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UTGÅNGSPUNKT FÖR ROKS VERKSAMHET

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är Sveriges allvarligaste 

samhälls problem. Där ingår sexuella övergrepp och trakasserier, 

misshandel, pornografi, prostitution, våldtäkt, handel med kvinnor 

och barn för sexuella ändamål, våld i hederns namn, könsstympning 

med mera. Vår uppgift är att i feministisk anda verka mot detta och 

för kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och över-

ordning på samhällets alla nivåer. Roks ansluter sig såväl till FN:s 

Kvinno konvention CEDAW, enligt vilken diskriminerandet av kvinnor 

ska avskaffas, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättighe-

terna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i fråga om 

värde och rättigheter, som till FN:s barnkonvention, enligt vilken  

barnens bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut och  

åtgärder som rör dem. 

Få kvinnor och tjejer går fria från att under sitt liv utsättas för 

någon form av våld på grund av sitt kön. Alla tjejer och kvinnor kan 

drabbas. Alla kvinnor och tjejer som utsätts för mäns våld har rätt till 

det stöd och skydd de behöver oavsett bostadsort, ursprung eller 

andra omständigheter. Genom det praktiska arbetet har jourrörelsen 

fått en unik kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Roks uppgift är att som riksorganisation tillvarata 

jourernas gemensamma intressen och stötta 

dem i deras viktiga arbete. Roks har även 

ett opinionsbildande syfte och arbetar 

utåtriktat med att synliggöra den 

verklighet som våra jourer möter.
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VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vision
”En värld där vi lever fria från våld och förtryck.”

Verksamhetsidé
•	 Roks	ska	i	feministisk	anda	verka	mot	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.	

Roks	ska	stödja	medlemsjourerna	i	deras	utveckling	och	arbete	för	kvinnor,	tjejer	
och	barn	som	är	utsatta	för	mäns	våld.	

•	 Vi	ska	på	nationell	nivå	lyfta	kvinno-	och	tjejjourernas	erfarenheter	och	tillvarata	 
deras	gemensamma	intressen	i	arbetet	för	utsatta	kvinnor,	tjejer	och	barn.	

•	 Jourrörelsens	erfarenheter	ska	också	användas	för	att	bedriva	opinionsbildande	 
verksamhet	och	skapa	debatt.

 En värld där vi lever fria  
 från våld och förtryck.”
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OM ROKS OCH JOURRÖRELSEN
Roks	står	för	Riksorganisationen	för	kvinnojourer	och	tjejjourer	i	Sverige.	Roks	är	den	 
enda	riksorganisationen	i	Sverige	som	jobbar	bara	för	och	med	kvinno-	och	tjejjourer.	
Organisa	tionen	är	partipolitiskt	och	religiöst	obunden	med	omkring	100	medlemsjourer	 
som	ger	stöd	och	skydd	åt	kvinnor,	tjejer	och	barn	som	utsatts	för	mäns	våld	och	förtryck,	
samt	åt	kvinnor	och	tjejer	som	utsatts	för	våld	i	en	lesbisk	relation.	

Kvinnojoursrörelsen	startade	i	mitten	av	sjuttiotalet	och	tjejjoursrörelsen	20	år	senare,	 
bägge	som	en	reaktion	på	ett	konkret	samhällsproblem	–	mäns	våld	mot	tjejer,	kvinnor	 
och	deras	barn.	Behovet	av	stöd	är	lika	stort	idag	som	för	fyra	decennier	sedan.	Kvinno-	 
och	tjejjourerna	är	tillflyktsorter	för	kvinnor,	tjejer	och	barn	som	behöver	stöd	och	skyddat	
boende.	Men	tjej-	och	kvinnojourerna	fyller	även	en	annan	viktig	roll	för	en	feministisk	 
samhällsförändring	eftersom	jourerna	och	dess	olika	verksamhetsgrenar	även	är	mötes-
platser	för	kvinnor	och	tjejer	som	vill	arbeta	för	kvinnors	frigörelse.

