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” Roks är en feministisk ideell sammanslutning 
av självständiga kvinnojourer och tjej jourer  

med könsmaktsförståelse. Organisationen är  
partipolitiskt och religiöst obunden.”

ur Roks stadgar § 2
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Ordförande har ordet
● ● Året 2014 har varit mycket händelserikt för 
kvinnojours- och tjejjoursrörelsen. Även för mig 
som vid årsmötet i maj tog över ordförandeskapet 
för Roks efter Angela Beausang. Att få förtroende 
att leda Roks som organisationen och föra talan för 
våra kvinnojourer och tjejjourer är ett hedrande och 
viktigt uppdrag – det viktigaste jag kan tänka mig. 

En av mina första uppgifter var att delta i den 
svenska delegation som i maj åkte till Frankrike. 
Jag lyfte specifikt jourrörelsens expertis och 
erfarenhet av fruimport, konsekvenserna av incest 
och andra sexuella övergrepp, samt jourrörelsens 
metoder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Tillsammans med övriga i delegationen gjorde vi 
också upp med prostitutionsmyter, bland annat 
att hälsan skulle vara sämre hos de kvinnor som 
lever i prostitution i länder där sexköpslagen 
införs.

Under juni deltog Roks på Nordiskt Forum och 
New action on Women´s rights tillsammans med 
kvinnorörelser från hela Norden. Vi lyfte särskilt 
frågor kring hur livsutrymmet ska öka för kvinnor 
och tjejer som utsätts för mäns våld och strategier för att frågan ska komma högre upp 
på den politiska agendan.

Temat för fokusåret 2014 var valen till EU-parlamentet och riksdagen. Roks granskade 
de olika politiska partierna i frågor som berör mäns våld mot kvinnor, både genom att 
arrangera debatter, skriva debattartiklar samt i vår medlemstidning Kvinnotryck. Både 
före och efter valen har vi träffat flertalet av de politiska partierna för att lyfta våra 
frågor och ge kunskap och specifika förslag. Liksom tidigare år har Roks under 2014 
bevakat våra politiska områden, som remissinstans, i personliga möten och genom att 
delta i utredningar. 

Vi har också under 2014 firat Roks 30 åriga historia med en stor fest och en antologi, 
för att hedra och uppmärksamma all härlig kvinnokamp och tjejkamp som trampat 
stigen bredare för kvinnors rättigheter. 

Roks har möjlighet och makt att påverka situationen för kvinnor, tjejer och barn som 
utsätts för mäns våld, och vi har använt den på bästa möjliga sätt. Under året har vi 
slagit rekord i att synliggöra våldet och våra jourers arbete i både teve och radio. Många 
medsystrar slöt upp i demonstrationen på internationella kvinnodagen den 8 mars för 
jourernas självständighet och finansiering, andra arrangerade egna demonstrationer, 
manifestationer och andra aktiviteter med budskapet ”Bevara kvinnojourer och 
tjejjourer, vi räddar liv”. 

Jag är säker på att vi tillsammans under året har räddat många kvinnors och tjejers liv 
över hela landet.

Karin Svensson, ordförande
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● ● Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riks-  
organisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- och tjejjourer.  
Under 2014 gav 118 jourer stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för  
mäns våld. Roks uppgift är att tillvarata jourernas gemensamma intressen och stötta  
dem i deras viktiga arbete. Roks har även ett opinionsbildande syfte, och arbetar utåt - 
riktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

Roksjourer finns över hela landet
Roks medlemsjourer sträcker sig från Kiruna i norr till Malmö i söder. Jourerna kan se 
väldigt olika ut – från tjejjourer och kvinnojourer till juridikjourer och Sveriges första 
tantjour som bildades i Norrköping hösten 2014! Det de har gemensamt är att de alla  
består av tjejer och kvinnor som engagerat sig för att tillsammans stötta och stärka  
andra tjejer och kvinnor som behöver det. 

Stort behov av jourerna 
Behovet av skyddade boenden är större än det som landets jourer kan erbjuda. Under 2014 
tvingades jourerna neka kvinnor och deras barn boende inte mindre än 1 858 gånger på 
grund av platsbrist. Men 2014 var också året då tjejjoursrörelsen gick samman och lyckades 
täcka hela jullovet med jourtider när allt annat hade stängt.  

Ny ordförande för Roks 
Vid årsmötet i maj valde jourerna Karin Svensson från Blekinge till ny ordförande för 
organisationen. Karin som varit aktiv i nio år som jourkvinna på Olofströms kvinno- och 
tjejjour tog över stafettpinnen efter Angela Beausang. 

– Jag ser Roks som en kvinna med två fötter i myllan. Den ena foten står i feminismen, 
motkraften till patriarkatet, som genomsyrar vårt samhälle där kvinnor är underordnade 
män. Den andra foten vilar i systerskapet, där Roks kvinnoseparatistiska arbete är grunden. 
Huvudet är en spjutspets, det är skarpt och har som egentligt mål inte att utmana eller 
protestera mot patriarkatet, utan att krossa det!

Tre decennier av kamp och systerskap
Jubileumsåret 2014 har fyllts med olika aktiviteter som markerat 30 år av jourande, kamp 
och systerskap sedan Roks bildades 1984! Vi har öppnat våra arkiv och gått igenom otroligt 
mycket material från dess att Roks skapades och framåt. Det har varit en spännande resa 
bakåt i tiden, som visar att på vissa plan har det hänt mycket i samhället och på andra står 
vi på samma ställe som för 30 år sedan. Att bläddra genom pärmar av kvinnohistoria – från 
protokoll och bokslut till hälsningar från ministrar och brev från kvinnor som hejat på oss 
– har varit både lärorikt och uppmuntrande. 

För att på ett ännu bättre sätt kunna leva upp till våra jourers förväntningar och stärka 
förtroendet för Roks har flera organisatoriska förändringar genomförts under 2014. Fokus 
har varit att kunna erbjuda ännu bättre stöd till våra jourer och öka möjligheterna för dem 
att delta och påverka Roks verksamhet. Vi har också utvecklat Roks omvärldsanalys och 
förstärkt vårt arbete med opinionsbildning och påverkansarbete så att verkligheten kan bli 
en annan för de kvinnor, tjejer och barn som lever med konsekvenserna av mäns våld. 

