Verksamhetsberättelse
2017

Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja

Kvinnojouren MOA
är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former
utifrån ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för alla människors lika värde.
Föreningen arbetar utifrån insikten om mäns överordnade och kvinnors underordnade ställning i
samhället och ställer sig bakom och delar vårt förbund Unizons vision och värdegrund.
”Visionen utgår från en feministisk grundsyn som visar på en bristande jämställdhet i
samhället och strävar efter att förändra detta. Unizon motsätter sig all form av
diskriminering på grund av till exempel kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga,
etnicitet och trosuppfattning.”
Jourens främsta uppgift är att erbjuda skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Sedan 1984 disponerar kvinnojouren en kommunägd villa där kvinnor med eller utan barn erbjuds
skyddat boende tills dess deras situation stabiliserats. De flesta gör ett livsavgörande val genom att
fortsätta sitt liv i eget boende. Genomsnittstiden för kvinnornas vistelse på jouren är ca 3 månader.
Tyvärr blir tiden på jouren ofta betydligt längre eftersom bristen på lediga lägenheter för närvarande
är extremt stor.
Jouren erbjuder stödsamtal till boende kvinnor samt till kvinnor som externt söker
sig till jouren för enskilda stödsamtal. Även stödsamtal per telefon förekommer.
Jouren kan för närvarande ta emot 5 kvinnor och 8 barn. Våldet har ingen tendens att minska,
tvärtom är det fortfarande så att fler kvinnor måste avvisas än jouren kan ta emot under ett år.
Eskilstuna kommun tog därför ett beslut 2015 att iordningställa större lokaler för jourens
verksamhet.
Under verksamhetsåret har mycket tid ägnats åt att delta i utformningen av lokalerna/gården genom
möten och arbete med tekniska ritningar, säkerhetsarbete, utemiljö och inredning. Inflyttningen var
från början planerad till första kvartalet 2017. På grund av olika omständigheter har tiden för möjlig
inflyttning förskjutits till omkring halvårsskiftet 2018.
Jouren kommer då att kunna ta emot 10 kvinnor och 16 barn.
Skyddat boende i förändring
Samhällets skyddsinsatser för kvinnor utsatta för våld i nära relation har under några år befunnit sig
i förändring. Från att våld i nära relation historiskt betraktats som en högst privat angelägenhet ses
numera samma våld som ett samhällsproblem som angår alla. Det är numera också en viktig och
angelägen politisk fråga.
I takt med att offentlig verksamhet har tagit ett allt större ansvar för skyddsinsatser i samband med
våld i nära relation så arbetar jourerna idag under mer reglerade former och står som andra
institutioner under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Tjejjouren Meja
bildades inom ramen för kvinnojouren år 2006. Tjejjourens främsta uppgift är att ge stöd åt tjejer
och unga kvinnor. Det sker genom chatt-verksamhet, diskussions- och utbildningsgrupper för tjejer
inom skolan och kommunens fritidsgårdsverksamhet samt Systerskapet, ett arrangemang där
storasystrar stödjer lillasystrar under en längre period.

Styrelsen
har under året haft, utöver ordföranden, 10 ledamöter.
Utöver årsmöte och konstituerande möte har styrelsen under året haft 14 protokollförda
sammanträden. Därutöver har en 2-dagars planeringskonferens genomförts.
Följande ledamöter har under året ingått i styrelsen:
Gunilla Lange
ledamot,ordförande
Birgit Olsson
ledamot, kassör
Annette Sarasdotter
ledamot, sekreterare
Margareth Lundgren
ledamot
Kicki Österman Roos
ledamot
Christine Tedegren
ledamot
Anki Nyzell Lindskog
ledamot
Annica Savelius
ledamot
Anette Enavall Hansson-Böe
ledamot
Sofia Isokääntä Pätsi
Caisa Lehto

ledamot tjj Meja
ledamot tjj Meja

avgick som ledamot sept-17
ej deltagit i styrelsearbetet from sept-17

avgick som ledamot juni-17

Revisorer har varit
Birgitta Biderman
Kerstin Jansson
Valberedning har varit
Kerstin Györi
CamillaAndersson
Linda Strand