Kärnan	i	Roks	är	det	arbete	som	bedrivs	i	de	självständiga	medlemsjourerna.	Roks	medlems-
jourer	rymmer	en	mångfald	av	kvinnor	och	tjejer	vad	gäller	ålder,	bakgrund,	livssituation	 
och	värderingar.	Gemensamt	är	att	alla	samlas	kring	en	feministisk	grundsyn.	Genom	att	
stödja	enskilda	kvinnor	som	utsätts	för	mäns	våld	bidrar	jourerna	till	att	förändra	alla	 
kvinnors	situation.	Kvinnor	och	tjejer	som	utsätts	för	mäns	våld	är	ingen	homogen	grupp	
utan	alla	har	olika	behov	av	stöd	och	hjälp.	Roks	medlemsjourer	har	lång	erfarenhet	och	en	
bred	kompetens	då	det	gäller	att	lyssna	på	och	stötta	tjejer	och	kvinnor.	

Roks	är	en	kvinnoseparatistisk	organisation.	Tack	vare	kvinnors	och	tjejers	självständiga	 
organisering	har	kvinnor	erövrat	mod	och	kraft	att	kämpa	för	frågor	som	rösträtt,	rätt	till	 
utbildning	och	fri	abort.	Det	är	viktigt	att	det	finns	utrymmen	där	kvinnor	och	tjejer	kan	 
mötas	och	arbeta	politiskt	utan	mäns	tolkningsföreträde.	Roks	medlemsjourer	har	rätt	att	
själva	avgöra	tillfällen	och	förutsättningar	för	samarbete	med	andra	aktörer,	där	syftet	är	 
att	stödja	kvinnor	och	tjejer	som	utsätts	för	mäns	våld	eller	att	väcka	opinion	om	kvinnors	
situation.

Roks	uppgift	är	att	tillgodose	jourernas	behov	och	synliggöra	den	problematik	som	de	möter	
för	att	påverka	till	en	förändring.	Vi	når	framgång	genom	långsiktigt	arbete	och	eftersom	
våra	krav	vilar	på	många	aktiva	och	eniga	medlemmars	engagemang.	Roks	beslut	och	inrikt-
ningen	av	vårt	arbete	formas	på	årsmötet	och	genomförs	av	den	styrelse	som	årsmötet	utser.
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Kvinnosolidaritet som arbetssätt 
Jourrörelsen	använder	en	feministisk	metod	som	bygger	på	hjälp	till	självhjälp.	Grund-
läggande	för	metoden	är	kvinnosolidaritet.	Det	innebär	att	alla	kvinnor	som	utsätts	för	
våld	och	förtryck	av	män	eller	sina	partners	möts	i	kontakten	med	en	tjej-	eller	kvinnojour	
med	förståelse	och	bekräftelse.	För	att	stärka	kvinnor	bidrar	vi	med	delaktighet,	kunskap	
och	engagemang	i	deras	situation.	

Våra	medlemsjourers	erfarenhet	är	att	kvinnor	och	tjejer	som	utsätts	
för	mäns	våld	vill	prata	om	sina	upplevelser	och	erfarenheter	med	
andra	kvinnor	och	tjejer.	Jourerna	ska	därför	vara	en	fristad	för	alla	
tjejer,	kvinnor	och	deras	barn.	Det	unika	med	jourrörelsen,	jämfört	
med	andra	aktörer,	är	att	vi	väljer	att	alltid	stå	på	kvinnors	sida	och	
att	kvinnor	har	rätt	till	anonymitet.



ROKS STÄLLNINGSTAGANDEN

Vår feministiska samhällsanalys
Genom	de	återkommande	upplevelser	och	erfarenheter	som	delas	av	de	kvinnor	och	tjejer	
som	våra	jourer	möter	synliggörs	ett	mönster	i	samhället.	Det	har	lett	till	förståelsen	om	
sambandet	mellan	kön,	makt	och	våld.	