30 år av jourverksamhet
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Om kvinnojourerna
Vid årsskiftet hade Roks 110 medlemsjourer. 72 av dem var kvinnojourer, sju färre än året 
innan. Antalet aktiva ideella jourkvinnor blev färre, men det totala antalet ideella timmar  
blev 114 368, en ökning med 20 % jämfört med 2013. Jourerna utförde fler stödåtgärder.
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Om tjejjourerna
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Orsak till kontakt med en tjejjour

Vid årsskiftet hade Roks 38 tjejjourer, sex fler än året innan. Antalet aktiva medlemmar 
ökade och även antal tjejer som var i kontakt med jouren. Antalet stödsökande tjejer ökade 
med 36 procent.
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Roks jubilerar 1984 – 2014
I slutet av 1970-talet drar en ny folkrörelse 
igång : kvinnojourer startas i stad efter  
stad. 1984 bildas Roks, Riksorganisationen 
för kvinno jourer.

1997

1998

Riksorganisationen, som representeras av 
tre språkrör, bedriver ett påverkansarbete 
gentemot departement och myndigheter 
för att säkra finansiering för till medlem-
marna.

Den första ordföranden, Ebon Kram från 
Sundsvall, väljs på Riksträffen.

Roks och medlemsjourerna uppmärksam-
mar det faktum att en kvinna i veckan miss-
handlas till döds av en närstående man.

Roks inrättar ett eget kansli, med en anställd.

I ett brev till justitieministern kräver Roks 
att lagen om målsägarbiträde även ska 
omfatta kvinnor som har misshandlats av 
sina män. Ett par år senare införs en utvidg-
ning av lagen.

Kvinnojourer och andra kvinno organisa-
tioner startar en namn insamling 
mot läkarna i den uppmärksammade 
styckmordsrättegången efter mordet på 
Catrine da Costa. Insamlingen blir en 
bidragande orsak till att läkarnas legiti-
mationer dras in.

Vid en tid då svenska folkrörelser tappar 
medlemmar växer sig kvinnojourrörelsen  
allt starkare och Roks omfattar 115 jourer 
och 9 000 ideellt arbetande kvinnor runt 
om i landet.

Ordet feminism skrivs in i Roks stadgar.

Efter många års hårt arbete av jour-
kvinnor på riks- och lokalnivå anslår 
regeringen 17,5 miljoner kronor till ett 
åtgärdspaket för att förhindra mäns våld 
mot kvinnor.

Under en vecka i oktober riktar Roks 
köpstrejk mot affärer och bensin stationer 
som säljer pornografi. Aktionen sker i 
samarbete med Folkaktionen mot porno-
grafi och Fredrika Bremerförbundet, och 
uppmärksammas i radio och TV.

”Mäns våld mot kvinnor” blir ett vedertaget 
begrepp inom Roks och jämställdhets-
minister Mona Sahlin uttrycker sitt stöd för 
Roks verksamhet. I regeringsdeklarationen 
betonas våld mot kvinnor som det största 
hindret för att uppnå jämställdhet.

Två nya lagförslag läggs fram, om kvinno frid 
respektive vårdnad, boende och umgänge. 
Kvinnofridsförslaget konstaterar att våld 
mot kvinnor måste tas på allvar och 
kunskapsnivån höjas. Vårdnadsförslaget 
går i motsatt riktning och Roks agerar för 
att uppmärksamma  vilka konsekvenser 
förslaget får.

1984

1986

1987

1988

1989

1991

1992

1994

Roks kampanj ”Den man älskar aktar man” 
drar igång. Den syns över hela Sverige på 
storbildstavlor och i reklaminslag på TV. 
Kampanjen får stor uppmärksamhet och 
präglar hela verksamhetsåret.

1 juli införs en ny kvinnofridslagstiftning. 
Lagen bidrar till att lyfta fram kvinnojourer-
nas kunskaper och erfarenheter.

Den första tjejjouren bildades 1996 och 1998 
anordnas den första nätverksträffen för tjej-
jourerna. Roks får även ett bidrag av inrikes-
departementet för att stärka verksamheter 
för flickor och unga kvinnor.

Roks håller en Tribunal om ”kvinnors och 
barns utsatthet i mötet med samhällets in-
stanser i frågor om vård-vårdnad-umgänge”.  
Sex kvinnor vittnar om myndigheternas 
övergrepp mot dem och deras barn.

Vi firar våra första 30 år 

Festdeltagare från hela landet reste den 22 november till Stockholm för att fira 

Roks 30-årsjubileum! Jourtjejer och jourkvinnor i alla åldrar bjöds tillsammans 

med andra gäster på både tillbakablickar, visioner och underhållning. Professor 

Maud Eduards tecknade i en jubileumsföre läsning 30 års feministisk kamp, och 

Roks ordförande Karin Svensson resonerade kring framtiden för jourrörelsen. 

Maud och Karin framhöll båda vikten av det systerskap som präglat rörelsen 

och konstaterade att det finns mycket kvar att göra i kampen mot mäns våld 

mot kvinnor, där jourrörelsen har en unik och viktig roll.



Roks historia sammanfattas i antologin  
Kamp & SysterskapUnder jubileumsåret togs antologin Kamp & Systerskap fram där olika röster 

från Roks 30-åriga historia ges plats. Kvinnor och tjejer minns och berättar 

med egna ord om betydelsefulla händelser, hur organisationen bildas och 

senare splittras, om vikten av separatism och språkbruk, om spännande 

milstolpar och obehagliga mediadrev som skakat jourrörelsen – och, inte 

minst, om förhoppningar inför framtiden. 

Roks jubilerar 1984 – 2014
1999 Sexköpslagen införs. Roks och jourerna 

har länge varit med och lobbat fram den. 
Sexköparen kriminaliseras. Kvinnan i  
prostitution ska få hjälp att komma ur den.

2000 Roks lägger till ”tjejjourer” i organisations-
namnet. Nytt namn blir Riksorganisationen 
för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Roks fortsätter att påtala bristerna i 
föräldrabalken, men också hanteringen 
av vårdnadsärenden hos socialtjänst och 
rättsväsende, för berörda myndigheter och 
politiker. Årsmötet beslutar att Roks av- 
sätter pengar till kvinnor som kämpar för 
rätten att skydda sina barn.

