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Internationella kommitté för Kvinnors Rättigheter (IKKR)
www.ikkr.se
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Inledning
IKKR är en ideell, feministisk, politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation med säte
i Stockholms län som arbetar för att utrota alla former av våld mot kvinnor och flickor, både
på individuell och strukturell nivå, samt erbjuder hjälp och stöd till kvinnor och flickor utsatta
för patriarkalt våld och diskriminering.
Organisationen samarbetar med motsvarande organisationer, nätverk och kvinnorättsaktivister
i Sverige, Europa samt i arabisk, persisk och kurdisktalande samhällen i världen. På så viss
har IKKR kunnat hjälpa kvinnor och flickor utsatta för hedersrelaterat våld samt kvinnor och
flickor som gifts bort/förts bort mot sin vilja. IKKR är medlem i paraplyorganisationen
UNIZON (www.unizon.se).
År 2019 har IKKR runt 350 medlemmar (ca 60 aktiva, varav 15 män) samt en egen lokal och
mötesplats, ett kansli och tre anställda. Organisationen har också en webbplats (www.ikkr.se)
på tre olika språk och egen produktion av dokumentärfilmer som används för information och
utbildning.
Under 2019 har IKKR fortsatt att bedriva och vidareutveckla sin verksamhet inom följande:
1. Kvinnojouren NINA – för våldsutsatta kvinnor och barn
2. NINA-träffpunkt och rådgivningscenter för familjer och ungdomar
(våldsförebyggande)
3. Kompetensstöd med/för nationella aktörer
4. Internationell samverkan
5. Opinionsbildning och strukturell påverkan
6. Organisation, medlemskap och demokrati.
1.

KVINNOJOUREN NINA-NINA MOTTAGNINGEN

Kvinnojouren NINA erbjuder stödsamtal och rådgivning på svenska, arabiska, kurdiska
(sorani, kurmanji), persiska, dari, turkiska och engelska till våldsutsatta kvinnor och barn.
Detta sker genom personliga möten samt via telefon, e-post och chatt. En viktig del i
verksamheten är stöd och hjälp till våldsutsatta personer att kontakta myndigheter (Polis,
Socialtjänst, Migrationsverket, Hälso-och sjukvård, Rättsväsendet, med flera).
Kvinnojouren NINA:s telefonjour tar emot samtal 7 dagar i veckan mellan kl 10.00 och kl
22.00. Chattjouren är öppen 2 kvällar i veckan. Frågor om stöd och hjälp via e-post tar vi
hand om löpande senast 24 timmar efter det att meddelandet inkommit till vår inbox.
En socialarbetare med familjeterapeutisk kompetens erbjuder stöd både individuellt och i
grupp. Advokat finns tillgänglig via telefon eller personligen 4 - 5 timmar i veckan.
Samtliga medarbetare i jouren är två eller tre-språkiga och merparten har egen erfarenhet av
migration.
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Sammanfattad statistik 2019
Under 2019 sökte 89 personer (78 kvinnor 10 män, 6 hbtq, 1 icke binär) mellan 18 och 56 år
hjälp hos Nina kvinnojour.











28 av dessa personer var under 25 år
35 av dem hade barn, varav 23 barn var under 13 år
15 personer var i en akut situation /livsfara.
För 39 personer var situationen inte livshotande men allvarlig. Övriga behövde mest
stöd och vägledning.
12 av dem behövde långsiktigt stöd för att hantera sin livssituation efter det akuta läget.
20 personer kunde kommunicera på svenska eller enkel svenska. Övriga fick
hjälp/stöd/rådgivning på följande språk: arabiska (25 personer), kurdiska sorani (31
personer), kurdiska kurmanji (7 personer), persiska (5 personer) dari (4 personer),
pershto (3 personer).
41 personer behövde hjälp att få kontakt med myndigheter.
25 personer hade svenskt medborgarskap. 20 hade permanent uppehållstillstånd. Övriga
var asylsökande/hade begränsat uppehållstillstånd. 15 var papperslösa.
Tidsåtgången per varje kontakttillfälle varierade mellan minst 30 minuter max 1 dag.

Att stödja och hjälpa en enda person kan ta många arbetstimmar, särskilt om det är
nödvändigt att komma i kontakt med myndigheter och andra instanser både i Sverige och
utomlands.