Roks	anser	att	samhället	idag	är	uppbyggt	kring	och	fungerar	utifrån	en	ordning	som	syste-
matiskt	underordnar	gruppen	kvinnor	till	förmån	för	gruppen	män.	Könsmaktsordningen	
tar	sig	uttryck	exempelvis	i	mäns	högre	löner	och	mäns	makt	inom	näringsliv,	föreningsliv	
och	politik.	Roks	anser,	i	enlighet	med	FN:s	konvention	om	avskaffande	av	all	slags	diskrimi-
nering	av	kvinnor	(1979)	och	FN:s	deklaration	om	avskaffande	av	våld	mot	kvinnor,	CEDAW	
(1993),	att	mäns	våld	mot	kvinnor	är	den	yttersta	konsekvensen	av	könsmaktsordningen.	
Rätten	att	synliggöra	och	benämna	män	som	grupp	är	en	förutsättning	för	Roks	arbete	med	
att	förändra	de	strukturer	som	ligger	till	grund	för	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.	
Mäns	överordning	i	kombination	med	andra	former	av	förtryck	och	sociala	strukturer	relate-
rade	till	exempelvis	etnicitet,	sexualitet,	klasstillhörighet,	ålder	och	funktionshinder,	bidrar	
till	att	kvinnor	ofta	blir	mångdubbelt	utsatta.	

Våld	förekommer	också	i	lesbiska	relationer.	Roks	anser	att	detta	våld	kan	förklaras	med	att	
dominerande	maktstrukturer	har	anammats	och	att	dessa	kan	återspeglas	i	lesbiska	par-
relationer.

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn
Sexualiserat	våld,	det	vill	säga	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn,	är	ett	samlings-
begrepp	för	allt	våld,	hot	om	våld	och	trakasserier	som	kvinnor	och	tjejer	utsätts	för	på	
grund	av	sitt	kön.	Andra	uttryck	för	mäns	våld	är	pornografi	och	prostitution,	det	vill	säga	
handel	med	kvinnor	och	barn	för	sexuella	ändamål,	samt	surrogatmödraskap	och	fruimport.	
Alla	former	av	pornografi	är	objektifierande	och	kränkande	skildringar	av	övergrepp	mot	
kvinnor	och	barn	befäster	mäns	makt	över	kvinnor.	Surrogatmödraskap	i	alla	former	innebär	
ett	utnyttjande	av	kvinnors	livmödrar	och	kroppar,	med	alla	risker	det	innebär,	för	att	till-
fredsställa	vissa	människors	barnlängtan.	När	en	svensk	man	som	bor	i	Sverige	inleder	ett	
förhållande	med	en	utländsk	kvinna	i	syfte	att	utnyttja	henne	för	exempelvis	sex	eller	hus-
hållsarbete	kallas	det	fruimport.	Roks	har	uppmärksammat	att	tvåårsregeln	gör	att	de	kvin-
nor	som	utsätts	för	våld	i	sina	anknytningsrelationer	hamnar	i	en	oacceptabel	situation.	
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Alla former av pornografi är objektifierande och  
kränkande skildringar av övergrepp mot kvinnor  

och barn befäster mäns makt över kvinnor.”
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1	 Se	Roks	stadgar	§	5.

2	 Könsmaktsförståelse	är	en	analys	som	beskriver	att	män	som	grupp	är	överordnade	kvinnor	som	grupp.

3	 Med	anonymitet	menas	att	jouren	inte	lämnar	ut	uppgifter	om	den	stödsökande	utan	hennes	medgivande.
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MEDLEMSJOURERNAS VÄRDEGRUND 
OCH VERKSAMHET
Roks	kvinno-	och	tjejjourer	är	fristående	föreningar	med	egna	stadgar	och	målsättningar	och	
de	arbetar	självständigt	och	under	eget	ansvar	visavi	Roks.	Föreningarnas	styrelser	eller	andra	
beslutande	organ	har	det	yttersta	ansvaret	för	verksamheten.	I	de	föreningar	som	har	anställ-
da	har	styrelsen	även	arbetsgivaransvar.

