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Internationella kommitté för Kvinnors Rättigheter
(IKKR- Kvinnojouren Nina)
www.ikkr.org

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
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 2020 har IKKR 300 medlemmar (ca 45 aktiva, varav 10 män) samt en egen lokal och
mötesplats, ett kansli och anställda. Organisationen har också en webbplats (www.ikkr.org )
på tre olika språk och egen produktion av dokumentärfilmer som används för information och
utbildning.
Under 2020 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.

Anpassning till COVID 19-omständigheter
Sedan mars 2020 har IKKR:s verksamhet fått anpassas till pandemins villkor och
konsekvenser. Konkret har det inneburit att vår lokal har använts mer och på ett annorlunda
sätt, vi fick stärka vår kvinnojour samt en del planerade aktiviteter fick ställas in och nya fick
skapas.
Många familjer som kom till Sverige under de senaste 10 åren är märkbart trångbodda.
Trångboddheten har varit besvärlig men hanterbart eftersom de vuxna har varit på jobbet och
de unga och barnen varit på förskola, skola, gymnasiet en stor del av dagen. På helgerna har
familjemedlemmarna kunnat röra sig ute och umgåtts med andra som talar samma språk på
lokal, eller i kyrkan, gymmet, idrottsplatser och lekplatser, köpcentra, kaffér och hos
varandra. COVID 19 begränsade kraftigt dessa möjligheter. Många vuxna som arbetar till
exempel på restaurangnäringen eller inom kulturen förlorade dessutom jobbet och liksom
gymnasieungdomarna som fick distansundervisning tvingades de stanna hemma på heltid
under flera veckor i sträck.
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Hälsofrämjande insatser
Vår lokal är stor, med bra vädringsmöjligheter, tre toaletter och tillgång till uteplats. Därför
har vi sedan mars 2020 kunnat ordna många små träffar för max 15 personer, istället för de
större evenemang som vi hade planerat för detta verksamhetsår. På så viss har familjerna och
enskilda kunnat träffas i smågrupper trots COVID. Vi har också lånat lokalen till familjer
som vill fira födelsedagar, minnesdagar och liknande, men kan inte göra det hemma pga.
COVID-restriktioner. Detta är viktigt för allas psykiska och fysiska hälsa.
Självklart tar vi ansvar för att alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kvinnor, ungdomar och familjer som deltagit i träffarna ville gärna att vi fortsätter med det
under 2021.

Särskilda våldsförebyggande insatser under COVID-året 2020
För att minska risken för ökat spänning, frustration och konflikter i hemmet - som
drabbar särskilt kvinnor och flickor– har vi också öppnat lokalen under delar av helgen för
tonåringar som behöver göra läxor och plugga i fred. Också tjejer som under vanliga
omständigheter skaffar sig en stunds fristad på ett fik eller hos kompisar, men kunde inte göra
det nu, har kunnat komma till oss och fika med någon kompis.
Detta är särskilt viktigt för att flickorna ska lyckas med studier. Det ger också starkt
kontrollerade flickor och unga kvinnor en möjlighet att komma hemifrån som familjen
accepterar, eftersom det sker under kontrollerade former och erbjuds av IKKR som familjen
litar på. Även de som inte haft kontakt med IKKR förr känner någon som känner någon som
känner oss och kan ge information om vilka vi är och vad vi gör. Detta gett oss också
möjligheter att på ett smidigt sätt komma i kontakt i tidigt skede med flickor och unga kvinnor
som kan behöva stöd.

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 i vanligt fall, men under pandemin de flesta
kontakter var via chatt och sms. 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 2020
Under 2020 sökte 103 personer mellan 18 och 56 år hjälp hos Nina kvinnojour.
Kvinnor & unga tjejer: Direkt kontakt/träff 21 pers. Telefon, chatt/skape kontakt 68 pers.
Män & unga pojkar: Telefon/chattkontakt 11 pers.
Trans & icke-binär: Telefon/chattkontakt 3 pers.