2002 Roks film om mäns våld mot kvinnor 
”Vexator – himmel till helvete” har  
premiär på årsmötet. Den visar hur 
kvinnan gradvis bryts ner av mannens 
våld. Filmen blir informations- och 
utbildningsmaterial i skolor.

2003 Roks startar projektet Boka porrfritt och 
skapar en katalog över porrfria hotell. 
Många myndigheter, kommuner och fack-
förbund tar beslutet att boka porrfritt.

2004 Boken ”Våldets normaliseringsprocess”  
ges ut på svenska och engelska av Roks. 
Det är en reviderad upplaga av professor 
Eva Lundgrens skrift ”Våldets normalise-
ringsprocess, två parter – två strategier”.

2008 Den 25 november, FNs internationella  
dag för avskaffandet av mäns våld mot 
kvinnor, har Roks öppet hus och lanserar 
sin nya grafiska profil och webbplats. 
Medlemsjourerna har varit delaktiga i att 
ta fram ledord för den nya logotypen – 
feminism, systerskap och spjutspets.

2009 Roks och SKR utvecklar en nationell  
tjejjoursportal.

Roks myntar begreppet fruimport genom 
rapporten Täckmantel: äktenskap och 
föreslår konkreta åtgärder.

Roks ger ut en handbok för jourkvinnor om 
vårdnad, boende och umgänge, ”Barn, våld, 
familjerätt och kvinnojoursarbete”.

2011 Roks fortsätter lyfta fruimportfrågan  i rap-
porten ”Fruimporten fortsätter”. På hösten 
arrangerar Roks en tvådagarskonferens om 
vårdnad och umgänge för politiker, orga-
nisationer och yrkesverksamma. Forskare, 
jourkvinnor ock praktiker från Sverige, 
Europa och USA talar.

Roks fokusår ”Våld mot äldre kvinnor” 
resulterar i en rapport med samma namn 
och i Almedalen presenteras filmen  
”Vi som överlevde – om våld mot äldre 
kvinnor”.

2010 Tjejjouren.se lanseras i mars.

2013 Roks fokusår är ”Incest och andra sexuella 
övergrepp”. Filmen ”Han sa att det var mitt 
fel” och rapporten ”Det sista de berättar” 
presenteras.

2014 Roks anordnar en stor manifestation  
8 mars i Stockholm där jourkvinnor och 
jourtjejer från hela Sverige demonstrerar 
för självständiga, feministiska och finan-
sierade jourer. 

Roks firar 30 år som riksorganisation!
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Parvin Ardalan fick Årets Kvinnogärning
Roks pris Årets Kvinnogärning gick till feministen, aktivisten och journalisten  

Parvin Ardalan. Ur motiveringen till priset:

”Parvin har arbetat för kvinnors och tjejers rättigheter, både i Iran och i Sverige.  

År 2007 tilldelades hon Olof Palmepriset för sin kamp för kvinnors och mäns lika  

rättigheter i Iran. Genom sitt mod och engagemang går hon i spetsen för att upp

märksamma kvinnors situation i olika länder och för rätten till yttrandefrihet.  

Hennes kamp har också inneburit stora personliga uppoffringar, bland annat  

har hon dömts till fängelsestraff för att ha ”hotat statens säkerhet”. 

Genom sin individuella ”civila olydnad” sprider och uppmanar Parvin Ardalan  

till ett öppet civilt motstånd. Genom att lyfta fram tidigare osynliggjorda grupper  

skapar hon utrymme för tjejer och kvinnor i framtiden. Genom sitt författarskap  

ger hon bilder av hopp och skratt till många. Mot bakgrund av det viktiga arbete  

hon gjort under lång tid är Parvin Ardalan på många sätt värdig utmärkelsen Årets  

kvinnogärning 2014. Roks ser fram emot att följa hennes kommande arbeten.” 

– Jag är så glad och stolt över att få denna utmärkelse av Roks. Frågan om mäns 

våld mot kvinnor är en grundläggande del av mitt konstnärliga arbete, och det som 

förenar oss kvinnor. I Iran höll vi gräsrotsaktiviteter på med bland annat workshops,  

seminarier och publika aktiviteter med andra kvinnonätverk där kvinnor delade med sig, skrev 

om sina erfarenheter och kämpade mot våldet som drabbade dem som enskilda kvinnor, kollek-

tivt och juridiskt. I Sverige har mycket av arbetet med ”100 år av immigrantkvinnors liv och arbete 

i Malmö” handlat om de speciella erfarenheter immigrantkvinnorna har av att utsättas för våld; 

socialt, politiskt och i nära relationer, säger Parvin Ardalan. 

Årets kvinnogärning delas av tradition ut på internationella kvinnodagen till ”någon som genom 

en anmärkningsvärd och signifikant gärning bidrar till att synliggöra och förändra den verklighet 

som mäns våld mot kvinnor utgör.” 

Jourerna på Tjejjouren.se överträffar sig själva
Med gemensamma krafter såg jourerna på Tjejjouren.se till att det fanns jourtider varenda dag under hela jullovet. 
Jourtjejerna på hela 40 jourer, från Luleå i norr till Malmö i söder, hoppade över sin julledighet för att finnas där för 
dem som behövde det.

När skola, ungdomsgårdar och allt annat stänger är det viktigt att det finns någon 
kvar att vända sig till. Tack vare tjejjourrörelsens ideella krafter fanns det över 140 
jourtider där det gick att chatta med, maila till eller ringa någon som lyssnar – flera 
jourer satte till och med in extra jourpass. Tillsammans täckte de upp varenda dag 
kring jul och nyår!

”
Jag är så glad och stolt över att få denna utmärkelse av 

Roks. Frågan om mäns våld mot kvinnor är en grund
läggande del av mitt konstnärliga arbete, och det som 

förenar oss kvinnor.
Parvin Ardalan



Valåret i fokus 2014

2014 innehöll både val till EU-parlamentet och val till riksdag, kommuner och 

landsting. Valåret var därför temat för Roks fokusår där vi satte ljuset på de 

valfrågor som påverkar kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld. Med dessa 

frågor som utgångspunkt granskade vi partierna inför de olika valen. Vi skrev 

artiklar och medverkade i debatter om jourernas finansiering, om den svenska 

sexköpslagen, polisens kvinnoregister och andra aktuella frågor. Den 8 mars 

genomförde vi tillsammans med jourerna en stor demonstration för jourernas 

självständighet. 

