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ORDFÖRANDE HAR ORDET

3

Det är med blandade känslor jag skriver detta förord. Jag har varit Roks 
ordförande i snart tre år och jag är stolt över det förtroende jag fått av Roks 
medlemsjourer. Jag är också stolt över allt vi åstadkommit tillsammans 
under den här tiden.

Efter noga övervägande har jag dock bestämt mig för att lämna över stafettpinnen. Det 
är dags för mig att använda och utveckla min kompetens i ett nytt sammanhang. Det har 
varit tre intressanta, inspirerande och lärorika år för mig, men nu är jag redo att ta mig an 
nya utmaningar.

Roks vision från 2017 lyder ”Tillsammans i systerskap för en värld fri från mäns våld och 
förtryck” och det är just ett starkt och kraftfullt systerskap som behövs för att lyckas på-
verka samhällsförändringen i rätt riktning. Ett systerskap med en mångfald av systrar 
med olika livserfarenheter, yrkesbakgrunder, åldrar med mera, som allihop deltar och  
bidrar i det fortsatta arbetet.

Kvinnoseparatismen gör Roks som organisation stark och unik, och behövs lika mycket 
idag som tidigare.  

När jag nu avgår som ordförande, tar jag med många fina minnen och ser med stolthet 
tillbaka på Roks gemensamma arbete. Jag har varit med om så många stora och viktiga 
händelser de här åren, men några höjdpunkter vill jag ändå plocka ut. Till exempel vårt 
arbete för att få hela statsbidraget 2016 utbetalt, vilket resulterade i verksamhetsbidrag  
till jourerna, något som gett utökade möjligheter. Jag vill också lyfta fram debatten och 
kampen för ett nej till surrogatmödraskap, ett viktigt påverkansarbete där vi med gemen-
samma krafter lyckades. Den stora spridningen av Roks fokus förtjänar också att nämnas, 
Våld i hederns namn och rapporten Våld och vårdnad, som nått många inom rättsväsen-
det och övriga instanser. Något som jag också är stolt över är att Roks deltagit som obe-
roende expert åt EU-kommissionen i frågan om stöd för våldsutsatta kvinnor i asyl och 
migration. 

Det finns så mycket mer att nämna, som Roks välbesökta utbildningar och konferenser,  
det stora genomslaget för Roks debattartiklar i medierna, alla kontakter och samarbeten 
som inletts med politiska aktörer. Och sist men inte minst, alla mina givande möten och 
fina samtal med jourtjejer och jourkvinnor. Jourernas kunskaper, erfarenheter och stöd har 
varit ovärderligt för mig och en förutsättning för att lyckas i rollen som ordförande för Roks. 

Under min tid som ordförande har organisationen också genomgått omfattande föränd-
ringar. Jag har ihop med styrelsen och kansliet arbetat på att skapa struktur och ordning. 
Det finns förstås mycket kvar att utveckla för att Roks ska kunna fortsätta vara en kraftfull 
och respekterad organisation som gör skillnad för kvinnor, tjejer och barn.

Som ni förstår så är mitt engagemang mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn något 
jag alltid kommer att bära mig, och jag kommer att fortsätta att jobba med frågorna, i en 
eller annan form.

Tack till alla fantastiska jourkvinnor och jourtjejer ute i landet för gott samarbete! Jag  
önskar er fortsatt lycka i vårt viktiga arbete i kampen mot mäns våld mot kvinnor, tjejer 
och barn.

Zozan Inci
Ordförande Roks



KVINNOJOURER
I december 2017 var 99 kvinnojourer och tjejjourer medlemmar i Roks. 

Statistiken nedanför bygger på kvinnojourernas inrapporterade statistik till Roks. Sammanlagt 
lämnade 42 kvinnojourer in någon form av statistik till Roks 2017, men alla kvinnojourer  
svarade inte på alla frågor. Svaren i diagrammen är därför inte alltid baserade på svar från  
42 kvinnojourer utan kan variera. För att göra sifforna från 2015 och 2016 jämförbara med 
2017 har statistiken räknats om så att de motsvarar lika många svaranden som 2017.

