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OM NATIONELL KVINNOJOUR OCH STÖD PÅ TECKENSPRÅK
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk stöttar döva, hörselskadade och dövblinda
kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt med att ta makten över sina liv
från våld och förtryck. Hos Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk får stöd och hjälp
direkt på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken samt skriven
svenska. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk erbjuder stöd av personer som har
erfarenhet att leva som döv eller har hörselskada eller dövblindhet till kvinnorna, unga
tjejer och icke binära inte behöver förklara om språket, kultur, identitet och hjälpmedel.
Förklaringsbördan minskas för de utsatta med vår verksamhet. Nationell kvinnojour och
stöd på teckenspråk benämns i fortsättningen i verksamhetsberättelsen med förkortningen
NKJT.
Organisationen arbetar för “En våldsfri värld för alla kvinnor som talar svenskt teckenspråk”
Vi är en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som har ett
intersektionellt perspektiv som genomsyrar hela verksamheten och arbetar utifrån språkoch rättighetsperspektiv. NKJT arbetar för och med personer som identifierar sig som
kvinnor eller ickebinära som är döva, som har hörselskada eller kombinerad syn- och
hörselnedsättning - även kallat för dövblindhet och som talar teckenspråk.
NKJT strävar efter demokratiska arbetsformer präglas av respekt för alla människors lika
värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. Med viljan att skapa förutsättningar för
jämställdhet på livets alla områden och med insikt om mäns våld mot kvinnor och barn,
våld och förtryck i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt med insikt om
hörselnormers strukturer och språkförtrycket är det yttersta uttrycket för det ojämställda
samhälle vi lever.
NKJT:s verksamhet har utvecklats under 2021 tack vare två medarbetare på deltid som
möjliggjort denna utvecklingssprånget hos organisationen. Vi kunde bland annat sjösätta
vår digitala webbjour via vår hemsida som kom igång den 1 september 2021 och är det
huvudsakliga verktyget idag för stödsamtal. Under två omgångar har organisationen även
mottagit praktikant som bland annat gjort en förstudie om skyddsboende i Sverige under
första omgången. Under den andra omgången har praktikanten främst fokuserat på hur
organisera huset med olika regler och säkerhet inspirerat av andra skyddsboenden.
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ORGANISATION
Styrelsen för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk för verksamheten under tiden
6 mars 2021 till 31 december 2021
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.
Datum: 17 mars, 25 april, 13 juni, 29 augusti, 26 september samt 21 november. Samtliga
av styrelsemöten förutom den 21 november har varit digitala möten via ZOOM.
Den 20-21 november 2021 genomfördes styrelseträff på plats vid Lillsveds folkhögskola,
Stockholm.
Mia Modig, Stockholm			
Christin Ingesson, Finspång		
Monica Andreasson, Visby		
Pernilla Norberg, Göteborg		
Frida Inghammar, Örebro			
Josefine Backlund, Örebro		
Najlaa Saad, Norrköping			
Erika Lindberg, Stockholm		
Warda Al-Tayr, Stockholm			

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot		
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Förtroendevald revisor
Johanna Treffenberg, Västra Frölunda

Auktoriserad revisor (vald vid extra stämma 31 mars 2021)
Erika Öberg, EC Revision

Valberedningen
Pia Sederholm-Johnson, Malmö, sammankallande
Kristina Bengtsson, Stockholm
Rahma Nur Mohamed, Stockholm
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Kommunikationsgruppen
Består av medlemmar i föreningen som valts in av styrelsen och fått mandat att arbeta i
den här arbetsgruppen.
Ellinor Persson, Stockholm

Jourgruppen
Består av medlemmar i föreningen som valts in av styrelsen och fått mandat att arbeta i
den här arbetsgruppen.
Felicia Ferreira, Lund
Karin Granlund, Örebro
Anette Ekberg, Stockholm
Mimount Tebibel, Stockholm
Sammankallande har turats mellan personerna för att vara hållbart i längden.
NKJT har mottagit en praktikant från Stadsmissionens folkhögskola, programmet Behandlingsassistent/Socialpedagog under två separata omgångar, april-maj och december 2021.
Praktikanten Baura Kolbensdottir har sökt efter information och kunskap om hur skyddsboende organiseras hos andra kvinnojourer samt hjälpt till med medlemsenkät och undersöka hur en volontärutbildning kan gå till rent praktiskt för NKJT. Baura har även fått se
hur webbjouren fungerar.