Utöver detta har Roks haft en intensiv dialog med bland 

annat jämställdhetsministern, justitieministern och 

äldreministern. Även andra parlamentariker har 

uppvaktats och nya kontakter har etablerats 

efter riksdagsvalet. Roks var också synliga 

på flera av landets stora arrangemang för politisk 

påverkan. Flera egna seminarier och arrangemang 

genomfördes i Almedalen, samt på den 

internationella konferensen Nordiskt Forum. 
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Tjejjourerna har nått ut till två miljoner
Sedan lansering har hela två miljoner enskilda besökare hittat fram till Tjejjouren.se och landets alla 

tjejjourer.

Tjejjouren.se startade för att samla tjejjoursrörelsen och göra det lättare att hitta fram till en tjejjour. Med 

gemensamma krafter skulle jourerna öka allmänhetens kunskap om jourernas arbete och på så sätt nå ut 

till och kunna stötta och stärka ännu fler tjejer. Sedan lansering har de nått över 2 miljoner.

– Jag tror att tjejjourerna är så 

poppis för att vi tar tjejerna på 

allvar. Vi förminskar inte deras 

berättelse eller problem utan 

tar till oss det och bemöter dem 

respektfullt oavsett ämne,  säger 

Ylva Bladh som är jourtjej på 

Tjejjouren i Umeå. 

Trots att Tjejjouren.se var en 

omedelbar succé har intresset 

inte mattats av. Tjejjourernas 

plats på nätet är mer besökt 

än någonsin och under året 

påbörjades arbetet för att ge 

den populära sidan en ny form.
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Utbildningar och träffar

Gemensam manifestation
Inför den internationella kvinnodagen samlades tjejer och kvinnor 

från jourrörelsen för inspirationsföreläsning och plakatworkshop. 

Den 8e mars demonstrerade vi stärkta tillsammans för fria och 

oberoende jourer. 

 Jourkunskapen fördjupas
Våld i lesbiska relationer, pornografi och prostitution var fokus på utbildningen för erfarna jourtjejer 
och jourkvinnor. Det hölls även en mycket omtyckt workshop med temat kroppsuppfattning och en 
föreläsning om mäns våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv.

Anställdas rätt
Anställda från jourer runt om i landet träffades och utbytte erfarenheter, både i föreläsningsform 
och genom gruppdiskussioner. Rebecka Bolins föreläsning Bit inte ihop, om självförsvar på jobbet, 
och delen om social styrelsens riktlinjer var mycket uppskattade. 

Det bästa var att få möjlighet att 
diskutera och utbyta erfarenheter.””

”
Informativt och konkret om vilka lagar som finns och hur  

regleringar ser ut från EU och FN. Lärde mig mycket nytt.”



15

Utbildningar och träffar

Träff för jourernas barnnätverk
På träffen fick jourernas barnansvariga dela erfarenheter med varandra kring 
situationer och sätt att ge stöd åt barn som upplevt våld. Träffen innehöll också 
en föreläsning om tecken på att barn utsatts för sexuella övergrepp. 

Tjejjoursträffen
Jourtjejer från hela landet fick lära sig mer om självskade-
beteende, ätstörningar, våld i hederns namn och papperslösa 
kvinnors situation. För att öka representationen av tjejjourer på 
Roks årsmöte genomfördes också en årsmötesskola som ledde 
till många intressanta diskussioner.  

Utbildning för nya jourtjejer och jourkvinnor
Josefin Grände föreläste om bemötande och samtalsmetodik. En annan uppskattad 
del handlade om normaliseringsprocessen där filmen Blott du mig älskar visades,  
en film som bland annat behandlar våld i lesbiska relationer.

”
Så givande att möta jourkvinnor från andra jourer. Spän
nande och utvecklande att se våra likheter och olikheter.” 



Roks internationella 
samarbeten
Internationell opinion för sexköpslagen
Tillsammans med Kvinnefronten skapade Roks i september 2014 ett upprop för sexköps lagen 
enligt den nordiska modellen. Under hösten samlades 145 namnunderskrifter in från forskare, 
praktiker, socialarbetare och representanter för civilsamhället som möter kvinnor och tjejer i 
prostitution. Undertecknarna anser, liksom Roks, att en struktur som bygger på att kvinnor 
finns tillgängliga på en marknad för män inte är förenlig med en jämställd värld. 

Roks deltog även i uppropet “Brussels’ call: Together for a Europe free from prostitution” som 
initierades av European Women’s Lobby. Totalt 200 organisationer uppmanar där alla EU:s 
medlemsländer att kriminalisera sexköpare och koppleri, avskaffa repressiv lagstiftning mot 
kvinnor och tjejer i prostitution, och skapa fungerande stödverksamhet och vägar ur 
prostitution. Uppropet presenterades vid en stor konferens i EU-parlamentet under 2014. 

Att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor har Roks även framhållit inom det 
internationella nätverket Wave (Women Against Violence). Det har skett via skrivelser och till 
kansli och focal points, deltagande i arbetsmöten, så kallade CoCo-möten. Roks lyfte även 
frågan i en motion till det inplanerade årsmötet. 

Fortsatt kunskapsspridning om incest och andra sexuella övergrepp 
Roks tidigare fokusår om incest och andra sexuella övergrepp har fått en fortsatt spridning 
under 2014 – både nationellt och internationellt. På Brottsoffermyndighens arrangemang den 
21 februari inför Internationella Brottsofferdagen höll Roks i ett seminarium på temat incest 
och andra sexuella övergrepp. På seminariet visades filmen Han sa att det var mitt fel som 
Roks producerat för fokusåret. Incest och andra sexuella övergrepp var också temat som lyftes 
på konferensen Nordiska Kvinnor mot Våld i Köpenhamn, där Stockholms Tjejjour höll en 
mycket uppskattad workshop för Roks räkning utifrån fokusårets rapport och film. 

Karin samlar in underskrifter till uppropet för 
sexköpslagen enligt den nordiska modellen som 
gjordes med Kvinnefronten.
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Året i korthet
● ● Roks står för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, och är en parti- 
politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ska tillvarata sina medlemsjourers 
gemensamma intressen, genom att ge råd och service till medlemmarna, bedriva opinions- 
bildande verksamhet och skapa debatt. 