ANSTÄLLDA JOURKVINNOR

Antal anställda Total arbetstid, beräknat på heltider

20162015 2017

83 90

119

68 72

96

ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURKVINNOR

20162015 2017

711
633

713

ANTAL KVINNOR OCH BARN SOM BOTT PÅ JOUREN  
OCH ANTAL AVVISNINGAR 

500

20162015 2017

Antal kvinnor som bott på jouren Antal barn som bott på jouren 

Antal avvisningar p.g.a. platsbrist på jouren 

1 588
1 321

1 103

575 584522 583 613

20162015 2017

24 186 23 500

 

27 269
31 598 30 965

36 282

Antal nätter för kvinnor Antal nätter för barn

ANTAL NÄTTER KVINNOR OCH BARN BOTT 
PÅ JOUREN

DEN FÖRSTA KONTAKTEN MED 
KVINNOJOUREN TOGS AV

Kvinnan själv

Anhörig, vän, bekant

Yrkesutövande

63 %

8 %

29 %

VEM VAR FÖRÖVAREN?

Kvinnliga förövare

Manliga förövare

98 %

2 %

ANTAL MEDLEMMAR

20162015 2017

2 212 2 283 2 362
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TJEJJOURER
I december 2017 var 99 kvinnojourer och tjejjourer medlemmar i Roks. 

Statistiken nedanför bygger på tjejjourernas inrapporterade statistik till Roks. Sammanlagt 
lämnade 21 tjejjourer in någon form av statistik till Roks 2017, men alla tjejjourer svarade  
inte på alla frågor. Svaren i diagrammen är därför inte alltid baserade på svar från 21 tjejjourer 
utan kan variera. För att göra sifforna från 2015 och 2016 jämförbara med 2017 har statistiken 
räknats om så att de motsvarar lika många svaranden som 2017.  

ANSTÄLLDA JOURTJEJER ANTAL AKTIVA IDEELLA JOURTJEJER
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UTBILDADE JOURTJEJER UNDER ÅRET
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Antal anställda

2015 2017

Totalt arbetstid, beräknad på heltider

11

17

23

7

13 12

20162015 2017

160

107

214

VEM VAR FÖRÖVAREN?

Kvinnliga förövare

Manliga förövare

87 %

13%

ANTAL KONTAKTER MED TJEJER

20162015 2017

9 172

6 419
8 131

ANTAL MEDLEMMAR

20162015 2017

359

763

547

FÖRSTA KONTAKTEN TOGS VIA:
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CHATT
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24

PÅ ANNAT SÄTT
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2017
TELEFON  545
MAIL
FRÅGELÅDA 259

 451

CHATT
  

5 367
BESÖK

  
24

PÅ ANNAT SÄTT
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TOPP FEM VANLIGASTE FRÅGORNA  
I SAMTAL MED STÖDSÖKANDE

1. Dålig självkänsla (1 496)
2. Relationer och ensamhet (1 366)
3. Kroppen (677)
4. Självmordstankar (510)
5. Övriga frågor (483)

5



NYA KVINNOJOURER 

Under året har Roks fått 4 st nya medlemsjourer:

Hedemora Kvinnojour Hedemora

Kvinnojouren Svea  Kumla

Kvinnojouren Astrid Vällingby

Kvinnojouren i Österlen Österlen

FIRAT HAR:

MOTALA KVINNOJOUR HAR FYLLT 25 ÅR

På internationella kvinnodagen 8 mars firande kvinnojouren 
med tal, föreläsningar och musik. Drygt 200 personer deltog 
i firandet. Ur programmet om våldets normaliseringsprocess 
av Sandra Kindström och Maria Dahl Karlgren, om våld i 
hederns namn av Juno Blom, sång och musik av Foxfire och 
Tora Greiff Bergström och spoken word med Alicia Jonasson  
samt stand up med Stand up Yours och Nour el Refai. Jour
kvinnan Maria Dahl Karlgren och My Dahl sjöng kvinnokamp
sånger.

BOTKYRKA KVINNOJOUR HAR FYLLT 15 ÅR

Kvinnojouren startade firandet vid sitt Årsmöte 2017 och har därefter 
varit ute och berättat om jourens arbete samt givit en kort bild  
av kvinnojourernas historia. Den 13 september genomförde vi ett  
stort öppet möte med Amelia Adamo som berättade om sin livsresa.