Personal
• 1 personal, halvtid
• 1 personal, halvtid
• 1 personal, heltid
• 1 personal, heltid
• 1 personal, deltid
• 1 person, halvtid

sammankallande

stödsamtal, rådgivning, kontaktperson
administration/IT
barn- och informationsverksamhet, externa kontakter
samordnare tjejjouren Meja
projektledning tjejjouren Meja
förstärkt uppdrag verksamhetsansvarig 2017-01-15–12-31

Personalen arbetar med råd och stöd till hjälpsökande kvinnor och deras barn samt svarar för det
fortlöpande arbetet på jouren, bland annat administration och information.
Personal tjejjouren arbetar med råd och stöd till tjejer och unga kvinnor via chatten samt stöd- och
diskussion med tjejer i grupp. Verksamheten med Storasystrar innebär att en storasyster ur tjejjouren
ger stöd under ett år och bildar par med en tonårstjej som blir lillasyster.
Under del av året har jouren haft resursförstärkning i form av uppdrag som verksamhetsansvarig
med huvuduppgift ledning och personalansvar samt utveckling.
Arbetsplatsträffar har genomförts varje tisdag.
Protokollförda personalmöten har genomförts var 14:e dag.

Statistik
2017

2016

Boende kvinnor

33

25

Från Eskilstuna

5

4

Från annan kommun

38

29

Totalt
Avvisade kvinnor på grund av platsbrist

12

16

Eskilstuna

23

20

Från annan kommun

35

36

Totalt
Boende barn

33

31

Från Eskilstuna

6

4

Från annan kommun

39

35

Totalt
varav

14

14

skolbarn

25

21

förskolebarn
Boendenätter kvinnor

1144

1428

170

204

1314

1632

Från Eskilstuna
Från annan kommun
Totalt
Boendenätter barn

1724

1581

Från Eskilstuna

256

225

Från annan kommun

1980

1806

Totalt
Stödsamtal

355

237

besökande

83

59

boende

438

296

Totalt

40

36

samarbetsmöten med socialtjänst m fl

2017

2016

Inkommande telefonsamtal

214

162

Kvinnor första och tidigare kontakt

161

105

Socialförvaltning

174

146

Övrigt

549

424

Totalt

2017

2016

Ärenden

251

232

Misshandel/hot/övergrepp

4

2

Vårdnadsfrågor

115

90

Allmän rådgivning

65

61

Info om MOA

435

385

Totalt
Medlemmar 31/12 2016

110

115

Kvinnor

17

16

Män

127

131

Totalt

Utbildningar/konferenser

Personal, volontärer och styrelseledamöter har deltagit i olika utbildningar/konferenser;
Unizon 2-dagars grundutbildningar
Unizon 2 inspirationshelger
Unizon utbildning, 9/6, Porrfritt 2,0 - tema porr och prostitution.
Unizon grundutbildning, 24/11, - att möta våldsutsatta hbtq-personer
Unizon ordförande och ledarskapskonferens 25-26/11, Stockholm
-

BarnRättsdagarna i Örebro, 25-26/4, tema Barnrättsperspektiv på migration, integration o
inkludering

-

En trygg och säker jour, 6/5 och 9/5, ABF Eskilstuna, Håkan Carlsson, Säkerhetsexpert,
Profengy

-

Kris och traumautbildning i två steg, 11-12/5 och 18-19/5, Eskilstuna
Kris-och Traumacenter, Rädda Barnen och Transkulturellt centrum, Stockholm

-

Kvalitet i skyddat boende, 6-7/10, Göteborg, Katarina Björkgren, Länsstyrelsen Vä
Götaland, Margareta Johansson, länsstyrelsen Skåne och Catarina Gustavsson, Kvj/tjj
Jönsköping

-

Kvinnlig könsstympning, 11/10, MdH Eskilstuna, Khadra Seerar, sakkunnig Desert Flower
Foundation Scandinavia samt Johanes Leidinger, Master in Public Health och överläkare
Södersjukhuset Stockholm och Mälarsjukhuset Eskilstuna

-

Människohandelns olika ansikten, 27/11, Länsstyrelsen, Stockholm

JOURENS GRUNDLÄGGANDE VISION
- ETT JÄMSTÄLLT SAMHÄLLE FRITT FRÅN VÅLDInre verksamhet
Mål – Erbjuda tillfälligt skyddat boende för kvinnor och deras barn samt medvetandegöra kvinnorna
om deras rättigheter och möjligheter