För	att	bli	medlem	i	Roks	ska	jourerna	ha	en	verksamhetsplan	och	stadgar	som	överensstäm-
mer	med	Roks	stadgar	samt	endast	ha	kvinnor/tjejer	som	medlemmar1.	Kärnan	i	jourernas	
arbete	är	stödet	till	kvinnor,	tjejer	och	barn	som	utsätts	för	mäns	våld.	Detta	stödarbete	sker	
på	flera	olika	sätt.	En	stor	del	av	tjejjourernas	och	kvinnojourernas	verksamhet	handlar	om	
före	byggande	arbete	och	opinionsbildning.	Jourernas	uppdrag	är	alltså	både	att	stödja	enskil-
da	kvinnor,	tjejer	och	barn	och	att	arbeta	mot	manlig	dominans	och	överordning	på	samhäl-
lets	alla	nivåer.

Kvinno-	och	tjejjourer	fungerar	som	fristäder	från	mäns	våld,	en	plats	där	kvinnor,	tjejer	och	
barn	kan	få	stöd	och	skyddat	boende.	Ideologiskt	binds	jourerna	samman	av	en	feministisk	
grundsyn	med	könsmaktsförståelse2.	Det	unika	med	jourrörelsen,	jämfört	med	myndigheter	
som	möter	samma	målgrupper,	är	att	jourerna	står	på	kvinnans/tjejens	sida	och	att	den	stöd-
sökande	kan	vara	anonym3.	Arbetet	med	att	ge	stöd	åt	kvinnor,	tjejer	och	barn	utförs	av	jour-
kvinnor	och	jourtjejer	som	genomgått	utbildning	i	kvinno-	och	tjejjourskunskap.	De	kan	både	
arbeta	ideellt	och	vara	anställda	på	jouren.

Stödarbete
Stödarbete	består	bland	annat	av	att	erbjuda	stödsamtal,	enskilt	eller	i	grupp,	via	telefon,	
chatt,	mail	eller	träffar.	Där	får	kvinnan/tjejen	bearbeta	sina	våldsupplevelser	och	återvinna	

sin	självkänsla	och	förmåga	att	fatta	egna	beslut.	Tjejjourerna	stöttar	också	
vid	fler	problem	än	våld,	exempelvis	ångest,	självskadebeteende,	suicid-

tankar,	ätstörningar	med	mera.	En	annan	del	i	jourernas	arbete	är	
stöd	vid	myndighetskontakter,	rådgivning	i	vardagsjuridik	med	
mera.	I	stödarbetet	ingår	också	skyddat	boende,	men	även	
konkret	hjälp.	Exempel	på	detta	kan	vara	att	ta	fram	rätt	blan-
ketter,	följa	med	kvinnan	eller	tjejen	till	polisen	och	andra	
praktiska	saker.	Stödarbete	innefattar	även	att	uppmärk-
samma	den	stödsökandes	barn	och	deras	behov.
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Förebyggande arbete
Främjande	och	förebyggande	arbete	innebär	att	nå	ut	till	kvinnor	och	tjejer	som	inte	på	 
egen	hand	kontaktar	kvinnojourerna	och	tjejjourerna.	Detta	kan	göras	till	exempel	genom	
föreläsningar	på	arbetsplatser,	skolor	och	ungdomsgårdar,	genom	kafékvällar	eller	på	jour-
ens	hemsida.	Arbetet	går	ut	på	att	informera	om	mäns	våld	mot	kvinnor,	tjejer	och	barn.	 
Informationen	riktas	både	till	kvinnor	och	tjejer	som	själva	utsätts	för	våld	och	till	deras	 
omgivning	–	familj,	grannar,	yrkesverksamma.	Syftet	är	dels	att	få	kvinnor	och	tjejer	som	 
är	utsatta	för	mäns	våld	att	söka	stöd	och	dels	att	förbättra	omgivningens	kunskap	och	 
bemötande.	Det	förebyggande	arbetet	utgår	från	principen	att	strukturer	i	samhället	går	 
att	förändra.	Jourernas	förebyggande	arbete	syftar	därför	också	till	att	förändra	tjejers	och	
killars	normer	och	värderingar	kring	framför	allt	kön.		