Antal medlemmar
Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk hade 124 medlemmar under 2021 samt 11
stödmedlemmar. Medlemssystem är under uppbyggnad och en arbetsgrupp ur styrelsen
hanterar medlemskapet manuellt.
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MÅLET OM VÅR VERKSAMHET OCH DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET
Det övergripande målet är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld genom att stötta,
skydda, stärka och utveckla döva, hörselskadade och dövblinda
kvinnor och deras barn och flickor samt ickebinära som blir,
eller har blivit utsatta för mäns våld på teckenspråk. Vi arbetar
våldsförebyggande och genom att påverka politiker, myndigheter
och samhället i stort. Att informera om vår verksamhet och
den hjälp vi erbjuder. Hur vi uppfyllt målen framgår av denna
berättelse.
Det intressepolitiska arbetet har varit högprioriterat i styrelsens
arbete. NKJT har arbetat för att synliggöra att Sverige inte följer
de konventioner som Sverige ålagt sig att följa då det saknas helt
stöd och insatser för organisationens målgrupper förutom vår
organisations existens. Konventionen mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och Istanbulkonventionen tas upp när NKJT påtalar
bristerna då dessa konventioner innehåller delar som är mätbara och bör-satser om vad
varje konventionsstat bör göra för att uppfylla sina åtaganden. Med aktivt intressepolitiskt
arbete skapar det kunskap och uppmärksamhet i dessa frågor. Vi har genomfört
nedanstående representationer och skrivelser som skickats ut i organisationens namn.

Representationer
•

Möte med Ingela Holmström, Stockholms universitetet och Tommy Lyxell från
Språkrådet, ISOF, 31 maj om material om teckenspråk riktat till myndigheter och
information CODA barns rättigheter

•

Möte med gruppledaren Annika Hirvonen, Miljöpartiet om regeringens Krisgrupp juni
2021

•

Möte med representanter från utredningen Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och
delaktighet 26 augusti 2021

•

Samråd om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning hos MFD 23 september

•

Metoo-samtal med Socialstyrelsen 22 oktober 2021
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Skrivelser
•

Fyrapunktsprogram med anledningen av regeringens tillsättande av krisgruppen - 4
maj 2021

•

Statsbidragsansökan Socialstyrelsen - april 2021 (med anledning av covid-19, avslag)

•

Statsbidragsansökan Socialstyrelsen - september 2021

•

Statsbidragsansökan Jämställdhetsmyndigheten - september 2021

•

Statsbidragsansökan för stöd för kvinnojour - oktober 2021

•

Brottsoffermyndigheten bidragsansökan - 1 oktober

•

Kartläggningen “En kafkaliknande process - om det bemötandet myndigheten ger
våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda och unga tjejer samt icke-binära.” - 25
november 2021

Remisser
•

På grund av bristande resurser hade NKJT ingen möjlighet att besvara remisser under
2021.

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk i medier under 2019-1010 (ett urval)
•

SVT Nyhetstecken mars 2021

•

Debattartikel ”Staten tystar kvinnor från Metoo-uppropen” Aftonbladet 29 maj 2021

•

Aftonbladets sammanställning av olika jourer, juni 2021

•

Insändare Kvinnobladet hos Dövas Kvinnoförening i Stockholm, juni 2021

•

Intervju med ordförande och sekreterare, Dövas Tidning september 2021

•

Internationella dagen för mäns våld mot kvinnor om kartläggningen – inslag SVT
Nyhetstecken 2021
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Föreläsningar om Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk
NKJT har hållit fyra föreläsningar om organisationens arbete och om varför organisationen
behövs. Vi har fått flera förfrågningar att erbjuda föreläsningar men föreningen har varit
tvungna att tacka nej på grund av resurs- och tidsbrist samt prioritering att sätta allt
resurser till stödsökande.
Under 2021 genomfördes dessa föreläsningar
•

30 augusti för medarbetare hos Dövteamet i Stockholm

•

15 september för Dövblinda Ungdomar i samarbete med Föreningen Sverige för
dövblinda