Indirekt jourverksamhet
Kvinnojouren tar också emot telefonsamtal från socialtjänst, polis, migrationsmyndigheter
samt andra idéburna organisationer som vill ha hjälp med bedömningar och vägledning kring
våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund aktuella hos dem. Samtalen kommer från hela
landet.
Ibland måste någon från IKKR/Kvinnojouren NINA även tala direkt i telefonen med den
våldsutsatta personen på hennes modersmål och förklara procedurer och rättigheter, hjälpa
henne att våga lita på myndigheten och bli mindre kärrad.
Dessa insatser tar uppskattningsvis ca 4 - 6 timmar/vecka, i genomsnitt, av Kvinnojouren
NINA:s arbetstid.

Barn
Om en hjälpsökande person har barn med sig till kvinnojouren ringer IKKR:s medarbetare till
någon av de volontärer som talar barnets modersmål, har erfarenhet av att ta hand om barn i
olika åldrar och kan komma med kort varsel.
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2.

NINA TRÄFFPUNKT OCH FAMILJECENTER

Kvinnor och flickor som inte varit i en akut situation eller allvarligt hotade har fått stöd och
rådgivning genom vår öppna verksamhet NINA-träffpunkt och rådgivningscenter, där vi
arbetar med ungdomar och familjer i syfte att förebygga våld.
På NINA-träffpunkt och rådgivningscenter har vi också gett råd och stöd till pojkar och unga
män utsatta för hedersrelaterat våld och till män som söker råd och stöd för att utöva sin
parrelation, faderskap och sköta sina familjerelationer utan våld.
Familjeträffar under året på NINA-Träffpunkt och rådgivningscenter
Under året arrangerade vi följande familjeträffar med filmvisning, korta föreläsningar,
kulturella inslag och gruppdiskussioner:

 2 mars, tema: VAD GER MIG KRAFT ATT GÅ VIDARE?
MIGRANTKVINNORS LIV OCH ÖVERLEVNADSSTRATEGIER.
I inbjudan stod: ”Det är kvinnors erfarenheter vi ska prata om. Många bland oss har
upplevt diktatur och våldsamma konflikter, varit tvungna att lämna vårt hem och familj
och sedan ensamma byggt upp ett nytt hem i Sverige för våra barn. Hur har vi gjort?
Varifrån har vi fått ork, tröst, hopp, inspiration?” under ledning av Nina Kader och
Hawbir Kamaran delade deltagarna med sig av egna erfarenheter eller minnen från
kvinnor de känt som trots motgångar och enorma svårigheter hittade kraft att gå vidare i
livet. Seminariet var ett tidigt firande av den Internationella kvinnodagen. Kvällen
avslutades med en enkel måltid, avspänd samvaro och musik. Cirka 50 personer deltog.

 5 april, tema: VÅLDET PÅ GATOR.
Pedagogen Fayaq Said höll en föreläsning på temat, därefter blev det samtal och
erfarenhetsutbyte. Under resten av kvällen blev det uppträdande från musiker och
författare: Pshko Najmadin, Prsheng Mamand, Rzgar Shexani. Cirka 70 personer deltog.

 8 juni, tema: VEM TAR HAND OM VEM?
En workshop om relationer –vuxna – unga - barn. Deltagarna (55 personer) fick titta på
IKKR:s dokumentär kortfilm ”Sawan” och den 27 år äldre maken! ”och samtala kring
sina tankar och erfarenheter under ledning av Nina Kader. Samtalen blev livliga och
engagerade.
Efter workshopen blev det grillfest ute på gården till självkostnadspris.

 5augusti tema: DE UNGAS DELTAGANDE I FÖRENINGSLIVET.
Efter visningen av IKKRs korta dokumentärfilm ”Berättelsen om Gulnar, del 1” fördes
samtal om de ungas situation, under ledning av läraren Fathiya Majid. Cirka 50-60
personer deltog.
Familjeträffarna blev uppskattade och välbesökta. Deltagarna framförde att de ser
framemot nya träffar under nästa år.
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Våldsförebyggande föräldraskapstöd till utrikesfödda föräldrar
Den 3 december bildade IKKR en arbetsgrupp för att dra upp riktlinjer för IKKR:s arbete med
våldsförebyggande föräldraskapstöd till utrikesfödda föräldrar. Arbetsgruppen bestod av
Chnor Sdiq/speciel lärare, Faik Saed/ pedagog och författare, Chiman Bomba/ Lärare, Bahra
Ali/ Lärare, Maria-Pilar Reyes/ sakkunnig.
Gruppen kommer att fortsätta att träffas och arbeta under 2020.

Med teater som medel för att nå fler och öppna upp för samtal
Lördagen den 21 september arrangerade IKKR- Kvinnojouren Nina en teaterföreställning på Bio
kaskaden i Blackeberg.
Pjäsen, regisserad av Baker Rashid, handlar om ett par som har svåra och djupa svårigheter att
kommunicera med varandra om trauma, om vad de har gått igenom och vad de minns och inte
minns.
Efter pjäsen fördes en dialog med publiken.

