Kvinnojourer

- Hej! Jag har inte träffat dig. Jobbar du här i skolan?
- Nej, jag kommer från kvinnojouren.
- Okej. Kvinnojouren? Vad är det för någonting?
- Kvinnojouren är en ideell förening, ingen myndighet, och vi är till för
att hjälpa kvinnor som råkar ut för våld.
- Okej. Men det är inte en myndighet…
- Nej, det är en ideell förening men vi arbetar utifrån den svenska
lagen, våra skyldigheter och rättigheter.
- Och är det för att hjälpa kvinnor? På vilket sätt?
- Det är för att hjälpa kvinnor, att de får råd och stöd när de blir
misshandlade. Fysiskt, psykiskt eller sexuellt misshandlade. Och vi
kan vägleda dem då.
- Bra, jag förstår. Hur ska man kontakta er då?
- Då kan man ringa oss och telefonnumret finns i telefonböcker, på
internet… Det är ett offentligt nummer. Man kan även mejla oss
och skriva frågan. Man kan boka upp ett besök och komma dit och
prata om man vill. Man har rätt att få vara anonym.
- Okej. Man behöver inte säga sitt namn eller personnummer…

- Nej.
- Ja, jag förstår. Det är viktigt.
- Det är jätteviktigt. Det finns kvinnojourer i nästan alla kommuner i
hela landet och man får söka sig till en kvinnojour uppe i Norrland
om man vill ringa och prata eller nere i Skåne. Man behöver inte
söka sig till samma kommun, kvinnojour som ligger i sin egna
kommun.
- Okej, om man bor i södra Sverige då kan man ringa…
- … till Norrland.
- Kvinnojouren i Norrland till exempel.
- Ja.
- Okej. Jätteintressant.
- Okej, men tack för informationen!
- Varsågod!

Nya ord
en ideell förening

en organisation som bygger på en idé (här:
att hjälpa utsatta kvinnor) och som inte är
kommersiell (vill inte tjäna pengar)

en myndighet

statlig eller kommunal institution som har en
speciell uppgift (som Skatteverket,
försäkringskassan, polisen)

råkar ut för

hamnar i en viss situation, drabbas av något
(t.ex. en olycka)

våld

misshandel

skyldigheter

det man MÅSTE göra enligt lag

rättigheter

det man FÅR göra enligt lag, det som man
har rätt till

råd

tips, anvisning

stöd

hjälp

misshandlad

slagen, trakasserad

misshandla fysiskt

slå, sparka, knuffa, använda fysiskt våld

misshandla psykiskt

förnedra, hota

misshandla sexuellt

tvinga någon till sex

vägleda

visa vägen, ge råd

offentligt

öppet, inte hemligt, inte privat

anonym

som inte säger sitt namn

uppe i Norrland

i norra Sverige

nere i Skåne

i södra Sverige

Grammatik
Man (som vi markerat tjockt i dialogen) är ett pronomen som är opersonligt. Det betyder
att man inte menar någon specifik person utan allmänheten eller till och med hela
samhället.
T.ex. Man får inte röka här!
Man ska betala räkningar i tid.
Man kan ringa det här numret.
Man dricker mycket kaffe i Sverige.
Du har säkert hört ordet många gånger men kan du böja det? (böja = använda rätt form)
Det finns olika former: man, en, ens och sin/sitt/sina.
Om du inte vet hur och när du ska använda dem tänk först på ett annat pronomen som
du kan böja t.ex. han eller hon:
Han får inte parkera här!
Ingen kan hjälpa honom om han inte vill ha hjälp.
Han måste tänka på sin framtid.
Det är viktigt att han trivs på sitt jobb.
Han måste vara snäll mot sina vänner.
Ingen kan förstå honom så bra som hans vän.

Man får inte parkera här!
Ingen kan hjälpa en om man
inte vill ha hjälp.
Man måste tänka på sin
framtid.
Det är viktigt att man trivs på
sitt jobb.
Man måste vara snäll mot sina
vänner.
Ingen kan förstå en så bra som
ens vän.

han - man
honom - en
hans - ens
sin sitt sina - sin sitt sina

Träna mera!
Skriv ner meningar med pronomenet “man” i olika former!

Viktiga länkar:
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige:
https://www.roks.se/
Haninge kvinnojour:
http://haningekvinnojour.se/

Det finns även mansjourer som hjälper män som behöver prata om sina
problem:
https://mansjouren.se

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