Antalstöd kontakter per telefon:
kvinnor 950, män 20, transpersoner 9
Antalstöd kontakter via sms:
kvinnor 40, män 7, transpersoner 10
Antalstöd kontakter via chatt/e-post/socialmedier:
kvinnor 170, män 40, transpersoner 30
Stödkontakt via personligt besök 25
Indirekt stöd genom våra intervjuer, digitala seminarier och texter: 1000–1500/pers.

Utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är mer än 80%.
32 av dessa personer var under 25 år.
40 av dem hade barn, varav 23 barn var under 13 år.
21 personer var i en akut situation /livsfara.
För 45 personer var situationen inte livshotande men allvarlig. Övriga behövde mest stöd och
vägledning.
60 av dem behövde långsiktigt stöd för att hantera sin livssituation efter det akuta läget.
70 personer kunde kommunicera på svenska eller enkel svenska. Övriga fick
hjälp/stöd/rådgivning på följande språk: arabiska, kurdiska sorani, kurdiska kurmanji, persiska
dari, pashto.
65 personer behövde hjälp att få kontakt med myndigheter.
19 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 tog uppskattningsvis ca 8–10 timmar/vecka, i genomsnitt, av Kvinnojouren
NINA:s arbetstid.
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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.

Ökat tryck på vår Kvinnojour ”NINA”
Behovet av stöd för kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för våld av närstående ökade
mycket över hela landet under 2020. Vår målgrupp var inget undantag. Med mannen hemma
blir det dock i regel svårt för utsatta kvinnor och ungdomar att kunna ringa på bestämda tider,
gå ut en stund, träffa några utanför hemmet, söka hjälp. De ringer eller chattar när de kan och
då ska de få svar direkt från en jourkvinna. Vi ökade därför våra telefontider och antalet
jourkvinnor under 2020.

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.
En närmare beskrivning av hur vi arbetade med det under 2020 finns på sidan 1 och 2 under
rubrikerna:
•
•
•

Anpassning till COVID 19-omständigheter
Hälsofrämjande insatser samt
Särskilda våldsförebyggande insatser under COVID-året 2020”.

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.

3.

KOMPETENSUTVECKLING MED/FÖR NATIONELLA
AKTÖRER

Kurser och personalutbildningar på plats:
•
•

Januari- februari: Förberedelse till årsmöte och dokumentation.
Planering för Svenskainstituts projekt i Kurdistan Irak.

•

28 mars- Föreläsning om arbetsmiljö i pandemin för personalen av Awing Taha.

•

10 april- En kurs om digitala kontakter, möten och konferenser av Bawan Barzan.

•

13 juni- Personal utbildning om bemötande av hedersrelaterade utsatta personer under
COVID-pandemin. Kursen tog upp olika fall av utsatta kvinnor med alla detaljer över
dynamiken mellan kvinnan och nyckelkontakter (släktingar och bekanta, myndigheter
och organisationer i Sverige samt hemland som utsatta har kontakt med). Av Halala
Rafi.
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Digitala kurser och utbildningar:
•

9 maj- Informationsföreläsning om kontakt, rådgivning och stöd under pandemin.

•

8 augusti- Informationsföreläsning om grundläggande rättshjälp för utsatta.

•
•

26 september- Männens situation och attityder under pandemin:
Hur våldet påverkar deras liv? Vad kan en kvinnojour göra för att kunna förändra sitt
beteende? Av Nina Kader.

•

Hela året- Deltagande i fyra online grupper kring förebyggande arbete för olika
folkgrupper. Vi använt oss av dokumentär- och kortfilmer under diskussionerna.
Grupperna är kurdisk- och arabtalande.

Deltagande i utbildningar konferenser…
•

25 april- Deltagande i Unizons kongress.

