OMSTART 2021
Efter utvärdering i januari 2021 kring OMSTART 2020 presenterades en ny
inriktning: att arbeta mer preventivt och nå ut till barn och ungdomar. Det
resulterade i OMSTART 2021 fick med ett tydligare fokus på digitalt våld,
förutom insamling för att stötta kvinno- och tjejjourer.
OMSTART 2021 startades i maj 2021 och avslutades 10 december 2021.
Unionsprojektgruppen har bestått av sju medlemmar, se sista sidan,
Projektmöten inom OMSTART 2021 har skett 21/4, 6/6, 20/5, 25/8, 20/9, 23/11 samt
utvärderingsmöte 11/1 2022.
INTERNT ARBETE
Internt informationsmöte kring upplägget gjordes 26 maj
Antal deltagare: 48 st
Intern workshop 22 juni med författaren, journalisten och föreläsaren Caroline
Engvall. Alla klubbar har fått hennes bok “Noelias Hemlighet” som riktar sig till
barn och även verkar som ett stöd för vuxna.
Antal deltagare: 35 medlemmar
23 september intern workshop för höstens planering inför bl a Orange the
World i november och december. Antal deltagare: 32
MATERIAL TILL KLUBBAR:
I juni skickades boken Noelias Hemlighet - ut till alla
klubbar i Sverige, information
om att delta på intern
workshop 22 juni och
erbjudande om att beställa
visitkort.
I juli skickades visitkort ut och
här har hälften av klubbarna
beställt - 22 stycken. Totalt
har 8500 visitkort
distribuerats ut.

Syftet med visitkortet har varit att ge klubbar och medlemmar ett sätt att
kommunicera om ämnet, vad vi som organisation gör - ett sätt att
marknadsföra oss!

Under sommaren, fram till augusti, fick klubbarna möjlighet att delta i en
utlottning av bokpaket. 3 klubbar fick bokpaket : Örebro-Wadköping,
Jönköping och Härnösand. 16 klubbar deltog i utlottningen.

OMSTARTSFONDEN:
53 500 kr har fördelats till 20 jourer, en ansökan avslogs då det gällde önskat
stöd för volontärer (totalt 21 ansökningar) Fondens syfte har varit att ge en
guldkant i tillvaron för de utsatta kvinnorna och barnen. Maxbelopp har varit
4000 kr: vi har beviljat stöd mellan 2 000 - 4000 kr. Ansökan var öppen från juni
t o m 15 november.
Önskemålen har varit från att köpa ytterligare vinterdäck (då ex-mannen skurit
upp dem), utflykts-aktiviteter för både kvinnor och barn, fikastunder,
presentkort vid flytt till inte minst önskemål om att ge julklappar till barnen.

WEBINAR:
25 augusti gästade Caroline Engvall oss för ett öppet webinar.
Antal deltagare: 144 personer
Stor aktivitet genom sociala medier gjordes genom stort engagemang av
många medlemmar. Annonsering gjordes också på Facebook för att nå ut till
fler.
ORANGE THE WORLD
Tre online-föreläsningar har erbjudits under perioden 25 november
- 10 december som är Orange the World.
23 november: Prinsparets stiftelse presenterade projektet Lajka - 20 deltagare
1 december: Safe Selfie Caroline Engvall (lunchföreläsning) - 30 deltagare
6 december: Stora Syster - 55 deltagare
EKONOMI:
Vi har skänkt extra gåva till föreläsarnas organisationer, Safe Selfie Academy
och Stora Syster. Vid webinarer har annonsering gjorts på Facebook. Inköp
har skett av böcker och även visitkort: detta har tänkts av budget i dialog med
Unionsstyrelsen, inte av inkomna bidrag till fonden.
Då OMSTARTsfonden avslutas i samband med projektets avslut kommer 7 203
kr kr att skänkas till Unizon och ROKS. Projektgruppen har fått 2 797 kr beviljat
av Unionsstyrelsen, för att den totala summan ska uppgå till 10 000 kr. Det
innebär ett stöd på 5000 kr till vardera organisation. Respektive organisation
kommer att få välja ut några jourer som de får nominera för att få detta stöd.
Projektgruppen kommer att utvärdera och välja en jour från respektive
organisation. Utdelning i samband med Unionsmötet 2022 i Umeå.
Eventuella framtida gåvor via swish kommer att tillfalla Unionskassan och
beslutas separat av Unionsstyrelsen.
UTVÄRDERING OCH REFLEKTION: - OMSTART SOM HELHET (2 ÅRS
PERSPEKTIV)
Målet har varit att detta Unionsprojekt skulle vara under en begränsad period,
det blev dock två år. Första året med ett tydligare fokus kring insamling och
kunskap kring ämnet Våld mot kvinnor genom flertalet webinarer. Andra året
dvs 2021 valde projektgruppen att lyfta in aspekten Digitalt våld, med betoning
på förebyggande arbete kring näthat.
Nya grepp har använts genom OMSTART t ex insamling via Swish och tydligare
satsning på sociala medier. Vi har arbetat med samarbetspartners på ett nytt