  Främjande och förebyggande arbete innebär 
att nå ut till kvinnor och tjejer som inte på egen 

hand kontaktar kvinnojourerna och tjejjourerna. ”



OPINIONSBILDNING
Opinionsbildning handlar om att påverka. Roks och jourerna arbetar på olika sätt för  
att informera och påverka allmänhet, myndigheter och beslutsfattare om frågor som  
rör mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, feminism och jämställdhet. Syftet med  
opinionsbildning är att öka kunskap, förändra attityder och förbättra lagstiftning.  
Metoder för opinions bildning är kontakt med politiker och tjänstemän, debattartiklar,  
aktioner, demonstrationer, offentliga möten, föreläsningar med mera. Jourerna kan  
opinionsbilda på egen hand eller genom Roks. 
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ROKS CENTRALA VERKSAMHET

Styrelse
Roks styrelse leder riksorganisationens arbete. Styrelsen arbetar 
med strategiska frågor och utveckling av organisationen samt 
representerar Roks i kontakter med myndigheter, allmänhet, 
media och i andra sammanhang. Styrelsen har ansvar för 
kommunikation med aktörer och samarbetspartners på  
nationell och internationell nivå, samt med våra jourer när  
det gäller centrala frågor. Styrelsen består av ordförande  
(heltidsarvoderad), vice ordförande, kassör och sex ledamöter. 

Arbetsgrupper och projektgrupper
Roks verksamhet sker till stor del via arbetsgrupper och projekt-
grupper, där både kansli, styrelse och enskilda medlemmar kan ingå. 
Projektgruppernas sammansättning varieras utifrån behov och tillgängliga 
ideella krafter. Grupperna tillsätts av styrelsen och arbetar utifrån verksamhetsplanens 
mål och aktiviteter. Fokus för arbetssättet är att ta tillvara resurser hos styrelse, kansli 
och medlemmar på bästa sätt. Här kombineras kunskap och erfarenhet om jourerna  
och deras konkreta arbete, med andra professionella kompetenser och en effektiv  
administration. 

Kansli
Roks kansli ska verkställa årsmötets och styrelsens beslut. Ambitionen är att ge bästa 
tänkbara service till medlemsjourer, allmänhet och styrelse. Kansliet är operativa inom 
samtliga delar i Roks verksamhet, där dialog med medlemsjourerna utgör en stor del.  
Andra delar av kansliets arbete är arrangerande av utbildningar, kvalitetsutveckling,  
kommunikation, omvärldsbevakning och administration. Kanslichefen har det över-
gripande ansvaret för kansliets arbete.

Kvalitetssäkring 
Roks verksamhet ska bedrivas långsiktigt, strategiskt och vara transparent. Det garanteras 
genom kontinuerlig planering av projekt och aktiviteter med uppföljning och utvärdering 
mot uppsatta mål. Genom tydlighet i ansvar, mandat och uppdrag kvalitetssäkras Roks 
verksamhet. Arbetsgrupper, kansli och styrelse utvärderar också verksamheten i sam-
band med den ekonomiska uppföljningen. Styrelsen avger en skriftlig verksamhetsberät-
telse till årsmötet. Organisationens verksamhet och styrelsens förvaltning och årsbokslut 
granskas av såväl förtroendevalda som auktoriserade revisorer.

Roks arbete ska kännetecknas av öppenhet där olika åsikter förs fram och möts med  
respekt. All verksamhet som Roks bedriver ska organiseras på ett sätt som gynnar den 
demokratiska processen. Vid arrangerandet av utbildningar och möten ska tillgänglig-
hetsaspekten alltid beaktas. 
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Verksamhetsplan 2017–2019
Roks verksamhet utgår från våra medlemsjourer, vilka villkor de har 
att förhålla sig till, vilka frågor de vill lyfta och vilket behov av sam-
hällspåverkan som finns när det gäller mäns våld mot kvinnor.  
Inriktningen beslutas av årsmötet och finns beskriven i verksamhets-
planen. I stadgarna har vi vår identitet. De är stabila över tid och  
beskriver Roks grundläggande värderingar, ändamål och uppgifter.  
Där beskrivs också vilket ansvar och vilka befogenheter som ligger  
på olika nivåer inom organisationen. Styrelsen har det yttersta  
ansvaret för att årsmötets beslut förverkligas under året och priorite-
rar arbetet i årliga verksamhetsplaner med därtill hörande budget som 
följs upp, utvärderas och redovisas. I de årliga verksamhets planerna 
tas också hänsyn till aktuella frågor av särskild vikt.