Roks ska vidare vara ett förbindelseorgan mellan de olika medlemsföreningarna. Roks  
anordnar utbildningar, konferenser och bevakar utredningar. Varje år inhämtas och samman- 
ställs statistik från medlemsjourerna som används för att uppmärksamma och sprida  
kunskap om jourernas verklighet och på samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor.  
Roks har som uppgift att aktivt samverka med myndigheter och organisationer nationellt  
och internationellt. Målet är att i feministisk anda verka mot mäns våld mot kvinnor, tjejer  
och barn för att uppnå kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning  
på samhällets alla nivåer.

Stärkt kvalitetssäkring och kommunikation
Året har vid sidan av de utåtriktade aktiviteterna också fokuserats på strategiskt utvecklings- 
arbete inom organisationen. Det kvalitetssäkringsmaterial som Roks utarbetat och tillgänglig- 
gjort för medlemsjourerna har under 2014 uppdateras med nya lagar, föreskrifter och aktuell 
forskning. Året har också fokuserats på arbetet med att stärka och utveckla vår kommunikation  
– såväl internt som externt. En del i detta är att utveckla och uppdatera Roks webbplats och 
intranät. 

Tjejjouren.se utvecklas
Tjejjouren.se är sedan ett flertal år en integrerad del av Roks verksamhet och bedrivs i sam- 
arbete med Unizon (tidigare SKR). Sajten kom under 2014 upp till över 2 miljoner unika 
besökare! Under 2014 har ett arbete pågått med att utveckla Tjejjouren.se och lansering av  
en helt ny webb är planerad till sommaren 2015. 

Roks syns
Opinionsbildning och samhällspåverkan är en av Roks centrala uppgifter. Under 2014 publi- 
cerades 17 debattartiklar och Roks medverkade i 27 TV-inslag och lika många radioinslag.  
Roks fanns med i 415 tryckta artiklar. Utöver detta hade Roks 2 989 följare på Facebook och  
1 491 följare på Twitter. 

Arbetet med politisk påverkan har också skett via personliga möten och uppvaktningar av 
opinionsbildare och politiker, samt deltagande i debatter och utbildningar som arrangeras  
av andra. 

Ett sätt att sprida jourernas unika kunskap och den analys som ligger bakom deras arbetssätt 
är Roks Ställningstaganden. De sammanfattar vår analys kring nyckelområden som kvinno- 
separatism, mäns våld mot kvinnor, fruimport, surrogatmödraskap, mäns våld mot äldre 
kvinnor, prostitution, pornografi, våld i lesbiska relationer samt vårdnad, boende och umgänge. 
Alla texter finns att hitta på www.roks.se.

”Kvinno- och tjejjourerna som är medlemmar i Roks är tillflyktsorter och trygga rum för kvinnor, tjejer 
och barn som utsatts för mäns våld. Det är jourernas erfarenhet att kvinnor och tjejer som utsätts för 
mäns våld vill prata om sina erfarenheter och upplevelser med andra kvinnor och tjejer. Roks jourer blir  
en trygg plats för kvinnor och tjejer att växa på.”

 (citat ur ställningstagande om kvinnoseparatism)
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Styrelse
Roks arbete leds av en styrelse bestående 
av nio ledamöter som var och en kommer 
från en medlemsjour. Under året har 10 
styrelsemöten hållits.

Karin Svensson, ordförande,  
Olofströms kvinno- och tjejjour
Beatrice Unander Scharin, vice ordförande, 
från Tjejjouren Ronja i Västerås
Wiveca Holst, kassör, från Tyresö  
kvinno- och tjejjour
Sara Athari, från Kvinnojouren  
Guldstaden i Skellefteå
Kinen Erixon, från Malmö Tjejjour
Katinka Ingves, från Kvinnojouren Ellinor i 
Linköping 
Toktam Jangahary, från Femcenter i Malmö
Emma Nygren, från Tjejjouren i Umeå 
Elisabeth Mollberg, från Kvinnojouren och 
tjejjouren Olivia i Alingsås/Lerum/Vårgårda

I enlighet med årsmötesbeslut erhåller sty-
relseledamöter en kostnadsersättning om 
2 000 kronor per år samt 1 000 kronor per 
närvarodag vid styrelsemöten, planerings-
dagar och Roks årsmöte. Roks ordförande 
är talesperson och erhåller heltidsarvode 
för sitt uppdrag.  Arvodet är ett inkomst-
basbelopp per månad.

Valberedning
Malin Olsson, sammankallande, från  
Kvinnojouren Helga i Tranås
Angela Beausang, Kvinnojouren Märta i 
Ljungby
Carina Diaz, från Kvinnojouren Iris i Luleå
Madeleine Persson, från Kvinnojouren 
Mark/Svenljunga/Tranemo
Tina Olby, från Motala Kvinnojour

Revisorer
Marie Welin, auktoriserad revisor, PwC
Mildred Hedberg, Kvinnojouren Iris i Luleå
Anna-Lena Mellquist, från Kvinnojouren 
och tjejjouren Olivia i Alingsås/Lerum/ 
Vårgårda

Kansli
På Roks kansli fanns under 2014, utöver en 
kanslichef, följande tjänster: administratör, 
ekonomiansvarig, kommunikatör, press-
sekreterare, utredare och webbredaktör för  
Tjejjouren.se

De som under året jobbat på kansliet är
Lena Björk, administratör 
Amanda Bondesson, webbredaktör för  
Tjejjouren.se
Carolina Falk, kanslichef 
Charlotta Gustavsson, kanslichef
Jami Hagh, ekonomiansvarig
Anna Holmqvist, pressekreterare
Anette Hällnäs, kommunikatör
Katarina Hörlin, pressekreterare
Anja Soila, administratör
Emma Wilén, utredare

Roks styrelse, från vänster: Emma Nygren, Kinen Erixon, Sara Athari, Karin Svensson, Beatrice Unander Scharin, Katinka Ingves, 