Skyddat boende
Under året har antalet kvinnor med akut skyddsbehov varit
något högre än tidigare. Även antalet barn som bott på jouren
tillsammans med sina mammor har varit högre än tidigare år.
Bostadsbristen inom kommunen är fortfarande besvärlig och kvinnorna blir kvar på jouren längre än
de egentligen behöver. Det akuta skyddet övergår då till ett mera regelrätt boende och kvinnor i akut
behov av skydd måste avvisas.
Stödverksamhet
Stödjande samtal
Under året har 438 stödsamtal genomförts och 40 samarbetsmöten med socialtjänsten.
Inom ramen för vistelsen på jouren har kvinnorna fått information om de lagar och regler som finns i
samhället och som berört kvinnornas situation och möjlighet till förändring. Det har bland annat
handlat om försörjningsfrågor, utbildnings- och försäkringsfrågor och möjligheter som finns för att
ge barnen det bästa stöd. Kvinnorna har också fått stöd i samband med besök hos olika myndigheter
samt vid rättegångar.
Under året har Meja utökat sin stödverksamheten i form av chatt till två kvällar i veckan. Antalet
volontärer har också ökat till gagn för en breddad verksamhet. Mejas stödchatt har under året varit
öppen varje måndag och varannan torsdag mellan kl 18-21.
Systerskapsprojektet har fortsatt under året, nya volontärer har rekryterats och nya systerpar har
matchats.
Barnverksamhet. Jouren tar emot medföljande barn mellan 0-18 år.
Barnen får stöd av en för barnen avdelad stödperson. Barnverksamheten
har bedrivits utifrån grundidèen att alla barn som kommit till jouren ska ha
känt sig väl bemötta och fått särskild uppmärksamhet.
Stödet har fokuserats på att stärka barnen genom att skapa trygghet, lugn och ro.
Att se och bekräfta varje barn är viktiga delar i barnens behov för att orka bearbeta sina upplevelser.
Barnen har erbjudits olika aktiviteter som gjort vistelsen på jouren så bra och normal som möjligt.
Det är viktigt att barnen får var barn, leka och ha så roligt som det går i den speciella situationen.
Mammorna har erbjudits stöd i sin föräldraroll för att orka och kunna ge sina barn bästa möjliga
stöd.

Volontärverksamheten Kvinnojouren MOA
Uppdraget för volontärinsatser har förändrats under 2017. Uppgiften inskrivning av kvinnor/barn på
jouren har överförts från volontärer till personal. Trygghets- och säkerhetsaspekter men också
praktiska skäl har föranlett förändringen. Volontäruppdraget har därefter fokuserats på insatser som
underlättat kvinnors och barns vistelse på MOA. Personal och schemalagd volontär har träffats en
gång i veckan för planering av någon form av aktivitet kommande helg. Volontärer har som tidigare
kunnat kallas in av personal för olika insatser för inskrivna kvinnor/barn och volontärer har även
haft möjlighet att själva ta initiativ till olika aktiviteter för kvinnor och barn.
Vid årsskiftet 2016/17 hade MOA 18 volontärer. I slutet av året hade ytterligare 8 kvinnor visat
intresse för volontäruppdrag. Dessa kvinnor ska kallas till samtal under januari/februari 2018.
Volontärer har träffats 10 gånger under året och vid dessa möten gjort schemateckningar och
planeringar inför olika uppdrag. Det vanligaste har varit att två volontärer per vecka haft jour.
Volontärer har deltagit i olika manifestationer där kvinnojouren deltagit.
Volontärverksamheten Tjejjouren Meja
Varje månad har Meja haft regelbundna månadsmöten med volontärerna för planering, stöd och
information. Månadsmötena skapar en gemenskap och bra gruppdynamik som är viktig för Mejas
utveckling och långsiktig hållbarhet. Som resultat av projektanställningarna och drivna volontärer så
har Meja nått ut till många och alltfler känner till vad tjejjouren Meja gör och hur vi kan hjälpa.
Meja har under 2017 haft 23 volontärer, 19 aktiva i skrivande stund, varav 1 styrelserepresentant,
3 storasystrar, 14 chattjejer och 1 som arbetar utåtriktat.
Samarbeten:
Skolor:
- Rinmangymansiet
- Rekarnegymnasiet
- Stålforsskolan
- Hällbyskolan
- St.Eskilgymnasiet
- Djurgårdskolan
- Grillska gymnasiet
- Gökstensskolan
Fritidsgårdar:
- Palatzet
- Nyfors fritidsgård
- Årby fritidsgård
- Lagersberg fritidsgård
- Bonsai ungdomscafé
Andra föreningar/organisationer:
- ABF Sörmland
- Diskrimineringsbyrån humanitas
- Guif Eskilstuna
Statistik stödsökande:
Chatt – 242
Mejl – 22
Stödsamtal – 7