•

25 Augusti- Unizons seminarium om kvinnorörelsens betydelse under pandemin.

•

24 november- Unizons live om killars våld mot tjejer och porrens påverkan!

•
•

8 mars aktiviteter.
12 mars- Digital manifestation för alla barns rätt till en trygg och säker uppväxt!
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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
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 att bevilja IKKR det ansökta bidraget.
Projektet, som skulle genomföras under våren 2020, fick dock skjutas upp pga pandemin till
november 2020 och genomföras delvis digitalt. Detta var helt nytt för alla involverade såväl i
Sverige som i Irakiska Kurdistan, men alla var fastbeslutna att inte låta COVID 19 sätta
käppar i hjulet. Motivationen var hög.
Resultatet blev långt bättre än förväntat och insatsen mycket uppskattad. En omfattande
process som involverade ungdomar, yrkesverksamma personer, myndigheter, ideella aktörer
och media kom igång och etablerades såväl i Erbil som i Sulaymaniyah. Arbetsgrupper
bildades som formulerade tillsammans en fortsättning och är nu taggade för att driva
processen vidare med stöd från IKKR och organisationens resurspersoner i Sverige.
IKKR:s medarbetare och samverkanspartners blev en kompetens och en erfarenhet rikare.
IKKR:s verksamhetsledare Halala Rafi som hade rest till Irakiska Kurdistan i februari 2019
för att förbereda och arrangera logistiken inför genomförande av projektet blev kvar där till
januari 2020 på grund av COVID-restriktioner ömsom där ömsom här. Mycket tider på att allt
hon kunde göra på plats under dessa 11 månader har varit avgörande för projektets framgång.
För detaljerad slutrapport se bilaga 1.

5.

OPINIONSBILDNING OCH STRUKTURELL PÅVERKAN

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: Sveriges Radio P1, Mitt i, Roj TV, Azady TV,
Zagros TV, Pega, Radio Nawa, Zayala, Hawpeshti, NRT, Rodaw, Kurdsat, GK.
Podd samtal med Rebecca Lagh och Linn Moser Hällen.
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IKKR i radio och TV
I samband med projektet i Irakiska Kurdistan intervjuades IKKR:s verksamhetsledare
Halala Rafi i både radio, tv och annan media i regionen.

Övrigt
IKKRs arbete med strukturellt påverkan i Sverige under 2020 skedde mest genom stöd till
paraplyorganisationens UNIZONs arbete. IKKRs individuella insatser låg annars lite lågt
pga pandemin.
Organisationens resurser ägnades under året dels till att hålla kvinnojouren och övriga
IKKRs verksamheten i Sverige flyttande, effektiv och meningsfull trots COVID 19:s
hinder, dels till att genomföra projektet i Kurdistan.

6.

ORGANISATION, MEDLEMSKAP OCH INTERN DEMOKRATI

Vi har fortsatt att utveckla och förbättra organisationens dokumentation. Förutom
enhetliga mallar för verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan har vi under 2020
fortsatt att utveckla och förbättra organisationens hemsida och statistik.
För att genomföra årets verksamhet har vi haft 2 heltidsanställda, anlitat timvis några
personer med särskilda kompetenser samt fått stöd av volontärer.
IKKR: s årsmöte 2020 hölls den 2020-03-15. En ny styrelse valdes (se hemsidan).
Verksamheten har finansierats med bidrag från myndigheter, medlemsavgifter och lite
donationer.

Järfälla, mars 2021.
Styrelsen i 2020
Nazaneen Habeeb
………………….
Ordförande

Fadya Ali Majid
………………….
Ledamot

Golala Saed
……………………
Ledamot

Fahmi Sabir
………………………..
Sekreterare

Hawbir Kamaran
……………………….
Ledamot

Avin Salam
……………………….
Ersättare

Nina Kader
……………………
Kassör

Sozan Amin
…………………….
Ledamot

Jamila Sabir
……………………..
Ersättare
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