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Uppsala kvinnojour  föreläser för skolor,  

utbildningar,  myndigheter och föreningar.  

Vi föreläser om: 

 våld i nära relation 

 våldtäkt 

 incest/sexuella övergrepp 

 härskartekniker 

 pornografi 

 juridik 

 våld i samkönade relationer 

 våld i  patriarkala familjemönster 

 hur skapas kön? 

 våld mot funktionsnedsatta kvinnor 

 säkerhetstänkande och praktiskt bemö-

tande av våldsutsatta kvinnor 

 

Uppsala kvinnojour erbjuder även  studiebe-

sök på kvinnojouren för dig som vill veta mer 

om vårt arbete. 

 

Ring 018 -10 10 49 för att boka  

 studiebesök eller föreläsning 

Föreläsningar och studiebesök 

  bli aktiv medlem i Uppsala kvinnojour genom 

att anmäla dig till vår grundutbildning. Efter 

utbildningen kan du jobba som ideell i jouren. 

 

 skänk pengar till de kvinnor och barn som sö-

ker stöd på Uppsala kvinnojour. Sätt in önskat 

belopp på plusgiro 74 21 18-3 märk inbetal-

ningen med barn eller kvinnofonden. Pengarna 

går oavkortat till kvinnorna och barnen. 

 

 bli stödmedlem genom att betala 250 kr till vårt 

plusgiro 74 21 18-3 

 

                                                                                                                           

Vad du kan  göra för att stödja våldsutsatta 

kvinnor och arbeta mot mäns våld mot 

kvinnor 



Var tredje dag tar en ny kvinna   

kontakt med Uppsala kvinnojour. 

 

 

 

Till Uppsala kvinnojour kommer kvinnor 

och tjejer som utsätts för psykiskt, fysiskt, 

sexuellt  och/eller ekonomiskt våld av någon 

som de har eller haft en nära relation till. Hit 

kommer även kvinnor och tjejer som blivit 

våldtagna, utsatts för incest i barndomen, 

trafficking/prostitution och fru-import. 

 

Vi erbjuder stödsamtal med fullständig ano-

nymitet  och vi för inga journaler.  

 

Vi följer med som stöd 

till sjukvården, social-

tjänsten, polisen och  

andra myndigheter. Vi  

följer även med som stöd 

på rättegångar. 

 

 

Uppsala kvinnojour har ett skyddat boende 

som har plats för två kvinnor med barn. Det 

skyddade boendet 

finns på hemlig adress 

och är avsett som ett 

akut boende. Om det 

inte finns plats i vårt 

skyddade boende så 

har vi tillgång till ett kontaktnät av kvinno-

jourer runt om i Sverige. 

 

När du kommer till jouren kan barnen följa 

med och leka i vårt 

lekrum under sam-

talet tillsammans 

med en vuxen som 

leker med barnen. 

Vi förmedlar även 

kontakt med Trap-

pan där barnen kan gå i samtal och bearbeta 

det de upplevt. 

 

 

Det går också bra att kon-

takta Uppsala kvinnojour 

om du känner någon som 

utsätts för psykiskt, fysiskt 

eller sexuellt våld för att få 

råd om hur  man kan var 

till stöd och hjälp för den 

som utsätts för våldet. 

 

Många kvinnor vet inte vilka rättig-

heter  de har i samhället. De kvinnor 

och tjejer som får stöd på Uppsala 

kvinnojour  erbjuds därför  juridisk 

rådgivning och de kan även få ett 

juridiskt ombud som företräder dem  

i tvister. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att komma till oss  ring   

018-10 10 49    

eller maila  

info@uppsalakvinnojour.se  

så bokar vi in ett  

besök. 

 

 
 