Kvalitetssäkringsarbete
UNIZON, Sveriges Kvinno-och Tjejjourers Riksförbund, har uppmärksammat behovet av ett
utvecklat säkerhetstänk hos kvinnojourer i takt med ett alltmer tufft samhällsklimat. Under året har
skalskyddet förstärkts och utbildningar i ämnet genomförts.
Brandskyddet har under året genomgått en grundligt analys med efterföljande åtgärder. Brandsyn av
lokalerna samt brandskyddsutbildning inklusive utrymningsövning för personal, styrelseledamöter
och volontärer har genomförts. Nya seriekopplade brandvarnare samt portabla brandstegar har
monterats in i varje bostadsrum och komplettering av brandfiltar och brandsläckare vidtagits.

Utåtriktad verksamhet
Mål – Alla i Eskilstuna kommun ska känna till kvinnojouren MOA och tjejjouren Meja samt veta
vad de står för.
Opinionsbildning och kunskapsspridning
Det är viktigt att allmänheten har kunskap om vilka stödjande insatser som finns för utsatta kvinnor
och barn. Under året har information kontinuerligt genomförts på olika sätt både om jourens
uppdrag och våldsproblematiken i nära relation.
Tre medlemsbrev har skickats ut till medlemmarna med information om viktiga händelser varvat
med statistik och aktuell fakta.
En annan viktig del i informationsarbetet har varit besök på arbetsplatser och hos olika
organisationer. Under året har 67sådana besök genomförts, 2 studiebesök har tagits emot på
kvinnojouren och representanter från jouren har deltagit vid 8 samverkansmöten med olika
myndigheter, främst inom socialtjänsten, samt i övrigt ideella föreningar.
Meja har under året utökat kontakten med flera högstadie- och gymnasieskolor än tidigare år och i
antalet informationskontakter har uppgått till ca 2500 genom informationsinsatser i helklasser samt
tjejgrupper. Som tidigare har Meja anordnat föreläsningar och workshops om bland annat sex- och
samlevnad, strukturer/normer, våld, ideal och HBTQ+. Meja har också utökat sina kontakter med
både fritidsgårdar och idrottsföreningar och har även där anordnat workshops under tjejkvällar.
Även öppna föreläsningar har genomförts på teman som våld, hedersvåld och porrindustri.
Representanter för MOA/Meja har deltagit i olika samverkansmöten, t ex kommunala och andra
myndighetsnätverk, där polis, Länsstyrelsen, landstinget och enskilda företag funnits med.
Vid varje sådant tillfälle har uppfattningen framförts från vår sida att endast genom trägen
upprepning om våldets existens samt kravformuleringar beträffande åtgärder som motverkar våld,
kan ett samhälle fritt från våld uppnås. Synen på kvinnor och barn som utsätts för våld, hot och
kränkningar måste förändras och alla människors rätt och lika möjligheter till ett liv utan våld och
hot om våld måste alltid framhållas.
Under året har MOA/Meja deltagit i följande aktiviteter
- 8 mars, Internationella kvinnodagen. Aktiviteter i samarbete med många aktörer. MOA/Meja
visade filmen Pornland vid två tillfällen med efterföljande diskussion. Informationsbord under
hela dagen
26-27 maj, Springpride/Eskilstuna vårfestival, Fristadstorget. Informationsbord
3-5 augusti, Eskilstuna parkfestival, informationsbord och trygghetsvandring i
samarbete med polisen och andra aktörer.
26 augusti, Eskilstuna kommuns jämställdhetsdag, Fristadstorget. Informationsbord
22 september, Föreningsmässan, Stiga Sports Arena, Eskilstuna föreningsliv.
Informationsbord
25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor, insändare i Eskilstuna-Kuriren

