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Martha hjälper i juristjouren

Martha Gurmu i telefonjouren på Alla Kvinnors Hus

Det är en mörk vinterkväll på 
Södermalm. I ett litet kök på 
Alla Kvinnors Hus är det fi-
kadags. Köket fungerar även 
som juristjourens lokal. Ikväll 
är Martha Gurmu, studeran-
de på juristlinjen, en av dem 
som sitter i telefonjouren.

En av kvinnorna som bor i 
det skyddade boendet i Alla 
Kvinnors Hus kommer ner till 
köket, tillsammans läser hon 
och Martha igenom ett brev 
hon fått från tingsrätten. De 
slår i lagboken, Martha förkla-
rar vad en tredskodom innebär, 
de dricker kaffe och skrattar. 

– Man måste få skratta, 
säger Martha, det får inte 
bara bli elände och allvar.

Martha läser sjunde termi-
nen på juristlinjen och är ide-
ellt engagerad i juristjouren 
på Alla kvinnors hus. Dit kan 
kvinnor som blir misshand-
lade ringa för att få juridisk 
rådgivning. Arbetet handlar 
främst om att besvara frågor 
via telefon, men även de kvin-

nor som har skyddat boende i 
huset får hjälp med sina frågor.

– Ofta handlar det om bodel-
ning: bilen, huset och barnen, 
berättar Martha. Andra samtal 
kan exempelvis gälla att kvinnan 
misstänker att deras barn blir 
utnyttjade av pappan, att man-
nen har umgängesrätt men slår 
barnen eller att mannen kanske 
har barnens pass och vill ta med 
dem utomlands. Många kvinnor 
undrar också vad som räknas 
som misshandel: ”Han drar mig 
i håret, knuffar mig och kallar 
mig hora – är det misshandel?”

PERSPEKTIV
Det är kvinnor i alla åldrar 

och ur alla samhällsgrupper som 
ringer, invandrare och svenskar. 

– Så här ser vardagen ut för 
många. Ibland stöter man på 
saker som känns helt overk-
liga, det är som ur en film. Det 
kan ringa en tjej och berätta: 
”Min pappa utnyttjade och 
drogade mig och min syster i 
flera år, han har suttit i fäng-
else, nu är han tillbaka i Sverige 
och har ringt och hotat mig”. 

– Det ger perspektiv på mitt 
eget liv, säger Martha. När jag 
går härifrån är jag alltid tack-
sam över att jag har ett bra 
liv och är här för att hjälpa.

FRUSTRATION
– Många gånger känner jag en 

stor frustration, säger Martha. 
Jag känner mycket för barnen, 
de har inget val. De får ett helt 
annat liv än vad de borde ha.  
Vissa telefonsamtal kan vara 
tuffa och ofta pratar gruppen 
igenom dem efteråt. 

– Det vore hårt att jobba så 
här varje dag, det är sunt att ta 
uppehåll. För att klara ett sådant 
här jobb behöver man må bra 
och vara hyfsat stabil själv. Jag 
har bestämt mig för att när jag 
passerar 7-eleven här på hörnet 
på väg hem, då lämnar jag också 
allt det jobbiga bakom mig. 

Den som misshandlar minskar 
sin partners livsutrymme, det 
handlar om makt och kontroll. 

– Det läskiga är att det kan 
hända alla, eftersom alla kan 
bli kära, säger Martha. Många 

kvinnor är nästan döda innan 
de förmår ta sig ur ett förhål-
lande där de blir misshandlade. 
På Alla Kvinnors Hus arbetar 
man med respekt för kvinnan. 

– Det är hon som bestämmer 
och hon som är stark som vågat 
ringa oss. Min utgångspunkt 
är alltid att tro på det kvinnan 
säger tills motsatsen bevisats.

TAKTIK
Genom en kollega på ett som-

marjobb kom Martha i kon-
takt med Alla Kvinnors Hus. 

– Från början var det nog lite 
taktik för att få relevant praktik. 
Men detta är något som ligger 
mig väldigt nära, jag vill hjäl-
pa, bry mig och engagera mig.
Martha har jobbat på Alla 
Kvinnors Hus i 1,5 år och 
vill gärna rekommendera det 
till andra juridikstudenter. 

– Man växer som person, 
säger hon.
Varje onsdagskväll är juristjour-
en öppen och som jourkvinna 
arbetar man en kväll i månaden. 

– Vi är tre eller fyra stycken 
som jobbar vid varje tillfälle 
och vi tar emot tre till fyra 
samtal var under en kväll.
Martha är den enda studen-
ten i sin grupp, där de andra 
är yrkesverksamma jurister. 

– Genom att arbeta med 
dem och kunna fråga dem 
om råd lär jag mig väldigt 
mycket. Jag är intresserad av 
straffrätt. Det vore spännande 
att arbeta som åklagare eller 
advokat, exempelvis mot han-
del med kvinnor och barn.
Alla Kvinnors Hus är en 
stor organisation där näs-
tan alla arbetar utan lön. 