•

24 och 25 november presentation av kartläggningen En kafkaliknande process
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INTERNATIONELLT ARBETE
NKJT är kända även utanför Sverige, många följer organisationens arbete med stort
intresse i sociala medier. Att arbeta med internationella frågor har inte funnits med i
verksamhetsplanen för 2021 men det har varit ett stort tryck med flertal förfrågningar.
Många organisationer eller kvinnonätverk ber om möten, träffar och inbjudningar till olika
konferenser, främst digitala konferenser pga. pandemin under 2021. NKJT har tackat nej
till majoriteten av inbjudningar och förfrågningar pga. resursbrist. Nedan kommer de
tillfällen som NKJT gjort undantag och bedrivit internationellt arbete i mindre skala för
erfarenhetsutbyte.

Digital samtalsgrupp med representanter från Polen, Litauen, Italien och Tyskland
11 februari, 13 mars samt 22 april 2021
NKJT har mottagit förfrågning av en person bosatt i Berlin, Tyskland om NKJT kan erbjuda
en studiecirkel om hur man startar upp en kvinnojour på nationell nivå. Vi tackade ja och
höll i tre tillfällen med representanter bosatta i Tyskland, Litauen, Polen och Italien via
ZOOM.

Föreläsning av ADWAS den 8 oktober för aktiva inom organisationen
ADWAS; Abused Deaf Women´s Advocay Services är en ideell organisation verksam i
Seattle, USA som driver skyddsboende, hotline (NKJT anm: liknande som NKJT:s webbjour)
för stödsamtal, rådgivning och stödgrupper för döva, dövblinda och hörselskadade
kvinnor i USA. Heather Daley som arbetar hos ADWAS hotonline höll i två timmars
föreläsning via ZOOM för styrelsen samt alla ur Jourgruppen om hur de arbetar med
digitalt stöd och om organisationens arbete allmänt i USA.

Verksamhetsberättelse 2021

8

2rd Deaf Women European Forum 21 oktober
2rd Deaf Women European forum är ett återkommande arrangemang som arrangeras
vartannat år av olika organisationer runt om i Europa. För 2021 ansvarade Femme
Sourdes Citoyennes et Solidaires, en kvinnoorganisation för döva i Paris för detta
arrangemang som blev digitalt. NKJT skickade med en video om hur NKJT arbetar med
mäns våld mot kvinnor och barn samt våld i nära relation, samt berättar om de olika
lösningar vi gjort inom organisationen.

Mötesförfråga av European Union of Deaf november 2021
European Union of Deaf är en paraplyorganisation på EU-nivå som varit intresserad av
NKJT:s arbete med våldsfrågor. I och med NKJT har största del baserad på ideella krafter
så fanns det inte tillräckligt med resurser att genomföra möte under november 2021,
vilket bestämdes att skjuta upp mötet till 2022 första halvåret.

SIGNHEALTH – möte med intressepolitisk sekreterare för SIGNHEALTH, England 1
november 2021
En representant från organisationen SIGNHEALTH som hjälper våldsutsatta döva och
hörselskadade kvinnor i England – en motsvarighet till NKJT var i Sverige på besök
och sökte upp NKJTs ordförande för ett samtal och erfarenhetsutbyte kring det
intressepolitiska arbetet. SIGNHEALTH arbetar främst för att förändra lagstiftningen i
England, att våldsutsatta kvinnor döva och hörselskadade ska komma till gagn också
och får rätt hjälp och stöd. Dialogen avslutades med att NKJT söker finansiering för att få
besöka SIGNHEALTH i London under kommande år för erfarenhetsutbyte.
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MEDLEMSVERKSAMHET
Medlemssystem
Medlemssystem är under uppbyggnad. En arbetsgrupp ur styrelsen har hanterat
medlemssystemet enligt GDPR. Det nuvarande system bygger på att den blivande medlem
måste först registrera sig i ett formulär på hemsidan och därefter betala in medlemsavgiften
mellan 25 kronor och 200 kronor. Kassören bekräftar till medlemsgruppen att betalningen
inkommit till banken. Därefter för man in namnet och personnummer förutom de 4 sista,
mailadress samt ort i medlemsregistret. Slutligen skickar medlemsgruppen en bekräftelse
på medlemskapet till den uppgivna mailadressen.