Strategiska frågor för verksamhetsåren 2017–2019
I sin treåriga verksamhetsplan formulerar årsmötet Roks strategiska områden, vilja,  
visioner och ambitioner på lite längre sikt. Syftet är att prioritera, konkretisera och  
inspirera vårt arbete. Den treåriga verksamhetsplanen garanterar fokus och lång - 
siktighet i organisationens verksamhet. För verksamhetsåren 2017–2019 är dessa  
strategiska fokus följande: 

•  Roks – det självklara valet för Sveriges kvinno- och tjejjourer. Vi vill utveckla Roks  
förmåga att möta behoven hos medlemsjourerna och öka tillväxten genom  
medlemsvärvning.

•  Roks – experter och praktiker i frågor om åtgärder för att stoppa mäns våld mot  
kvinnor. Vi vill lägga fokus på hur vi kan bredda våra kommunikationskanaler  
och öka vår trovärdighet.

•  Demokrati- och organisationsutveckling – för ökat deltagande och större aktivitet. 

•  Kvinno- och tjejjourerna – i förändringstider finns Roks som ett stöd för  
medlemmarna att utvecklas och bli starkare.

Verksamhetens mål för 2017
Den ettåriga verksamhetsplan, som antas av medlemmarna på årsmötet, beskriver verk-
samhet och aktiviteter som Roks kommer att genomföra 2017. Styrelsen har ansvar för att 
aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs. Planen är uppdelad i fem målområden: 

• organisation och arbetsformer 

• utveckling av jourverksamheten 

• politiskt påverkansarbete och opinionsbildning

• informationsspridning 

• nationell och internationell samverkan 
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VERKSAMHETSPLAN 2017–2019

”En värld där vi lever fria från våld och förtryck”



ROKS VERKSAMHETSOMRÅDEN  
OCH AKTIVITETER

Organisation och arbetsformer
Roks styrelse och kansli utgör tillsammans den grupp som genomför årsmötets beslut.  
Verksamhetsplanen utgör en viktig del av årsmötets beslut och styr riktningen i Roks  
verksamhet. 

Styrelsen, som även jobbar operativt, arbetar med strategi frågor, långsiktighet och  
utveckling av Roks verksamhet. Kansliet arbetar på styrelsen uppdrag med bland annat 
medlemsutbildningar och kommunikation. Arbete i styrelse och kansli ska präglas av  
tydliga och demokratiska arbetsformer.

Målgruppen för verksamhetsområdet är Roks medlemmar, styrelse och kansli.

Mål 2017
• Ökat förtroende mellan kvinnojourer, tjejjourer, styrelse och kansli.

• Utgöra den främsta källan till kunskap när det gäller området mäns våld mot  
kvinnor, tjejer och barn.

• Demokratiska och transparenta årsmöten.

• Välkomnande och verksamt moddersystem4 för nya styrelseledamöter.

• Professionellt och tillgängligt kansli med tydliga uppdrag, processer och rutiner.

Aktiviteter under 2017

Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram aktiviteter 
 som stödjer målen. Exempel på aktiviteter:

• Genomföra ett årsmöte, där de politiska och organisatoriska  
frågor som är viktiga för medlemmarna tas upp för debatt och 
beslut.

• Utveckla styrelsens och kansliets arbetsformer.
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ROKS STYRELSE

Från vänster till höger: 
Zozan Inci, ordförande, Eva Westerholm, ledamot, Maja Lundgren, ledamot, 
Cecilia Heikkinen, ledamot, Jill Angelin, ledamot, Veronica Holzkämper, ledamot, 
Wiveca Holst, kassör.
Saknas på bild: Veronica Ljushammar, ledamot och Beatrice Unander-Scharin,  
vice ordförande.

4  Med moddersystem menas ett arbetssätt där erfarna styrelseledamöter stöttar och hjälper nya styrelseledamöter till rätta.



Utveckling av jourverksamheten
Roks vill erbjuda kunskap och stöd till kvinnojourer och  
tjejjourer.