– Egentligen borde ju staten ta 
hand om sånt här, vi borde inte 
behöva finnas, säger Martha.

Du kan läsa mer om Alla 
Kvinnors Hus på deras hem-
sida: www.allakvinnorshus.org

Uppsatstävling

Arbetsrättsliga fören-
ingen inbjuder dig som 
skrivit examensarbete 
inom arbetsrätt att delta i 
en uppsatstävling. Bästa 
uppsats belönas med  
10 000 kr. För delta-
gande krävs att upp-
satsen betygsatts under 
2004 eller 2005. Ditt 
tävlingsbidrag skickas 
till: Svenskt Näringsliv, 
Arbetsrättsliga fören-
ingen (Lena Pettersson), 
114 82 Stockholm.  
Sista inlämningsdag är 
den 30 juni.

Internationella vatten-

drag i avhandling

Katak Malla disputerar 
på avhandlingen ”The 
legal regime of inter-
national watercourses 
- progress and paradigms 
regarding uses and en-
vironmental protection” 
den 25 februari kl 10. 
Sal B5, Södra huset, 
Stockholms universitet.

Röda Korset

Jusek ordnar studiebesök 
på Röda Korsets svenska 
huvudkontor. Här får du 
veta hur det är att arbeta 
med humanitärt hjälpar-
bete i en världsomspän-
nande organisation.
Torsdag 24 februari,  
kl 14. Hornsgatan 54.

Exportrådet

Följ med Jusek till Ex-
portrådet och hör hur 
det är att arbeta med 
internationella handels-
frågor.
Torsdag 17 mars, kl 16. 
Storgatan 19.
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Informationsmöte om specialkurser
Ett urval kursansvariga informerar om sina specialkurser tisdagen 
den 8 mars kl 12-13 i sal D8.

Utbytesplatser
Vill du läsa utomlands under 2005/2006? Nu är det dags att 
söka utbytesplatser i Europa, Singapore och Kanada. Observera 
att utlysning av dessa platser endast sker en gång per år. Sista 
ansökningsdag är den 11 mars 2005. Mer information och ansök-
ningsblankett finns på www.juridicum.su.se. Koordinator är Åsa 
Wennberg, asa.wennberg@juridicum.su.se, tel 16 36 78. 
Informationsmöte äger rum torsdagen den 24 februari  
kl 16-18 i sal F12.

Utlysning av utbyte med Australien, Nya Zeeland, Chile, Filippinerna 
och Peru sker under höstterminen.

Är du intresserad av Nordplus-utbytet så kontaktar du Mona 
Åstrand, mona.astrand@juridicum.su.se, tel 16 20 84.

FastReg
Kom ihåg att du måste anmäla dig till tentamina i FastReg. Anmälan 
öppnar vanligen en månad före tentan och stänger tre dagar innan.  
Mer information om FastReg finns på www.juridicum.su.se.

DETTA HÄNDER VID JURIDICUM

Mentorer och gymnasiebesök

Ta datakörkortet

Som student vid Juridicum 
har du nu möjlighet ta 
datakörkortet ECDL, Eu-
ropean Computer Driving 
License. Det är ett bevis 
för att du har de kunska-
per som behövs för att 
effektivt utnyttja datorer 
och programvaror.  

Körkortet består av 
sju moduler: allmän 
IT-kunskap, filhantering 
och operativsystem, ord-
behandling, kalkylering, 
databaser, presentation, 
information och kommu-
nikation, samt Internet 
och e-post.

Varje modul avslutas 
med ett test som du kan 
göra i Lexlab eftersom 
Juridiska institutionen  
är ett auktoriserat test-
center. Din kostnad för 
datakörkortet är 1 000 
kr, på privata marknaden 
kostar det ca 1 700 kr.

På www.juridicum.
su.se/iri/chki/datakor-
kortet/ hittar du mer 
information om data-
körkortet.

Företaget Universum com-
munications har i undersök-
ningen Juristbarometern frå-
gat drygt 600 juridikstudenter 
vid sju universitet och högsko-
lor om deras förväntningar 
och attityder till arbetslivet.

Den arbetsgivare flest 
vill arbeta för är FN, följt 
av Domstolsväsendet och 
Regeringskansliet. Högst ran-
kade företag är advokatbyrån 
Mannheimer Swartling som 
femma. De juridikstuderande 
vid Stockholms universitet fö-
redrar dock Domstolsväsendet, 
före FN och Regeringskansliet.

Av studenterna på Stockholms 
universitet uppgav 41 pro-
cent att de kommer att söka 
notarietjänst efter sin exa-
men, motsvarade siffra för 

alla juristlinjer är 34 procent. 
Det viktigaste karriärmålet 

inom tre år efter examen är att 
bygga upp en god privateko-
nomi, i andra hand att ha ett 
arbete som innebär allt större 
utmaningar och att skapa jäm-
vikt mellan privatliv och kar-
riär. Varierade arbetsuppgifter 
uppskattas högt liksom inter-
nationella karriärmöjligheter.