Medlemsenkät april-maj 2021
NKJT skickade ut en medlemsenkät till befintliga medlemmar för att undersöka medlemmars
önskemål samt utforska om viljan finns att hjälpa till, vara volontär etc. Enkäten skickades
ut till samtliga medlemmar och fick 42 svar totalt. Majoriteten framförde önskemål om
få nyhetsbrev, delta i studiecirklar om våld, ingå i stödgrupper och att organisationen ska
anordna volontärutbildningar.

Föreläsningar: ”En kafkaliknande process – Kartläggning av det bemötande
myndigheterna ger våldsutsatta döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och
unga tjejer samt icke-binära.” - 24 och 25 november 2022
Felicia Ferriera och Mia Modig har tagit fram rapporten som visar på vad organisationens
jourverksamhet har mött under två första åren. Rapporten visar att målgruppen upplever
en kafkaliknande process när kvinnorna kommer i kontakt med myndigheter för att få hjälp
med sina problem. Många upplevde att de stod utanför sin egen process och ofta hade
stora svårigheter att beskriva sin situation men som blev hjälpta av NKJT:s jourverksamhet.
Kartläggningen byggde på tre olika delar samt en längre beskrivning av de olika målgrupper
som samlas under organisationen. Bemötandet av myndigheterna med beskrivningar om
bland annat minoritetsstress och språkdeprivation var en del av rapporten. Den andra
delen handlade om tolksystemet i Sverige och ringa in vart problemet klämde i systemet
för kvinnorna som kommer i kontakt med myndigheterna och för tredje delen fokuserade
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man på avsaknad av ett teckenspråkigt skyddsboende slår hårt mot målgruppen. Den 24
november genomfördes föreläsningen för medlemmarna hos NKJT och 40 medlemmar
deltog via ZOOM. Den 25 november på dagtid genomfördes för myndigheter, kommuner
samt civilsamhälle som samlade ca 80 deltagande via ZOOM.

Vad är våld - digital studiecirkel 5 december
Jourgruppen genomförde ett försök med en digital studiecirkel om vad är våld för
medlemmarna. Det blev fullt med 12 deltagare och två cirkelledare. Cirkeln blev väldigt
uppskattad av de som deltog och jourgruppen har fått bra indikationer hur vi kan fortsätta
arbetet under 2022 med att erbjuda studiecirklar för att folkbilda vad våld är på svenskt
teckenspråk till målgruppen.
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JOURVERKSAMHET
Jourgruppens uppdrag och jourverksamhet
Våra fyra personer inom jourgruppen har fått förtroende och mandat från styrelsen att
utveckla vår jourverksamhet, eftersom de med sina kvalificerade och skiftande kompetenser
har en stor erfarenhet av att arbeta med både vuxna, unga och barn. De är i grunden
socionomer, projektledare och assistenter som har arbetat inom socialtjänsten, skolvärlden
och inom vården.
Jourgruppen erbjuder stöd direkt till de utsatta med följande insatser som videosamtal,
samtal via chatt, fysiska möten, stöd med att skriva till myndigheter och som stödperson
följa med till myndigheter om man bedömer att det behovet finns.
De har på egen hand uppsökt kunskap och information som rör våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, våld mot HBTQ-personer och mäns våld mot kvinnor och
barn för att sprida kunskap och information om dessa områden på teckenspråk.
Jourgruppen har sin bas i följande regioner; Skåne, Stockholm och Örebro och gruppen
arbetar för hela landet och reser till de platser kvinnorna befinner sig om det digitala stödet
inte räcker till.
Det unika med vår verksamhet som ingen annan kvinnojour har är att jourgruppen bidrar
till att de kan ge kvinnor och barn stöd på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, skriven
svenska och internationell teckenspråk.

