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F Ö R H Å L L N I N G S S Ä T T

O C H

VÅRT ARBETE
Kombinerad kvinno- och ungdomsjour
Som startades 2004
Arbetar med våld i nära relation
Inklusive hedersproblematik och papperslösa kvinnor och barn
Våldsförebyggande och normkritiskt arbete
Föreläsningar och workshops
Arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld
Opinionsbildning

ATIM’S INSATSER

ÖPPEN MOTTAGNING

UNGDOMSJOUR

SKYDDAT BOENDE

FÖREBYGGANDE ARBETE

ATIIM driver öppen

Stöd till ungdomar

Placering via

Genom utbildning i

moJagning under

genom chatt, mail och

socialtjänst.

form av

kontorsLder.

telefon.

9 platser för kvinnor

föreläsningar och

och 19 för barn.

olika projekt för
allmänheten.

E N

A K T I V

UNGDOMSJOUR

RÅD & STÖD

NORMKRITISKA

ENGAGERADE

UTBILDNING

AKTIVITETER

Via mail, chatt och
telefon till ungdomar

Arbetar med ett
normkritiskt tänk

Utåtriktat arbete på bl.a.
Femi ni sLsk FesLval ,
Mal möfesLval en, Mal mö
Pride

Förebyggande arbete i
s ko l o r

Aktiviteter för
ungdomar på ATIMs
skyddade boende.

Ungas erfarenheter av våld

MÅNGA VET INTE VAR GRÄNSEN GÅR
Många unga inte vet var gränsen går för våld och sexualbrott
samt att det finns en stor upplevd skam och skuld när en
blivit utsatt, vilket kan vittna om ett stort mörkertal.
Många ungdomar känner inte till sina rättigheter och
hur/när de kan anmäla.

Av vår erfarenhet är det många som inte vet var de kan
söka hjälp.

BERÄTTELSER FRÅN UNGDOMAR: ANGELICA

“

Jag är 14 år och min pojkvän som är 16 tvingar mig till att ha sex hela tiden.
va ska jag göra? i början var han jätte snäll mot mig. men efter vi va på date
senaste gången så gick vi hem till han. Han låste dörren till sitt rum och jag
fattade inte varför. han började kyssa mig först mjukt men sedan våldsamt
och han började ta på min bröst. jag ville inte och han tvingade av kläderna
på mig. Jag vågade inte säga nej och sen hade vi sex (mot min vilja). Varje
gång vi träffades efteråt har han tvingat mig till att ha sex och hotar alltid
mig med att slå mig. han börjar kalla mig hora och han börjar bli mer
våldsam. Han låter sina kompisar tafsa på mig. Jag vågade aldrig berättade
det till nån. jag vågar inte göra slut för jag e rädd för vad han ska göra.
Snälla hjälp mig! Jag vet inte va ja ska göra?!!!

—ANGELICA

“

Ø Identifiera brott och informera om rättigheter
Ø Hänvisa vidare, det finns hjälp att få – ex. Ungdomsmottagningen, skolkurator,
vårdcentral
Ø Stärka och stötta den stödsökande
Ø Lyft skuld och skam. Det är inte hens fel och hen är inte ensam.
Ø Bekräfta upplevelsen/känslorna. Se allvaret, förminska inte.
Ø Hjälp till självhjälp
Ø Vi är här för att ge stöd till förändring.

Jourverksamhet & bemötande

TA C K F Ö R E R T I D
ungdomsjour@atim.se
0769-019281
atim.se
tjejjouren.se