Elisabeth Mollberg, WIveca Holst, längst fram Toktam Jangahary



Roks medlemsjourer
Kommun Namn
Alingsås Kvinnojouren Olivia

Alingsås Tjejjouren Olivia

Arvidsjaur Kvinnojouren Hera

Arvika Kvinnojouren Eva

Avesta Avesta - Hedemora Kvinnojour

Bollnäs Tjejjouren Amazon

Bollnäs Kvinnojouren Ringblomman

Borlänge Borlänge Tjejjour

Borlänge Kvinnojouren i Borlänge-Säter

Botkyrka Tjejjouren 101 tillsammans

Botkyrka Kvinnojouren i Botkyrka

Enköping Tjejjouren Hjärtrud

Enköping Kvinnojouren Gertrud

Eskilstuna Terrafem Eskilstuna

Eslöv Tjejjouren Eslöv

Fagersta Kvinnojouren Frida

Gislaved Tjejjouren Mila

Gislaved Kvinnojouren Maria

Gävle Kvinnojouren Blåklockan

Gävle Tjejjouren Vulcana

Göteborg Terrafem Göteborg

Göteborg Tjejjouren ADA

Göteborg Kvinnojouren ADA

Göteborg Finska Kvinnojouren Piilopirtti

Göteborg Stödcentrum Humlegården

Hagfors - Munkfors Kvinnojouren Duvkullan

Haninge Haninge Kvinnojour

Haparanda Kvinnojouren Vera

Hofors Kvinnojouren Rosen

Huddinge Unga Romska Tjejjouren

Hudiksvall Tjejjouren Våga

Hudiksvall Kvinnojouren Vändpunkten

Hultsfred Tjejjouren Nya Svalan

Hultsfred/Vimmerby Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour

Härnösand Kvinnogemenskap Härnösand

Härnösand Tjejouren Gaia

Jokkmokk Jokkmokks Kvinnojour

Järfälla Kvinnojouren Stina

Kalix Kalix Tjejjour

Kalix Kalix Kvinnojour

Karlskoga-Degerfors Kvinnoföreningen Karlskoga-Degerfors

Karlstad Karlstad Tjejjour
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Karlstad Alla Kvinnors Hus

Kiruna Kiruna Kvinnojour

Kramfors Kvinnoforum

Kramfors Tjejjour Regnbågen

Kungälv Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale

Köping, Arboga, Kungsör Kvinnojouren KAK

Linköping Tjejouren Beata

Linköping Kvinnojouren Ellinor i Linköping

Ljungby Kvinnojouren Märta

Ljusdal Kvinnojouren Viljan

Ljusdal Tjejjouren Styrkan

Ludvika Smedjebacken Kvinnojouren Ludvika Smedjebacken

Ludvika Smedjebacken Tjejjouren Ludvika Smedjebacken

Luleå Tjejjouren Luleå

Luleå Kvinnojouren Iris

Lund Tjejjouren i Lund

Lycksele Kvinnojouren i Lycksele

Malmö Tjejjouren i Malmö

Malmö FemCenter Malmö

Mark Kvinnojouren i Mark

Mora Kvinnogemenskapen Emma, Mora

Motala Motala Kvinnojour

Mölndal Kvinnojouren Frideborg, Mölndal Härryda

Norrköping Kvinnojouren i Norrköping

Norrköping Tjejjouren i Norrköping

Norrtälje Kvinnojouren Snäckan

Nynäshamn Nynäshamns Kvinnojour

Olofström Olofströms Tjejjour Freja

Olofström Olofströms Kvinnojour

Pajala Kvinnojouren Pajala

Partille Partille Kvinnojour

Piteå Piteå Kvinnojoursförening

Sala Kvinnojouren Sala, Föreningen kvinnokraft

Sandviken Kvinnojouren i Sandviken

Sandviken Tjejjouren Vilja

Skellefteå Guldstadens Tjejjour

Skellefteå Guldstadens Kvinnojour

Solna, Sundbyberg, Ekerö Kvinnojouren i Solna, Sundbyberg, Ekerö

Stockholm Stockholms Tjejjour

Stockholm Terrafem Stockholm lokalförening

Stockholm Riksföreningen Stödcentrum mot incest

Stockholm Dunya Tjejjour

Stockholm Dunya Kvinnojour
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Storuman Kvinnojouren Storuman

Sundsvall Tjejjouren Skogsrå

Sundsvall Kvinnogemenskap Sundsvall

Sunne Kvinnojouren Sunne

Söderhamn Kvinnojouren Stöttan i Söderhamn

Tranås Tjejjouren Vilda

Tranås Kvinnojouren Helga

Trollhättan Kvinnojouren Duvan

Tyresö Tyresö Kvinnojour

Tyresö Tyresö Tjejjour

Uddevalla Kvinnojouren Kaprifolen

Umeå Tjejjouren i Umeå

Umeå Kvinnojouren Umeå

Upplands bro Kvinnojouren Anna

Uppsala Uppsala Tjejjour

Uppsala Terrafem Uppsala

Uppsala Uppsala Kvinnojour

Vallentuna Tjejjouren i Vallentuna

Vallentuna Kvinnojouren i Vallentuna

Vansbro Kvinnojouren i Vansbro

Vilhelmina Vilhelmina Kvinnojour

Västerås Tjejjouren Ronja

Västerås Föreningen Kvinnohuset och Stödgruppen Eva

Årjäng Clarajouren Kvinnojouren i Årjäng

Älvsbyn Tjejjouren Pärlan

Älvsbyn Kvinnojouren Pärlan

Örebro Tjejjouren Örebro

Örebro Kvinnohuset Örebro

Örnsköldsvik Tjejjouren Cayenne

Örnsköldsvik Kvinnojouren Örnsköldsvik

Österåker Bellis Tjejjour

Österåker Kvinnojouren i Österåker

Överkalix, Övertorneå Kvinnojouren Athena
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ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Org nr 802012-5111

resultaträkning
Belopp i kr Not 2014 2013
Föreningens intäkter
Medlems-, kurs- och försäljningsintäkter 663 883 741 851
Gåvor 108 941 133 072
Bidrag 2 19 102 110 13 451 649
Övriga verksamhetsintäkter 104 121 69 000
Summa föreningens intäkter 19 979 055 14 395 572

Föreningens kostnader
Direkta kostnader -7 242 876 -4 064 984
Övriga externa kostnader -5 296 296 -4 755 555
Personalkostnader 3 -6 168 342 -5 357 447
Avskrivningar -7 239 -20 113
Summa föreningens kostnader -18 714 753 -14 198 099