Arbetsträffar
Jourgruppen genomför månadsvis obligatoriska digitala avstämningsmöten eftersom det är
ett viktigt forum för information och diskussioner samt få vidareutbildning och självstudier
om våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck.
Jourgruppen har träffats vid ett tillfälle under året; 3-5 september i Hässleholm.
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Om skyddsboendet
Under första verksamhetsåret fick joursgruppen kontakt med kvinnor och barn som bodde
i skyddade boenden från andra kvinnojourer eller kommunens egna skyddade boenden
där det inte fanns teckenspråkigt personal att tillgå. Kvinnorna uppgav att de inte mådde
bra på grund av att det saknades teckenspråkig personal och att det försvårade deras
läkningsprocess.
Syftet med personal i skyddade boenden ska både erbjuda stödsamtal och fungera som
stöd när det gäller kontakter med socialtjänsten, hjälp med praktiska uppgifter och som
stödperson till olika myndighetsbesök. Istället har kvinnorna vänt sig till joursgruppen som
själva kan teckenspråk för att hjälpa dem med just dessa delar. Detta visar att det finns ett
stort behov av skyddat boende enligt de kriterier med att ha teckenspråkig personal som
själva är döva, har hörselnedsättning och dövblindhet som saknas idag.
Sveriges enda teckenspråkigt skyddsboende startades upp den 1 december på en hemlig
ort i Sverige. Skyddsboendet har idag volontärer knuten till verksamheten. Skyddsboendet
erbjuder aktiviteter tillsammans med volontärer, stödsamtal, ekonomisk genomgång om
så kvinnan önskar, övergången från skyddsboende till egen lägenhet. Även möjligheter till
arbetsträning erbjuds.

Jourverksamhetens tillgänglighet och resurser
Under året har den digitala jourverksamheten varit öppet dygnet runt, vilket innebär att
aktiva ur jourgruppen har i princip återkopplat alla förfrågningar om att få stöd med så kort
väntetid som möjligt. Det har varit extra viktigt i och med pandemin som pågick hela 2021
- vi vill visa att vi inte stänger ner eller minskar på tillgängligheten till stöd på teckenspråk
oavsett vid större högtider eller inte.
Vi har inte bedrivit en uppsökande verksamhet eller haft större kommunikationsinsatser
utan sökanden har på egen hand tagit kontakt med jouren och sökt information om NKJT
och därefter har 1134 timmar stödsamtal har getts mellan 1 januari – 31 december.
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Antalet stödsökande kommer från 14 regioner av totalt tjugoett regioner. Det kan jämföras
med 2020, då stödsökande kom från 11 regioner. Det har skett en viss ökning och det kan
förklaras med att organisationen har varit synliga bland annat i Aftonbladets sammanställning
av alla stöd och insatser kopplat till våld i nära relationer. Sammanställningen publicerades
på Aftonbladets webbplats i juni 2021 och därefter märktes en stor ökning på förfrågningar
efter stöd. De utmaningar som fanns då var att vår webbjour inte var på plats då utan det var
andra kontaktkanaler som fanns, såsom mail eller instagramskontots direktmeddelanden
eller Facebooks messenger under NKJT:s sida.
Anledningen till att vi inte fått någon förfrågan från de övriga regionerna kan förklaras med
att vi inte har bedrivit en uppsökande verksamhet eller haft större kommunikationsinsatser
för att nå hela landet på grund av att vi inte har haft tillräckliga resurser och ekonomiska
resurser för att genomföra detta optimalt. En annan anledning till att uppsökande
verksamhet inte har prioriterats är att det tillkommer tid av stöd till exempel skrivstöd till
myndigheter, delta i möten med socialtjänsten och ordna ett akut skyddat boende utöver
de timmar som getts för enbart stödsamtal. Det som skiljer oss från andra kvinnojourer är
att det inte är enbart stödsamtal vi arbetar med utan det är hela arbetet som ligger utanför
stödsamtal. Vår jour kommer ofta för sent in i processen och då tillkommer det mycket
arbete för att stödja och få bilden klar för kvinnan om sin egen situation och arbeta med
målet att lösa sin situation.