sätt genom webinarer, för bl a egen kunskapsinhämtning. Det har inneburit
nya insikter i ämnet Våld mot Kvinnor och insyn i kvinnojourernas arbete.
Våld mot Kvinnor är i sig ett tungt ämne men också viktigt då det är ett av
Soroptimist Internationals fokusområde, där vi ska vara en röst i samhället för
utsatta kvinnor och flickor. Genom att vi sträckt ut en hand att stötta kvinnooch tjejjourer genom OMSTARTSfonden har vi skapat ett större kontaktnät.
Vår representant i Sveriges Kvinnolobby har haft en aktiv dialog kring
OMSTART med ROKS och Unizon, t ex så fick vi en helsidesannons (baksidan)
utan kostnad i ROKS tidning Kvinnotryck, som skickades ut till Sveriges alla
kommuner och regioner utöver deras medlemmar och prenumeranter med en
upplaga på 2 400 exemplar.
Inriktningen Digitalt våld har gjort att Unionsprojektet har legat i tiden genom
att tyvärr har näthatet ökat kraftigt under pandemin. Konceptet med att
erbjuda webinarer med Safe Selfie Academy (Caroline Engvall) har gjort att
flertalet klubbar kunnat kontakta skolor och kommuner trots restriktioner.
Genom OMSTART har vi också kunnat aktivera oss på ett nytt sätt inom ramen
för FN:s satsning Orange the World.
Målbilden med Unionsprojektet OMSTART har varit:
● Bidra med konkreta insatser för flickor och kvinnor på nationell och
lokal nivå - samverkan inom Soroptimist Sweden.
● Insamling av pengar som gör att vi kan finansiellt bidra till
samhällsnytta.
● Större synlighet som en organisation.
● Fler medlemmar.
● Större aktivitet hos enskilda medlemmar.
● Öka aktiviteten hos klubbarna.
● Att fler klubbar väljer att driva lokala projekt.
● Öka samarbetet med externa organisationer
● Större insikt i vår koppling till FN genom kopplingen till Orange the
World.
● Verka i linje med Soroptimist Europes strategi att fokusera på
programområdet Violence against Women
Genom öppna webinarer med bra föreläsare/samarbetspartners och
OMSTARTSfonden har vi som organisation nått ut med både budskap och
aktiva insatser.

Unionsprojektgruppen har haft en tajt tidsram för att hinna informera klubbar,
vilket har gjorts både med postala utskick, email och via Unionens nyhetsbrev
samt genom digitala interna utbildningar. Under 2021 har det varit ett stöd till
klubbarna genom bl a böcker kring ämnet digitalt våld och barnens utsatthet
på nätet och möjlighet att beställa visitkort.
Unionsprojektgruppen ser att ett kortsiktigt Unionsprojekt ger resultat för vår
organisation och anser att många av de punkter som finns i målbilden ovan
har uppfyllts: det har varit ett projekt som “legat rätt i tiden” dvs det har varit
en stor samhällsdebatt kring mäns våld mot kvinnor. Unionsprojektgruppen
känner att de klubbar som har engagerat sig i Unionsprojektet har synts och
hörts, bibehållit medlemmar och även fått nya, för att det funnits ett intresse
att arbeta kring fokusområdet Våld mot Kvinnor. Tack vare OMSTART har
många klubbar numera en etablerad kontakt med lokala jourer.
Medlemmarna i Unionsprojektgruppen säger också att det varit roligt att vara
med i ett nationellt projekt, att man fått insikter i hur man kan driva projekt
och vilka möjligheter som finns att göra aktiviteter tillsammans, både internt
inom vår organisation men också tillsammans med samarbetspartners. Olika
perspektiv och roller har varit representerade i projektgruppen för att få en
bra förankring, från Extension, programledare till klubbar som både haft
erfarenhet arbeta med jourer men också inte haft någon erfarenhet.
Uppskattningsvis räknar vi med att ca 800 -1000 kvinnor och flickor har berörts
under dessa två år. Det uppskattas genom att vi vet hur många kvinnor och
barn som fått ta del av vårt stöd via fonden, att vi haft webinarer som
inkluderat allmänheten och att klubbarna har haft egna arrangemang, t ex
skänkt böcker till skolor och haft egna föreläsningar.

Unionsprojektgruppen tackar för klubbarnas stöd och stödet från
Unionsstyrelsen. Ett extra tack till vår Unionskassör Siv som skött
utbetalningar till jourerna.
Tack också till tidigare projektmedlemmar 2020: Christina Zeidlitz, Mihaela
Aquelius och Ingrid Franzon.
Unionsstyrelsens represetanter: Karin Vilhelmsson och Marianne Westman

Unionskoordinator Advocacy Eva Skårner och representant i Sveriges
Kvinnolobby Inger Malm

Klubbrepresentanter Birgitta Lundin och Birgit Nilsson

Vid tangentbordet och projektledare: Sandra Gonzalez Sköld