Genom att erbjuda kunskap, stöd och verktyg får Roks  
kvinnojourer och tjejjourer goda möjligheter till kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte samt relevant kompetensutveckling.  
Detta gör Roks för att kvinno- och tjejjourer som kommer 

 i kontakt med kvinnor, tjejer och barn med olika bakgrund  
och förutsättningar ska kunna möta och stötta dem på ett  

bra sätt samt kunna stärka deras rättigheter.

Målgruppen för verksamhetsområdet är anställda och ideella jour-
kvinnor och jourtjejer samt potentiella nya medlemmar i Roks.

Mål 2017
• Stärka kvinnors, tjejers och barns rättigheter.

• Erbjuda relevant kompetensutveckling.

• Ge möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

• Tillhandahålla effektiva verktyg till kvinno- och tjejjourer, för att stödja och möta  
kvinnor, tjejer och barn med olika bakgrund och förutsättningar.

Aktiviteter under 2017

Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram aktiviteter som 
stödjer målen. Exempel på aktiviteter:

• Genomföra och erbjuda utbildningar, träffar och konferenser (t ex nya jourkvinnor och 
jourtjejer, för erfarna jourkvinnor och jourtjejer, för arbetsgivare, för anställda).

• Ta fram kommunikationsstrategi för Roks och börja arbeta efter denna. 

• Tillhandahålla internt informationsmaterial, exempelvis presentationsmaterial,  
bildspel och annonsmaterial. 

• Uppdatera och erbjuda tydlig och lättillgänglig information om olika typer av  
finansiering för nya jourer. 

• Särskilt uppmärksamma nya jourer i Roks egna kanaler.

• Fortsätta att erbjuda ett uppdaterat kvalitetssäkringsmaterial. 

• Fortsätta utveckla och erbjuda ett anpassat verktyg för statistikföring.

• Kontinuerligt utbilda i, utveckla och följa upp arbetssätt och arbetsverktyg som  
förenklar och effektiviserar arbetet på jourerna.

• Ta fram information om tjejjourernas ekonomiska situation och ge verktyg till tjej-  
jourerna om hur de kan arbeta för att öka möjligheterna till långsiktig finansiering.

• Särskilt inkludera och lyfta tjejjourerna i såväl utåtriktad som intern kommunikation.

• Driva och utveckla Tjejjouren.se.

• Kontinuerligt arbeta aktivt med medlemsvård och rekrytering.
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Politisk påverkan
Genom ett effektivt påverkansarbete och genom att delta i samhällsdebatten synliggör 
Roks mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn och dess konsekvenser både för individer och 
för samhället i stort. När Roks bidrar med expertis och föreslag på åtgärder som motverkar 
våldet skapar vi vägar till en samhällsförändring. 

Målgruppen är politiker, beslutsfattare, media och andra viktiga opinionsbildare, samt 
myndigheter och organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Mål 2017
• Synliggöra mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

• Synliggöra konsekvenserna för individer och för samhället, av mäns våld mot kvinnor, 
tjejer och barn.

• Verka för samhällsförändring som motverkar våld.

Aktiviteter under 2017

Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram aktiviteter som 
stödjer målen. Exempel på aktiviteter:

• Genom debattartiklar, aktiviteter och sociala medier initiera debatt i Roks frågor.

• Arrangera mötestillfällen för att informera om Roks för samarbetspartner, opinions-
bildare, med flera.

• Bevaka parlamentariska utredningar och besvara remisser som relaterar till Roks  
verksamhetsområden. 

• Medverka i expert- och referensgrupper, seminarier, debatter och liknande.

• Fortlöpande uppvakta ansvariga politiker, myndigheter och organisationer för att  
lyfta fram Roks kunskap och centrala frågor. 

• Dela ut Roks utmärkelse Årets kvinnogärning.
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Roks utmärkelse för Årets 
kvinnogärning 2015 gick 
till artisten och sångerskan 
Zara Larsson



Informationsspridning
Genom olika former av kunskaps- och informationsspridning 
på flera arenor vill Roks bidra till att synliggöra och ge en för-
höjd kunskap om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 
Detta menar vi leder till att organisationens expertis inom 
området etableras ännu starkare. 