3.

KOMPETENSUTVECKLING MED/FÖR NATIONELLA
AKTÖRER

IKKR:s rundabordssamtal om våldsprevention
Den 18 november 2020, inför FN:s internationella dagen mot våld mot kvinnor, bjöd IKKR
företrädare för lokala organisationer, kommunala verksamheter, politiker och andra
myndigheter i Järfälla samt, några regionala aktörer till ett rundabordssamtal om
Våldsprevention.
Rundabordssamtalet genomfördes med deltagande av ca 20 personer, företrädare för relevanta
verksamheter, organisationer och myndigheter, lokalt och regionalt. Samtalen blev
engagerade och fokuserade. Deltagarna delade generöst med sig av sina kunskaper,
verksamheter samt tankar inför det fortsatta arbetet. Många uttryckte en önskan om att få veta
mer om våldspreventiva metoder, varandras verksamheter och samverka mer med varandra.
Deltagarna uttryckte mycket uppskattning för IKKRs initiativ och sade sig se framemot att
IKKR ordnade flera liknande rundabordssamtal kring dessa teman.
Avslutningsvis bjöd IKKR på lätt lunch. Det gav möjligheter till nätverkande och många nya
samtal.

IKKR på utbildning om juridik
Fredagen den 25e oktober 2019 höll Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB en
utbildningsdag för flera kvinno- och tjejjourer. Målet med kursen var att lära deltagarna de
juridiska grunderna i vårdnadsmål och brottsmål. Halala Rafi från IKKR -Kvinnojouren Nina
var en av deltagarna.

5

IKKR utbildar yrkesverksamma i Järfälla
Den 11 april bjöd Järfälla kommun in IKKR/Kvinnojouren NINA att medverka i ett
lunchseminarium för ca 35 anställda i kommunen samt inom polis och hälso-och sjukvård i
Järfälla.
Halala Rafi presenterade IKKR:s verksamhet och visade en kort version av filmen ”Bakom
stängda dörrar”. Därefter tog hon upp två konkreta exempel på hur IKKR arbetar för att hjälpa
hedersvåldsutsatta kvinnor genom insatser både i Sverige och i deras ursprungsland.

 IKKR deltog under året i följande UNIZON:s aktiviteter


16 - 17 februari: Awing Taha och Halala Rafi deltog i UNIZON:s Inspirationshelg på
temat Könsmaktsperspektiv på psykisk ohälsa



15 maj: IKKR deltog i UNIZON:s tema dag om ”Kvinnojourernas framtid” med
medverkan av bland annat ministern Ardalan Shekarabi



3 juni: IKKR var med på UNIZON:s nationella konferens på tema ”Dödsorsak: Kvinna”



28 oktober: Halala Rafi var med på utbildningen ”Att träffa HBTQ vänner” som
anordnades av UNIZON, Brottsofferjouren och RFSL i samverkan



28 oktober: Bawan Barzanji och Halala Rafi var med på UNIZON:s presentation av
metodmaterialet ”Machofabriken”



Bawan Lindqwist Barzanji och Sozana Amin deltog i UNIZON:s grundutbildning för
kvinnojourer



13-14 april: IKKR deltog i UNIZON:s nationella kongress.

4.

INTERNATIONELL SAMVERKAN

Stöd till demokrati och jämställdhetsutveckling i Irakiska Kurdistan
IKKR har sedan flera år samverkat med och främjat lokala organisationers arbete med
jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati i Irakiska Kurdistan. IKKR har tidigare år
beviljats bidrag från bl a Palmecenter för att finansierat genomförandet av utbildningar och
konferenser, tryck av infomaterial, m.m, samt egen medverkan i en del aktiviteter på plats.
I januari 2019 ansökte IKKR om bidrag från Svenska Institutet för ett nytt projekt, som
handlade om att i tillsammans med lokala samverkansparters använda kultur och media för att
öka allmänhetens kunskaper om och engagemang för att motverka våld mot kvinnor och
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diskriminering. Ansökan fick avslag men IKKR uppmanades av Svenska Institutet att ansöka
igen lite senare.
En ny, förbättrad ansökan lämnades in i augusti och i oktober 2019 beslutade Svenska
Institutet om beviljats det ansökta bidraget. Projektet genomförs under våren 2020.

5.

OPINIONSBILDNING OCH STRUKTURELL PÅVERKAN

Under 2020 har IKKR agerat på olika sätt i det offentliga rummet för att sätta fokus på frågan
om jämställdhet, våld mot kvinnor med migrant bakgrund samt hedersrelaterat våld.

