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Verksamhetsplan 2022

Inledning 
Det här är Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråks verksamhetsplan (NKJT) 
2022. Dokumentet är en viktig översikt över föreningens verksamhet för föreningens 
målgrupper under det kommande året och beslutas av årsstämman och ska följas av 
föreningens aktiva.

Föreningen arbetar för visionen “En värld fri från våld för alla kvinnor som talar svenskt 
teckenspråk” - och vi strävar efter demokratiska arbetsformer ska präglas av respekt för 
alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet.

Föreningens värdegrund är kopplad till följande dokument som klargör värden med 
universella anspråk:

• Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

• Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

• Kvinnokonventionen

• Barnkonventionen

• Istanbulkonventionen

• Agenda 2030 - Prioriterade områden: Mål 5 Jämställdhet, Mål 10 Minskad 
Ojämlikhet, Mål 16 Fredliga och inkluderande samhälle

Alla dessa styrdokument kommer att ligga till grund för föreningens kommande arbete 
under året 2022 med att etablera och utveckla verksamheten.
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Föreningen kommer att ha fem fokusområden under 2022; 

• att få långsiktig finansiering

• etablera ett kansli

• att driva webbjour på svenskt teckenspråk och chatt på svenska

• att arbeta med kunskapsspridning till berörda departement, myndigheter, 
organisationer och föreningar.

• erbjuda medlemsverksamhet med föreläsningar

• driva teckenspråkigt skyddsboende

Finansiering
Styrelsen skall arbeta för att nå en stabil finansiering till föreningen med målet att kunna 
etablera digital jour via föreningens hemsida. Detta görs genom olika ansökningar hos 
olika instanser som delar ut medel till den ändamål som vår förening arbetar för som till 
exempel bidrag och fonder.

Insamlingskampanjer samt utveckla webbshopen för att generera fler intäkter till 
organisation. Genom arbetsträning i skyddsboende finns det möjligheter att sy upp 
tygväskor samt trycka t-shirt och andra liknande saker som kan läggas ut till försäljning i 
webbshopen.

Etablera ett kansli
Styrelsen ska arbeta för att upprätta ett kansli med medarbetare som ska arbeta med att 
etablera och utveckla webbjour, ges utrymme för att fortsätta söka finansiering, erbjuda 
utbildningar och föreläsningar om våra målgrupper, delta i samhällsdebatten och stärka 
medlemsverksamheten genom att anordna kurser och aktiviteter till medlemmar.
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Webbjour 
Efter metoo-rörelsen 2017 har det vuxit fram insikter hos många kvinnor, barn och unga 
samt icke-binära personer om våld i nära relationer, hedersvåld, våld mot barn. Det har 
inte funnits någon instans där en kunnat ta kontakt direkt på sitt eget språk eller prata 
med någon som också själv är döv, har hörselskada eller har dövblindhet. Därför är 
webbjour en av organisationens viktigaste redskap för att möta det som samhället brister 
idag för dessa målgrupper då det inte finns idag jämlik vård och stöd på teckenspråk i 
hela landet. Det unika med kvinnojour är att all kontakt med hjälpsökande kvinnor sker 
på både vardagar och helger oavsett tid, detta just på grund av bristfälliga teckenspråkiga 
instanser i samhället i hela landet. Volontärprogrammet ska etableras under 2022 för att 
kunna hålla öppet minst en gång i veckan, med målet att utöka öppettider för att kunna 
ge bästa möjliga stöd.

Kunskapsspridning 
Styrelsen ska snarast efter årsstämman ta kontakt med berörda myndigheter och 
organisationer för att säkerställa att NKJT blir en remissinstans och deltar på de samråd 
som kan vara aktuella samt utbilda olika yrkesgrupper. NKJT kommer att bedriva ett 
opinionsbildande arbete för att uppmärksamma våra frågor i form av rapportskrivning, 
besvara remisser och delta i debatten i de arenor våra frågor syns - funktionsnedsättning i 
kombination med jämställdhet med ett språkperspektiv.

NKJT kommer att utveckla och bedriva informationssatsning gentemot kommuner, 
regioner och övrig berörda myndigheter om målgruppens särskilda utsatthet. Även 
bedriva informationssatsning gentemot målgruppen och öka allmänhetens medvetande 
om målgruppens särskilda utsatthet i sociala medier.

NKJT ska utveckla utbildningspaket och föreläsningsverksamhet till olika yrkesgrupper 
som möter våra grupper i olika sammanhang.

Organisationen ska också arbeta med att erbjuda bildning på teckenspråk för att öka 
kunskap och öka medvetenhet kring våld i nära relationer, mäns våld mot barn och 
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kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld mot HBTQi-personer. 

NKJT ska göra kartläggning om sexuellt våld i barndomen vars resultat släpps i anslutning 
till internationella kvinnodagen 25 november 2022.

Föreningen ska uppsöka de olika nätverk som kvinnojourer deltar för att bli en del av 
nätverket för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Förutom att ingå i nätverk ges 
NKJT också en möjlighet att erbjuda kompetens om organisationens målgrupp till andra 
jourverksamhet.

Medlemsverksamhet
Organisationen arbetar för att utveckla en medlemsverksamhet digitalt och fysiskt för att 
både folkbilda om våldet i olika former och arbeta för att sprida kunskap om rättigheter 
för att målgruppen ska kunna förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i 
samhällsutvecklingen. NKJT ska stärka interaktionen med medlemmar och blivande 
medlemmar vid våra sociala mediers plattformar och hemsida.

NKJT ska arbeta för att nå 300 medlemmar under 2022. 

NKJT ska arbeta för att etablera stödgrupper för överlevare på teckenspråk där 
organisationen utforskar arbetssättet och vilken metod är lämplig för målgruppen.

NKJT ska fånga upp äldre kvinnor och icke-binära genom att initiera ett förstudie om vad 
den åldersgruppen önskar och behöver för att kunna erhålla stöd och hjälp av NKJT.

NKJT ska göra en översyn för medlemssystem med målet att hitta ett system som är i linje 
med de behov som organisationen har för medlemsregisteringen.
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Skyddat boende på teckenspråk
NKJT ska driva och utveckla skyddsboende på försök under 2022. NKJT kommer att 
arbeta för att sprida information om skyddsboendet och upphandla för att ta emot 
skyddsbehövande kvinnor med eller utan barn från olika kommuner runtom Sverige. 
Skyddsboende har en egen volontärgrupp knutet till sig. Handledning och utbildning 
om svåra möten och hur man möter andra i kris kommer att särskilt erbjudas till just 
skyddsboendets volontärgrupp.

Styrning av Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk 
Styrelsen ska sammanträda minst 6 gånger/år, fysiskt och digitalt. NKJT arbetar för att 
stärka och utveckla ledningen och styrelsen. Föreningen ska vara rustat för att leda och 
bygga upp en verksamhet med en stark förankring i våra stadgar och verksamhetsplan för 
2022. 

Förutom dessa möten så ska ledamöterna representera föreningen i de olika 
sammanhang som styrelsen bedömer är relevanta. Arbetsutskottet har möten vid behov. 
Arbetsgrupp som styrelsen beslutar ska ha minst 2 möten per år och däremellan arbeta 
aktivt med de områden som de åtagit sig mellan möten och kallas till möte vid behov. 