Studenterna vid SU vill främst 
arbeta inom straffrätt, euro-
parätt och processrätt. Helst 
på en advokatbyrå, 63 procent, 
följt av som jurist på ett företag, 
47 procent, och departement/
verk, 34 procent. Arbete på in-
ternationella/överstatliga orga-
nisationer, så som FN och EU, 
intresserade 43 procent av alla 
juridikstuderande, men bara 28 
procent av studenterna vid SU. 

Straffrätt populärast bland studenter

Juridiska institutionens mång-
faldsprojekt går vidare och 
är nu inne på sitt tredje år. 
Projektets mål är att samman-
sättningen av studenter på ju-
ristlinjen bättre ska spegla den 
sociala mångfalden i samhället. 

Detta försöker projektet 
åstadkomma bland annat ge-
nom att informera gymnasieele-
ver om vad studier på juristlin-
jen innebär. Ett viktigt syfte är 
att inspirera eleverna och fram-
hålla att juridikstudier inte är 
förbehållet personer från vissa 
områden eller socialgrupper. 

– Vi vill ge goda exempel på 
att det inte är ett hinder att ha 
sin bakgrund i en studieovan 
miljö och visa att kunskap 
i språk är en fördel även vid 
studier på Juridiska institutio-
nen, säger Kerstin Brinnen som 
är projektkoordinator. Det är 
också viktigt att redogöra för 
de fördelar som finns med ju-
ristexamen och vilka arbeten 
som finns efter utbildningen. 

Informationen har främst 
riktats till ett antal gymnasie-
skolor i mer segregerade om-
råden i Stockholmsregionen. 
Studenter från juristlinjen har 
besökt skolorna och presenterat 
utbildningen. I ett samarbete 
med Tullinge gymnasium har 
eleverna, inom ramen för en 
juridikkurs i skolan, fått före-
läsningar och hållit rättegångs-
spel på Juridicum. (Se artikel 
i Nyhetsbrevet nr 1 2004.) 

Intresset från juridikstu-
denterna att delta i informa-
tionsarbetet har varit stort.

– Jag har engagerat mig i 
att arrangera studiebesök, 
föreläsningar och rättegångs-

spel för gymnasieelever, säger 
Anna Öhman. Jag tycker att 
det är viktigt att visa att alla 
kan plugga på universitetet, 
det spelar ingen roll vem man 
är eller varifrån man kommer. 
Den största behållning var att 
se hur även de mest tveksamma 
och stökiga eleverna gjorde ett 
kanonjobb på rättegångsspelen. 

Mångfaldsprojektet vänder 
sig också till de som redan läser 
på juristlinjen. Studenter som 
har svårt med sina studier har 
möjlighet att delta i studiegrup-
per i olika ämnen. Här kan de 
få tips på hur man lägger upp 
studierna, hur ett pm ska se 
ut och vad som är centralt i 
en viss lagstiftning eller kurs. 
De studenter som leder studie-
grupperna läser på termin 4-8. 

– Deras roll är att vara en 
blandning av mentorer, stödlä-
rare och kamrater, säger Kerstin 
Brinnen. Genom att studenterna 
träffar andra kurskamrater i 
samma situation får de ett soci-
alt sammanhang och inser att de 
inte är så ensamma som de tror. 

Vissa studenter på jurist-

linjen har fastnat på en eller 
flera kurser och kommer inte 
vidare i sina studier. Genom 

mångfaldsprojektet kan stu-
denten få hjälp av en mentor. 

– Vi mentorer är själva 
studenter och stöttar andra 
studenter som fått problem 

under sin utbildning, berät-
tar Björn Svensson. Det kan 
gälla studieteknik, hur man 
löser tentafrågor eller att bara 
ge uppmuntran när det känns 
motigt. Det är kul att få möj-
lighet att hjälpa andra att ta 
sig igenom den roligaste utbild-
ningen på universitetet. Största 
belöningen är när man ser att 
stödet ger resultat, att studen-
ten övervinner problemen och 
kommer vidare i utbildningen.

Mer information om mång-
faldsprojektet finns på: www.
juridicum.su.se 

Sök rätt jobb

Eva Oberger, karriärväg-
ledare på Jusek, berät-
tar. Onsdag 2 mars, kl 
14. Arbetsforum, A 207, 
Södra huset, Frescati.

Har du ett bra CV?

HTF, SKTF och ST be-
svarar frågor kring 
CV och ger konkreta 
råd och tips om hur du 
skriver ett effektivt CV.  
Tisdag 22 mars, kl 14. 
Arbetsforum A 207, 
Södra huset, Frescati.