Tjejjouren Meja
Verksamhet
Tjejjouren Meja bildades 2006 inom ramen för kvinnojouren MOA med syfte att stötta, stärka och
utbilda unga tjejer i Eskilstuna. Tjejjouren har arbetat i snart 12 år och driver en stödverksamhet som
består av stödchatt och systerskapsprojekt samt förebyggande arbete utåtriktat. Meja har under 2017
haft två deltidsanställda personer, en som arbetat utåtriktat och en som arbetat som samordnare med
inre verksamheten.
Stödverksamhet
Stödverksamheten består av en anonym stödchatt som bemannas av mejas volontärer. Under 2017
har det vi utökad våra öppettider från att ha öppet varje måndagskväll till att även ha öppet varannan
torsdag. Torsdagarna har fungerat bra och vi kommer i fortsättningen att arbeta för att ha öppet varje
torsdag. Vi har även haft extra öppet under jul och nyår.
Tyvärr har vi många kvällar haft tekniska problem på chatten och i slutet på året valde vi att avsluta
det vi använder nu och kommer från 2018 att använda oss av en ny chatt.
Under 2017 har vi haft 3 aktiva systerskap, systerskapet är ett projekt som innebär att en
stödsökande får träffa en äldre tjej regelbundet under ett års tid. De stödsökande har efter
enkätundersökningar före och efter visat på bättre mående och har varit väldigt nöjda med sitt
systerskapsår.
Förebyggande arbete
Tjejjouren arbetar även förebyggande sedan 2016 och har startat samarbeten med skolor,
fritidsgårdar och idrottsföreningar i Eskilstuna. I det förebyggande arbetet utbildar tjejjouren
ungdomar i Eskilstuna i frågor om våld, hbtq+, normer, ideal, samtycke, övergrepp och respekt.
Under 2017 har Meja etablerat flera samarbeten med skolor, idrottsföreningar och fritidsgårdar men
även andra organisationer som Diskrimineringsbyrån Humanitas och ABF Sörmland.
Genom det förebyggande arbetet har Meja nått ut till nästan 2000 elever, det har varit i form av
föreläsningar, workshops, tjejgrupper, killgrupper och andra projekt. Vi har även utbildat
yrkesverksamma på skolor, idrottsföreningar och resursenheten på socialtjänsten i frågor våld i
hederns namn samt porrindustrin och hur vi ska prata med unga.
Föreläsningar: 1770 ungdomar.
Tjej och killgrupper: 80 ungdomar.
Idrottsföreningar: 50 ungdomar.
Marknadsföring och information:
Meja jobbar aktivt via sociala medier. Där sprider vi information om vår verksamhet, våra olika
projekt och öppettider på chatten. På flickadagen i oktober delade vi information varje timme om
olika organisationer man kan vända sig till som tjej om man är i behov av stöd.
Genomförda projekt:
Andra projekt som har arrangerats under 2017 är ett sommarläger för tjejer mellan 13–16 år och ett
sommarcafé på söndagar under sommarlovet. Meja har även deltagit på 8e mars, på
jämställdhetsdagen, haft informations-tält på vårfestivalen och parkfestivalen, trygghetsvandrat på
parkfestivalen, deltagit på olika mässor och samlat in pengar till musikhjälpen.

Gåvor:
Tjejjouren har under året fått generösa gåvor.
Några av dom är:
-Key town harmony
- Rebeckaloge Nr 5 Drottning Louise
- Sparbanskstifltelsen Rekarne
- Näshulta centerkvinnor
- Maria-loge 8 A.N
- Pia Charlotte Lundqvist
.. och flera andra.
Ett stort tack till alla!
Utveckling och kompetensutbildning:
Under 2017 har vi haft två rekryteringstillfällen varav en av grundutbildningarna har arrangerats av
de anställda på Meja. Ett tillfälle på våren där 3 nya volontärer deltog och ett tillfälle på hösten med
8 nya volontärer.
Både anställda och volontärerna har deltagit på olika utbildningar /fortbildningar under året. Det har
varit utbildningar som arrangerats av anställda på Meja, av andra tjej, - trans – och ungdomsjourer
samt av Unizon (Riksförbundet för tjej och kvinnojourer).
Några av utbildningarna:
- Sexuellt självskadebeteende
- Våld i hederns namn
- Grundutbildning i jourarbete
- Grundutbildning i hbtq+
- Porrindustrin 2.0
- Språkets makt
- Nordiska kvinnor mot våld
- Porrindustrin samt hur vi ska prata med unga