Verksamhetsresultat 1 264 302 197 473

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 52 028 81 714
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 342 -189
Summa resultat från finansiella investeringar 50 686 81 525
Resultat efter finansiella poster 1 314 988 278 998

ÅRETS VINST 1 314 988 278 998

Fördelning av årets resultat 5
Årets resultat enligt resultaträkningen 1 314 988 278 998
Avsättning till ändamålsbestämda medel -454 767 -323 072
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 860 221 -44 074

balansräkning
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 - 7 239
Summa anläggningstillgångar 0 7 239

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror 189 563 164 130

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 768 188 573
Övriga kortfristiga fordringar 28 343 678
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 249 402 213 333

297 513 402 584
Kortfristiga placeringar 7 2 715 308 2 686 210
Kassa och bank 5 126 834 3 108 425
Summa omsättningstillgångar 8 329 218 6 361 349
Summa tillgångar 8 329 218 6 368 588

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5
Ändamålsbestämda medel 1 773 264 1 318 497
Fritt eget kapital 3 535 324 3 711 093
Årets resultat 1 314 988 278 998

6 623 576 5 308 588
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 531 369 114 236
Övriga kortfristiga skulder 553 704 268 240
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 620 569 677 524

1 705 642 1 060 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 329 218 6 368 588
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat 
framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med 
föregående år.
Belopp är i kr om inget annat anges.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell 
bedömning beräknas bli betalt.

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande 
avskrivningstider:

Inventarier 
5 år
Datorer 3 år

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-
ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 
 

Not 2   Bidrag 2014 2013
Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:
Statsbidrag 18 655 110 13 300 000
Projektbidrag 447 000 150 000
Övriga bidrag - 1 649
Summa 19 102 110 13 451 649

Not 3   Löner, andra ersättningar och sociala
            kostnader 2014 2013
Antal anställda
Kvinnor Sverige 7 8
Totalt 7 8
Löner och andra ersättningar
Styrelse: 907 442 448 913
Övriga anställda: 3 482 079 3 478 020
Totala löner och ersättningar 4 389 521 3 926 933

Sociala kostnader 1 341 390 1 086 677
Pensionskostnader 394 368 263 487

Not 4   Övriga ränteintäkter och liknande
            resultatposter 2014 2013
Ränteintäkter bank 22 874 52 641
Värdeförändring Banco 29 098 29 074
Övriga ränteintäkter 56 -
Summa 52 028 81 715

Not 5   Eget kapital

Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital
Eget kapital 2013-12-31 1 318 497 3 990 091 5 308 588
Avsättning till ändamålsbestämda medel 454 767 -454 767 -
Årets resultat - 1 314 988 1 314 988
Eget kapital 2014-12-31 1 773 264 4 850 313 6 623 576
 

2014-12-31 2013-12-31
Ändamålsbestämda medel
Reservfond 1 000 000 1 000 000
Kvinno- och barnfonden 583 264 128 497
Tjejjouren.se 65 000 65 000
Personalaktivitet 125 000 125 000

1 773 264 1 318 497
 
Not 6   Inventarier 2014-12-31 2013-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 654 308 3 654 308
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 654 308 3 654 308

Ingående avskrivningar -3 647 069 -3 626 956
Årets avskrivningar -7 239 -20 113
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 654 308 -3 647 069
Utgående restvärde enligt plan 0 7 239

Not 7   Kortfristiga placeringar 2014-12-31 2013-12-31
Bancofonder 2 715 308 2 686 210
Marknadsvärde 2 715 308 2 686 210
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KVINNOJOURSSTATISTIK verksamhetsåret 2014

 67 av 72 kvinnojourer 20141231 ( 93%) inkom med statistik Total
2014

Total
2013

Total
2012

Snitt/jour 
2014

Snitt/jour 
2013

Snitt/jour 
2012

Jourkvinnor i 
verksamheten

Anställda heltid
Deltidsanställda
AKTIVA medlemmar
TOTALT ANTAL medlemmar

63
57

1 025
3 386

62
69

1 319
4 139

67
66

1 083
4 032

0,9
0,8

14,3
42

0,8
0,9
18
56

1
1

15,5
57,6

Antal timmar ideellt jourarbete 114 368 89 230 x 1 588 1 294 x

Stödverksamhet KVINNOR jouren varit i kontakt med 
Utförda stödåtgärder för KVINNOR
Utförda stödåtgärder för BARN

11 152
133 513
17 163

12 311
93 617
16 691

10 114
81 561
10 674

155
1 854

238

169
1 337

265

151
1 217

172

Skyddat boende KVINNOR som bott på jouren
Nätter kvinnorna bott på jouren
BARN som bott på jouren
Nätter barnen bott på jouren
Avvisningar pga platsbrist

918
38 002

871
37 038
1 858

1 000
42 501

945
38 074
1 856

1 054
38 056

942
32 557
1 571

13
528
12

514
26

15
634
14

568
28

15
536
13

459
22

Intern utveckling  
och utbildning

Utbildade jourkvinnor under året
Arbetade aktivt med kvalitetssäkringsarbete 

421
49

547
53

469
50

6
1

8 7
1

Opinion och  
samverkan

Utbildningar jouren ARRANGERAT
Samverkanstillfällen med kommun, landst-
ing, myndighet eller annan jour med mera 
Evenemang, mässor, demon strationer etc

448
417

139

448
251*

204

572
x

165

6
6

2

6
4

3

8
x

3

67 av 72 kvinnojourer 20141231 (93%) inkom med statistik Total
2014

Snitt
2014

Total
2013

Stödverksamhet Antal stödsökande kvinnor över 65 år
Antal stödsökande kvinnor utsatta för fruimport
Antal stödsökande kvinnor utsatta för våld i hederns namn
Antal stödsökande kvinnor utsatta för incest innan 18 års ålder
Antal stödsökande kvinnor utsatta för våld av kvinnlig partner/expartner

152
1 197
1 128

147
65

2
17
16
1
1

144
340
626
xx
35

Skyddat boende Sängplatser för kvinnor
Sängplatser för barn

197
329

3
5

244
351

Om barnen Antal barn till stödsökande kvinnor
Antal stödsamtal och stödåtgärder med och för barn
Antal barn som utsatts för våld av kvinnlig närstående
Antal barn som utsatts för våld av manlig närstående