Målgruppen är yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
utsatta kvinnor, tjejer och barn, myndigheter, organisa-
tioner, forskare, studerande, media och allmänheten.

Mål 2017
• Höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

• Organisationens expertkunskap ska vara känd och etablerad 
inom området.

Aktiviteter under 2017

Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst ta fram aktiviteter som 
stödjer målen. Exempel på aktiviteter:

• Kontinuerligt uppdatera, samt ta fram nytt informationsmaterial och rapporter inom 
Roks ämnesområden för kunskapsspridning.

• Producera och distribuera tidningen Kvinnotryck fyra gånger per år.

• Hålla Roks externa webbplats aktuell med Roks expertis och ställningstaganden  
i frågor som berör mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn 

• Fortsätta sprida kunskap och information samt delta i samhällsdebatten kring  
tidigare års fokusområden:

 – fruimport

 – våld mot äldre kvinnor

 – konsekvenser av incest och andra sexuella övergrepp 

 – våld i hederns namn

 – vårdnadslagstiftningen

• Utveckla Roks koncept Porrfritt på ett nationellt plan.

• Sprida kunskap om Roks Fokus.
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Samverkan nationellt och internationellt
Genom att vidmakthålla ett etablerat kontaktnät och utveckla nya kontakter för samverkan 
och utbyte av erfarenheter, både på internationell och nationell nivå, stärks Roks ställning 
som en välkänd och seriös aktör i frågor om mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

Några samverkanspartners är: 

Nationella samverkanspartner Internationella samverkanspartner

Sveriges Kvinnolobby Brussel’s Call.

UN Women European Womens Lobby

Överenskommelsen Women against violence Europe (Wave)

Flickaplattformen Kvinnefronten Norge

Forum för frivilligt arbete Globala nätverket för kvinnojourer

KSAN Nordiska Kvinnor Mot Våld

Machofabriken 

Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

Sveriges Kommuner och Landsting 

DEA-föreningen 

Samverkan i frågan om papperslösa kvinnor 

Samverkansgrupp för Internationella  
brottsofferdagen 

Målgruppen är myndigheter, forskare, organisationer och andra viktiga opinionsbildare på 
nationell och internationell nivå.

Mål 2017
• Stärka Roks ställning som välkänd och seriös aktör i frågor om mäns våld mot kvinnor.

Aktiviteter under 2017

Styrelsen och kansliet kommer att tillsammans under tidig höst 
ta fram aktiviteter som stödjer målen. Exempel på  
aktiviteter:

• Fortsätta med ett aktivt deltagande i befintliga nätverk 
och samarbeten, samt utveckla nya samarbeten inom 
ramen för Roks prioriterade områden på nationell och 
internationell nivå för att därigenom stärka Roks som 
aktör i frågor om feminism och mäns våld mot  
kvinnor, tjejer och barn. 
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Roks, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm 
Telefon: 08-442 99 30, e-post: info@roks.se 

 www.roks.se

ROKS GÖR SKILLNAD!
Tillsammans stöttade Roks kvinnojourer och tjejjourer cirka 20 000 kvinnor, tjejer  
och barn under 2015. Och mer än 3 000 kvinnor och tjejer är medlemmar i våra 
jourer, men fler krafter behövs. Vill du också vara med i kampen för att stoppa 
mäns våld mot kvinnor? Det finns många olika sätt att engagera dig och göra nytta:

*  Kontakta en kvinnojour eller en tjejjour, gå en utbildning och bli aktiv där.  
Du bestämmer själv hur ofta och hur mycket. 

*  Finns det ingen kvinnojour eller tjejjour där du bor? Starta en egen,  
vi hjälper dig!

*  Beställ material från Roks, Tjejjouren.se och/eller från din lokala  
medlemsjour och sprid!

*  Stötta och synliggör jourrörelsens viktiga arbete genom att gilla oss  
på Facebook, Twitter (Roksnytt) och Instagram (Rokssverige) och följ  
oss på vår hemsida roks.se.

*  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 har kontakt  
med en jour. 

Du behövs!
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