Kommunikation och medverkan i media, nationellt och internationellt
IKKR har en egen hemsida på svenska, kurdiska och arabiska som har mer är 5000
besökare samt en Facebook sida på svenska, kurdiska och arabiska, som har ca 5000
vänner. IKKR har nämnts i artiklar samt medverkat i intervjuer i följande svenska och
utländska radio, tv och internetsidor: P1, Mitt i, Roj TV, Zagros, tidningar Hawlati, Pega,
Kurdostani Nwe, Radio Nawa, Zayala, Hawpeshti, NRT, Rodaw, Kurdsat, GK.

IKKR i Almedalen
IKKR arrangerade flera aktiviteter under Almedalsveckan i samverkan med kvinnojouren
”TROTS” och stod med information och bokbord på UNIZON:s tält.

Järvaveckan
Den 16 juni deltog IKKR med information och dialog på Järvaveckan

IKKR i radio och TV
Den 16:e maj deltog Sozana Amin i ett program i Aryan-TV i Sverige. Temat var våld mot
kvinnors olika ansikten och varför hedersmordet fortfarande är hög både i Kurdistan och
utomlands
Den 4 juni deltog Halala Rafi i ett program i samma tv-kanal. Temat var den politiska,
sociala och rättsliga situationen i Irakiska Kurdistan och dess påverkan i kvinnornas
ställning och situation i samhället. Språket var kurdiska.
Den 11 juni intervjuades Sozana Amin och Halala Rafi i Satellitkanalen Komala i Sverige,
i Jämställdhetsprogram om erfarenhetsutbyte mellan kvinnojourer i Sverige och
Kurdistan. Den 4 juni intervjuades de i samma radio om kvinnojourernas historia i
Sverige. Intervjuerna fördes på kurdiska.
Den 25 juni intervjuades Halala Rafi i Sveriges radios kurdiska avdelning kring förbjud på
barnens resor till hemlandet för att hindra barnäktenskapet.
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Den 9 oktober berättades om IKKRs verksamhet och arbetssätt i ett avsnitt i podradio
producerat av advokatbyrån Barbro Sjökvist och Rebecca Lagh AB.
IKKR:s dokumentärfilm ” Bakom stängda dörrar ” har visats upp till 15 gånger i den
kurdiska satellitkanal Rudaw.

IKKR på hearing om ny lagstiftning
Den 11 november deltog Halala Rafi i en hearing om utformning av lagen om
förebyggande hedersrelaterat våld. Arrangör var Riksåklagaren.

Offentligt uttalande
IKKR/Halala Rafi , tillsammans med ordföranden för Järfälla Kvinnojour, undertecknade
ett uttalande rörande behovet att stärka det våldsförebyggande arbetet i kommunen som
publicerades den 22 november i Järfälla:s lokal tidning

6.

ORGANISATION, MEDLEMSKAP OCH INTERN
DEMOKRATI

Vi har fortsatt att utveckla och förbättra organisationens dokumentation. Förutom
enhetliga mallar för verksamhetsberättelsen har vi under 2019 satsat särskilt på att
förbättra kvinnojourens statistik.
Arbetet med att utveckla hemsidan har fortsatt under 2019.
Under året har vi också ökat och fördjupat kontakten med andra organisationer och
kvinnojourer inom UNIZON. Vi har deltagit i alla utbildningar och andra gemensamma
aktiviteter som UNIZON har tillhandahållit för sina medlemsorganisationer.
För att genomföra årets verksamhet har vi haft tre anställda, anlitat timvis några personer
med särskilda kompetenser samt fått stöd av volontärer.
Till alla öppna aktiviteter (studiecirklar, familjeträffar, föreläsningar, workshops,
panelsamtal, m. m) bjuder vi in samtliga medlemmar med sina närstående, samt externa
gäster och personer som till exempel Arbetsförmedlingen eller kommunerna hänvisar till
oss.
IKKR: s årsmöte 2019 hölls den 3 mars 2019. En ny styrelse valdes se hemsidan)
Den 8 juni samlades styrelsen för ett nytt kvartalsmöte för att utvärdera verksamheten
under det första halvåret och planera för resten av året.
Verksamheten har finansierats med bidrag från myndigheter, medlemsavgifter och lite
donationer
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Järfälla, januari 2020.

Nazaneen Habeeb
………………….
ordförande

Fahmi Sabir
…………………..
sekreterare

Fathya Majid
………………….
ledamot

Hawbir Kamaran
……………………….
ledamot

Sozan Amin
…………………….
ledamot

Gulala Said
……………………
ersättare

Jamila Sabir
……………………….
ersättare

Avin Salam
……………………..
ersättare