3 291
17 426

32
699

45
242

1
10

2313
14 378

x
x

* 2013 lydde frågan antal möten med politiker
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TJEJJOURSSTATISTIK verksamhetsåret 2014

33 av 38 tjejjourer 141231 (87 %) inkom med statistik
11 tjejjourer är egna föreningar 20141231

Total 
2014

Total
2013

Total
2012

Snitt/jour 
2014

Snitt/jour 
2013

Snitt/jour 
2012

Jourtjejer i 
verksamheten

Anställda 
Deltidsanställda
AKTIVA medlemmar
TOTALT ANTAL medlemmar
Antal timmar ideellt jourarbete

8
7

389
1 003

24 933

4
11

368
1 025
7 977

7
16

303
1 113

0,2
0,2

10,3
26,4
656

0,2
0,4

14,7
41

665

0,3
0,72
12,1
44,5

Stödverksamhet Tjejer jouren varit i kontakt med 
Antal kontakter och stödförfrågningar
Kontakt ang. VÅLD
Kontakt ang. PSYKISK OHÄLSA
Kontakt ang. SEXUALITET
Kontakt ang. ANNAT

7 651
8 442*
1 474
2 469
1 117
3 110

4 833
8 887
1 978
2 192

710
1 859

5 181
7 093
2 790
3 468
1 280
1 783

201
222

38,7
64,9

29
81,8

242
355,5
109,9
121,8
41,8

103,3

215,8
295,5
116,3
144,5
53,5
77,5

Intern utbildning och 
utveckling

Utbildningar jouren DELTAGIT i 223 79 176 5,9 4,9 7,3

Opinionsarbete Utbildade jourtjejer
Arbetade aktivt med kvalitetssäkring
Utbildningar/föreläsningar jouren  
ARRANGERAT
Samverksamtillfällen med kommun, 
landsting, myndighet eller annan jour
Evenemang, mässor, demonstrationer etc

255
17

143

104

89

250
14

106

21**

61

x
140

127

6,7
0,44
3,8

2,7

2,4

4,8

5,5

5,8

5,3

33 av 38 tjejjourer ( 87%) inkom med statistik Total
2014

Snitt 
2014

Total
2013

Snitt
2013

Stödverksamhet 1:a kontakt via TELEFON 597 15,7 597 28,4

1:a kontakt via MAIL 1 175 30,9 1 356 61,6

1:e kontakt via CHATT 5 269 139 5 381 245

1:e kontakt via BESÖK 343 9 211 11,1

1:e kontakt via ANNAT 14 0,4 182 11,4

Antal tjejer under 18 år 605 16 x x

Antal tjejer under 18 år utsatta för incest 92 3 x x

Antal tjejer under 18 år utsatta för sexuella övergrepp 148 4 x x

Antal tjejer utsatta för våld av manlig partner/expartner 262 7 x x

Antal tjejer utsatta för våld av kvinnlig partner/expartner 10 0,2 33

Antal tjejer utsatta för våld i hederns namn 42 1 302

* utförda övriga stödåtgärder

** 2013 lydde frågan antal möten med politiker
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Skulle du säga att kraven på, eller förutsättningarna för jourens verksamhet förändrats under 2014  
jämfört med tidigare år?

Ja

Nej

31,1 %

68,9 %

Kvinnojourer tycker: Tjejjourer tycker: Ja

Nej

31,1 %

41,1 % 58,6 %

20141231 Kvinnojourer 
och tjejjourer, 

totalt

Tjejjourer Kvinnojourer Medeljouren

Antal jourer 110 38 72 1

Antal anställda 135 15 120 1,2

AKTIVA medlemmar 1 414 389 1 025 13

TOTALT ANTAL medlemmar 4 389 1 003 3 386 40

Antal timmar ideellt jourarbete 139 301 24 933 114 368 1 266

Tjejer och kvinnor jouren varit i kontakt med 18 803 7 651 11 152 170

Utförda stödåtgärder 142 337 8 224 133 513 1 294

Utbildade jourkvinnor och jourtjejer 676 255 421 6,2

Samverkan 521 104 417 4,8

Evenemang, mässor 228 89 139 2

Kvinnojourer och tjejjourer, total och i medeltal

”
 Vi har idag betydligt större krav på oss som kvinnojour. 

Vi måste bland annat dokumentera våra insatser och  
kvalitetssäkra vårt arbete. Resursmässigt har vi idag inte  

förutsättningarna att tillmötesgå de nya kraven fullt ut.  
Socialtjänsten överlämnar mer och mer ansvar till oss.” 

 Svårare problematik och utmaningar  
i hanteringen kring detta.””



Jag vet att vi tillsammans, jourtjejer och jourkvinnor, gör en  
skillnad som består. En livsavgörande skillnad. Idag, imorgon  

och för framtiden. Och jag är förhoppningsfull. När jag blickar in 
i framtiden ser jag ett patriarkat som vi gemensamt, i systerskap, 

har krossat och stegat förbi – och det utan att be om ursäkt.” 

Karin Svensson, ordförande Roks
”



Roks, Hornsgatan 66,118 21 Stockholm 
Telefon: 08-442 99 30 | Fax: 08-612 73 25 

E-post: info@roks.se | www.roks.se

Var med och gör skillnad!

Tillsammans stöttade Roks kvinno- och tjejjourer 18 803 kvinnor, tjejer och barn under 2014. Inte 
mindre än 4 389 tjejer och kvinnor är medlemmar i jourerna men fler krafter behövs! Vill du vara 
med i kampen för att stoppa mäns våld mot kvinnor? Engagera dig med oss, det finns många sätt 
att göra det på:

•	 Kontakta	en	kvinno-	eller	tjejjour	och	engagera	dig	där

•	 Finns	det	ingen	jour	där	du	bor?	Starta	en	egen,	vi	hjälper	dig!

•	 Skänk	en	gåva	till	Roks	kvinno-,	tjej-	och	barnfond	på	PG	49	06	279-9.	Pengarna	går	direkt	 
till de kvinnor, tjejer och barn som våra medlemmar kommer i kontakt med. 

•	 Beställ	och	sprid	material	från	oss,	Tjejjouren.se	och	från	jouren	på	din	ort!

•	 Hjälp	till	att	synliggöra	jourrörelsens	viktiga	arbete	genom	att	gilla	oss	på	Facebook	och	 
Twitter. 

Du behövs!




