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Sollentuna Kvinnojours Värdegrund 
 

Värdegrunden skall genomsyra all verksamhet på Sollentunas Kvinnojour och hållas levande 

genom återkommande diskussioner och planerade aktiviteter. 

Värdegrunden vilar på följande begrepp:       

•  Jämlikhet 

•  Systerskap 

•  Respekt 

•  Feminism 

•  Barnperspektiv 

 

 

Jämlikhet 

Vi på Sollentuna Kvinnojour står upp för alla människors lika värde oavsett kön, sexuell 

läggning, etnicitet, kulturell tillhörighet, religion, ålder, hälsa, funktionsvariationer och 

ekonomiska förutsättningar. Sollentuna kvinnojour strävar efter jämställdhet mellan könen 

när det gäller ställning i samhället, yrkesroll och familj både i fråga om ekonomi och makt 

över sina liv. 

Systerskap 

Systerskap är basen för Kvinnojourens ideella engagemang för utsatta kvinnor och barn och 

har djupa rötter i känslan av kvinnors inbördes solidaritet. 

Respekt 

Respekt bottnar i tron på alla människors lika värde. Alla ska oavsett deltagarform behandlas 

likvärdigt och på ett vänligt och korrekt sätt, som utgår från att personen man möter är en 

betydelsefull person. 

Feminism 

Sollentuna kvinnojour är en feministisk organisation som arbetar mot våld i nära relationer. 

Feminism för oss innebär alla kvinnors rätt till självbestämmande och frihet – vad man vill 

bli, vad man vill göra, var man vill vara och rätten att fritt uttrycka sig! Sollentuna kvinnojour 

verkar för alla kvinnors lika värde, lika rättigheter och lika möjligheter.  

Barnperspektiv 

Att Sollentuna kvinnojour i all sin verksamhet har ett barnperspektiv innebär att barnens 

bästa alltid skall komma i första hand, och att vi ser till barnens egna specifika behov i 

verksamheten och att barnen kommer till tals och är delaktiga i beslut som rör dem, efter sin 

förmåga och mognad. 
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Förklaringar och tillämpning av Värdegrund för Sollentuna Kvinnojour 
 

Sollentuna Kvinnojours värdegrund baserar sig i första hand på följande FN-dokument: 

• Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 

• Kvinnokonventionen (konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor) 

• Barnkonventionen (konventionen om barns rättigheter) 

• Deklarationen om avskaffande om våld mot kvinnor 

 

Sollentuna Kvinnojours Värdegrund utgår från svensk lag 

 

Verksamheten skall vara transparant och öppen för insyn från Sollentuna kommun. 

socialstyrelsen och andra som stöder oss ekonomiskt. 

 

För Sollentuna Kvinnojour är ordet våld synonymt med:  Fysiskt, psykiskt, 

ekonomiskt, sexuellt och hedersrelaterat våld. 

      

 

Jämlikhet 

Vi fördelar kvinnojourens resurser rättvist efter de stödsökandes behov. Vi stöttar kvinnorna 

i deras strävan att bli självständiga, med makt över sitt liv, genom att bygga upp deras 

självkänsla och självförtroende.  

 

Systerskap 

Mötet med våldsutsatta kvinnor och barn skall präglas av omsorg, närvaro och empati. Vi 

möter kvinnorna både som professionella hjälpare och som kvinna till kvinna på ett rent 

medmänskligt plan. 

Systerskapet genomsyrar även de anställdas och jourkvinnornas inbördes hållning mot 

varandra. Vi visar varandra respekt och omtanke så att känslan av gemenskap, tillit och 

trygghet frodas på kvinnojouren, vilket kommer de stödsökande till gagn. 

Systerskapet har också en internationell dimension, genom att vi tar del av varandras 

erfarenheter och blir starkare och bättre på att stödja kvinnor lokalt, nationellt och globalt 
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Feminism 

 Vi vill arbeta för att synliggöra mekanismer och strukturer i samhället som försvårar och 

begränsar för alla kvinnor att ta del av samhällets möjligheter. Detta sker genom att skaffa 

oss kunskaper om våld, barn, genus och jämställdhet. 

Respekt 

Sollentuna Kvinnojour verkar för rätten att välja sitt eget liv, och är emot alla former av våld 

och förtryck och vill vara ett stöd för en positiv utveckling för de som bor hos oss eller söker 

samtalsstöd. Vi kan ge nya idéer och perspektiv till våldsutsatta kvinnor men det är de själva 

som fattar beslut och gör sina egna val. 

Som jourkvinna skriver man under dokumentet om tystnadsplikt, d.v.s. vi talar inte om 

stödsökande på offentliga platser och tänker på att skydda deras identitet och respektera 

deras integritet. 

 

Barnperspektiv 

På Sollentuna kvinnojour finns en särskild barngrupp vars syfte är att öka kunskapen om 

barns utsatthet i våldsutsatta familjer och tillgodose deras behov i verksamheten samt föra 

deras talan i olika sammanhang. 

På Sollentuna kvinnojour är alla barn viktiga och har rätt att få hjälp utifrån sina behov och 

deras bästa skall komma i första hand. 

Vi arbetar också aktivt för att tillgodose barns rättigheter till adekvat sjukvård och till 

förskola och skola.  

Alla barn har rätt att bli lyssnande på och att få leva i trygghet med lek, ostörd vila och 

meningsfull fritid. 

Genom ”Trappan- samtal” blir barnen delaktiga i sin bearbetningsprocess och i 

återhämtningen av sina upplevelser.  

De volontärer som har uppdrag som kontaktperson eller har stödsamtal måste ha 

genomgått en utbildning för detta och delta i obligatorisk handledning.  

 

 

 

 