Webbjour 1 september 2021
Fram till 1 september 2021 har stödinstanser och stödsamtal från jourgruppen varierat
olika vägar, allt från från facebooks messenger till instagrams direktmeddelanden och till
privata telefoner. Arbetet med att skapa ett verktyg på hemsidan som i fortsättningsvis
kunde bli platsen för alla stödsamtal gjordes i samråd med teknikföretaget Techingo. Sen
den 1 september 2021 har webbjouren haft öppet på måndagar mellan 09.30-12.30 samt
utökade öppettider vid storhelger har erbjudits såsom julafton, juldagen samt nyårsafton.
Webbutveckling och implementering av det unika verktyget Daily med video- och
chattfunktion på vår hemsida gjordes i samarbete med företaget Techingo som varit lyhörda
för organisations behov och önskemål. När vi genomförde utvecklingsarbetet flyttade vi
även till ny server, från hemsida24.se till wordpress.se för att kunna implementera det nya
verktyget Daily i wordpress-systemet.
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Kommunikationsgruppens uppdrag
Kommunikationsgruppen har arbetat med att förvalta Instagram och Facebook samt
uppdatera på hemsidan. Grafisk profil som skapades 2020 följdes.
Vi har tagit fram en policy om webbsidans layout med färg, typsnitt, form och även grafisk
utvecklat loggan som föreslogs vid årsstämman 2019 samt tagit fram grafiska bilder med
bred representation.
Se nedan.

Om Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk i sociala medier
Facebooksidan Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk har 870 följare.
Instagramkonton @kvinnojourennkjt har 656 följare. I och med att organisationen bytt till
ny server har vi inte kunnat följa upp unika besökare till hemsidan www.nkjt.se under 2021.
Det som är unikt i vår verksamhet är att vi erbjuder tillgänglig kommunikation som viktigt
för föreningen, därför syntolkar vi rörliga medier och bilder samt har alltid transkription
(översättning) på allt som sägs på teckenspråk i våra kanaler.
Vi har också en medvetenhet kring hur vi använder språket - vi undviker använda svåra ord,
att bokstavera när vi pratar teckenspråk i video - för att vara tillgänglig för så många som
möjligt. Vi har haft ambitioner att lägga upp bildstöd som komplement till vår ordinarie
kommunikation, till exempel kallelser till årsstämma för att inkludera så många som möjligt.
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Organisationens ekonomi
Organisationen fick bidrag av Jämställdhetsmyndigheten med 360 000 kronor och av
Socialstyrelsen 350 000 kronor. Dessa medel möjliggjorde påbörjandet av webbutveckling
med verktyget för webbjour samt anställa två medarbetare på deltid.
Skyddsboendes bildande har finansierats av organisationens likviditet från 2020
och kommer i fortsättningsvis finansieras på det sättet, genom donationer och
upphandling med kommuner. Den stora generositeten uppvisade särskilt i samband
med organisationens uppstartande av skyddsboende genom stora donationer från
privatpersoner och organisationer med möbler, kläder, husgeråd och växter att vi fyllde
ett trygg och ombonat hem med plats för sex personer.
Vi har fått in följande donationer bland annat från Dövas Kvinnoförening i Stockholms
län med 10 000 kronor samt stöd till datorinköp på 10 000 kronor. Privata initiativ till
insamlingskampanjer har gjorts, bland annat instagramskontot @elittruckers, döva och
hörselskadade lastbilschaufförer som samlade in 8042 kronor, flertal privatpersoner
som sänkt gåvor, arbetsplatser som gett anställda i julklappar genom att skänka pengar
till Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk. Allt detta har möjliggjort ett kapital för
organisationens andra verksamhetsår.
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SLUTORD FRÅN STYRELSEN
Vi har berättat om vår organisations andra verksamhetsår och visat behovet av stöd för
döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och barn har fått hjälp av teckenspråkiga
socionomer och stödpersoner att ta makten över sina liv från våld och förtryck.
Genom detta har vi väckt engagemang och intresse för vår organisation via våra sociala
kanaler, skrivit skrivelser och deltagit i möten med politiker, tjänstemän och med
myndigheter för att uppmärksamma den stora utsattheten som våra kvinnor och barn
möter.
Det goda samarbetet som initierats med myndigheter kommer att fortsätta och mynna ut
förhoppningsvis något mer hållbart och mer långsiktig lösning för vår kvinnojour.
Vi, Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk vill tacka alla som engagerat sig i och för
vår organisation under det gångna året och skulle inte haft en fungerande verksamhet
utan Er.
Varmaste tack till engagerade volontärer i Jourgruppen och Skyddsboende från
styrelsen. Ingen webbjour och skyddsboende skulle kunna finnas utan er.
Ett stort tack riktar vi också till alla medlemmar, donatorer, bidragsgivarna och sponsorer
som möjliggjort för organisationen att fortsätta arbeta på denna enda och unika plattform
i Sverige.
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