Mediakontakter
Under året har både kvinno- och tjejjouren funnits med vid ett olika tillfällen i lokaltidningen i
samband med aktiviteter. T ex intervjuades Meja av Eskilstuna-Kuriren om kommunens satsning på
att utreda unga tjejers psykiska ohälsa och sommarens tjejläger.
Sociala medier
Under året har jouren utvecklat sin närvaro på Facebook och lägger ut alltmer information som når
ut till många besökare.
Meja är aktiva i flera social medier, Facebook, Instagram, Twitter och hemsidan. Där finns tips om
vart man kan vända sig vid behov av stöd samt information om Mejas olika aktiviteter.
Samverkan
Samverkan med andra organisationer och myndigheter har ingått i det dagliga arbetet. Det har varit
värdefullt att få utbyta erfarenheter samt ha tillgång till den kunskap och kompetens som finns inom
olika organisationer. Viktiga samverkanspartner har bl a varit Trygga Eskilstuna samt STOPP,
Barnahus och SeOss, de sistnämnda är stödjande verksamheter inom Eskilstuna kommun.
Kvinnojouren har en kontinuerlig dialog med socialtjänstens handläggare i olika gemensamma
frågor som berör jourverksamheten.

Finansiering
Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja har ett årligt kombinerat verksamhetsbidrag från Eskilstuna
kommun som grundfinansiering. Jourerna i landet har årligen möjlighet att söka bidrag från olika
myndigheter, främst Socialstyrelsen, vilket för oss till viss del bidragit till finansieringen. Därutöver
har jouren erhållit sponsringsbidrag från företag/organisationer samt gåvor från privatpersoner och
föreningar.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna för 2016 har inbringat 26.800kr. Medlemsavgiften för året har varit 200kr.
Ekonomi
Ekonomisk berättelse och resultat, se separat redovisning och handlingar.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Övrigt
Föreningen Kvinnojouren MOA/Tjejjouren Meja har under året varit medlem i
- Länsföreningen för kvinno-och tjejjourer i Sörmland. Föreningens huvuduppgift har varit och är
alltjämt att samla jourerna i länet för gemensamma utbildningar och konferenser.
- Unizon – Kvinno-och tjejjourernas förbund
Unizon samlar ca 140 kvinno- och tjejjourer i landet. Förbundets vision ”Ett jämställt samhälle fritt
från våld” är jourernas ledstjärna och under den devisen kämpar alla på. Unizon arbetar med centrala
frågeställningar för att utveckla och flytta fram positionerna inom alla samhällsområden.
Unizon erbjuder utbildningar och konferenser med olika teman som berör jourernas verksamhet.

Avslutning
Kvinnojouren MOAs huvuduppgift har alltjämt varit att ge kvinnor och deras barn skyddat boende i
kombination med stöd och hjälp för att kunna förändra sin livssituation.
Tjejjouren Mejas huvuduppgifter har varit stödverksamhet i olika former för tjejer och unga kvinnor
genom chattkvällar, diskussionsgrupper för tjejer i skolor/fritidsgårdar/idrottsföreningar samt
projektet Systerskapet.
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Våldets kostnader
Mäns våld mot kvinnor utgör inte enbart ett allvarligt problem för kvinnors säkerhet och rättigheter.
Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida
generationer.
* Socialstyrelsen uppskattar att mäns våld mot kvinnor i nära relationer varje år kostar samhället
över
3 miljarder kronor.
* Framförallt är det rättsväsendet som bär våldets direkta kostnader, 1 miljard kronor per år.
* Sjukvårdens kostnader landar mellan 21 och 38 miljoner kronor per år.
* Ytterligare en följd av våldet är indirekta kostnader såsom nedsatt produktivitet i form av sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga för den våldsutsatta. Även förövarens tid i fängelse innebär ett
stort
produktionsbortfall (och då är det bara en bråkdel av brotten som går till fällande dom, min anm).
Sammantaget med det ideella arbete som läggs ner av kvinno- och brottsofferjourer
uppskattas dessa kostnader till drygt 700 miljoner kronor per år.
* Sjukförsäkringen för våldsutsatta kvinnor kostar svenska staten
690 miljoner kronor per år.
Det är hisnande summor som presenteras.

