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Bråttom nu!
Kvinno- och Tjejjouren behöver ett
Idéburet Offentligt Partnerskap
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I Umeå har vi nu en möjlighet att välja en annan väg än i övriga Sverige där man har gjort
skyddet av kvinnor och barn till ännu en arena för vinstjakt. Avtalet som Umeå kommun
har med Kvinno- och Tjejjouren i Umeå håller på att löpa ut och vi i Vänsterpartiet anser
att det är helt nödvändigt att tillsammans med Kvinno- och Tjejjouren skriva fram ett
långsiktigt IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) som sträcker sig i minst 5 år.
Kvinno- och Tjejjouren är en unik verksamhet som erbjuder ett nära stöd på en
feministisk och ickehierarkisk grund till kvinnor och barn i ett skyddat boende såväl som
i en öppen verksamhet. Dessa kompletterar kommunen med en aktiv och flexibel
organisation som ger ett anpassat stöd efter varje individuellt behov. Kvinno- och
Tjejjouren arbetar utåtriktat och deltar aktivt i opinionen för att förmedla
kvinnor/tjejers/barns erfarenheter av våld och förtryck i syfte att skapa en förändring.
En IOP ska ske på initiativ av verksamheten där bägge parterna finansierar verksamheten
och där verksamheten avses drivas under en längre tid, utan att detaljregleras från
kommunen.
Kvinnojourerna i Sverige har länge byggt på ideellt arbete, men är i behov av en stabil
finansiering. Den separatistiska grundidén har varit helt avgörande för att kvinnor och
barn ska ett fredat rum fritt från våld. Förekomsten av våld är en av de mest dolda
kostnaderna både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men inte minst ur mänskligt
lidande. Vänsterpartiet menar att den feministiska analysen av våldet är helt avgörande
för att komma åt de strukturella problemen.
Rent historiskt har det aldrig funnits en konkurrenssituation med att skydda, hjälpa och
stötta våldsutsatta kvinnor och barn, vilket det nu gör. Runt om i Sverige har kommun
efter kommun upphandlat skyddade boenden för våldsutsatta, vilket öppnat upp ännu
en ny marknad för vinstdrivande aktörer. I dagsläget kostar verksamheten långt mer än
det årliga bidrag kommun tillför.
Vår uppfattning är att Kvinno- och Tjejjourens ideella arbete under decennier har
tillhandahållit ett separatistiskt rum där kvinnor och barn kunnat ta sin tillflykt från
våld. Kvinnojourerna har bidragit till ovärderlig kunskap till den feministiska analysen
av mäns våld mot kvinnor. Verksamhetens unika kunskap och erfarenhet måste
tillvaratas – och det är bråttom nu.
Fråga:
-

Är du som ordförande beredd att ta initiativ till ett IOP, en långsiktig lösning för
Kvinno- och Tjejjouren?
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