KVINNOJOUREN- OCH TJEJJOUREN OLIVIA I ALINGSÅS HAR  
FYLLT 30 ÅR

Den 19 september bjöd kvinnojouren in till en historisk återblick med 
mingel, informationsbord och en föreläsning av författaren och jour
nalisten Maria Svedland. Där fanns också en utställning som jouren 
lånat av Rise (Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexu
ella övergrepp). 

NYA OCH JUBILERANDE JOURER
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UTBILDNINGAR OCH TRÄFFAR

TJEJJOURSTRÄFF i 25–26 mars i Stockholm

”Mycket nöjd med föreläsningarna! Alla gav 
något på något sätt. Jättebra program”

”Väldigt bra föreläsningar och perfekt  
variation!”

ATT FINNAS DÄR FÖR MEDFÖLJANDE  
BARN PÅ JOUREN, 20–21 maj 2017 i Stockholm

”En väldigt bra utvecklingshelg som Roks anordnade,  
harvarit på flera genom åren men den här var absolut  
en avde allra bästa.”

REGIONALA TRÄFFAR 
Söder 14–15 okt och Norr 28–29 okt

”Att träffa kvinnor och tjejer från andra jourer och all  
deras kunskap är fantastisk”

”Trygga föreläsare och lätta att förstå och lyssna på.  
Bra energi!”

ROKS GRUNDUTBILDNING 2–3 dec

För att ge alla i vår rörelse samma grundkunskap och  
möjlighet till att väl lära känna Roks ideologi, ställnings-
tagande och värdegrund.

”Intressanta och viktiga ämnen som togs upp på ett lätt
förståeligt och många gånger lättsamt sätt, utan att det  
blev ’tramsigt’.”

”Jag tycker att det var bra att det fanns plats för synpunkter.”
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NEDSLAG UNDER ÅRET

8 MARS 

På internationella kvinno
dagen arrangerade Roks  

kvinnojourer och tjejjourer 
som vanligt en många mani
festationer, demonstrationer, 
föreläsningar, festivaler och 
andra evenemang. Dagen 
fylldes med både kamp  

och glädje!

ROKS FOKUS: VÅLD OCH VÅRDNAD

Den 16 februari höll vi en stor konferens i Stockholm där vi 

släppte vår rapport ”Våld och vårdnad”, som juristen Eva Diesen 

tagit fram. På konferensen deltog över 100 advokater, socio-

nomer från socialtjänstens familjerätt samt representanter från 

olika kommuner. Roks har under året fortsatt att sprida rappor-

ten och föra fram våra krav till makthavare och beslutsfattare.  

Vi höll ett riksdagsseminarium den 30 november i samarbete 

med riksdagsledamoten Azadeh Rojhan Gustafsson, där Eva 

Diesen presenterade rapporten och Zozan Inci förde fram  

Roks politiska krav i frågan. 

PEPP- OCH IDEOLOGIHELGEN

Den 18–19 februari hölls en ny sorts  
utbildning – en pepp- och ideologihelg – 
för Roks medlemsjourer. Jourkvinnor och 
jourtjejer från hela Sverige strömmade 
till och lät sig inspireras av namnkunniga 
feminister som författaren och journalis-
ten Maria Sveland, författaren Kajsa ”Ekis” 
Ekman och sociologen och forskaren  
Carin Holmberg. 

CSW 

Roks deltog under Commission on the Status of Women 

(CSW) i New York och samarrangerade ett fullsatt semi-

narium i Svenska kyrkan i New York. 

Rubriken var ”Prostitution – not a choice, not a job!” om 

pornografi och kopplingen till prostitution. Roks medver-

kade under CSW även på möten för utbyten av erfaren-

heter mellan länder, exempelvis gällande prostitution.

ROKS ÅRSMÖTE

Roks årsmöte ägde rum 

i Karlstad den 13–14 maj 

och Alla Kvinnors Hus i 

Karlstad stod som vär-

dinnejour. Ett av besluten 

på årsmötet var att ändra 

på Roks vision. 

Den nya visionen, som klubbades igenom lyder:

”Tillsammans i systerskap för en värld fri från 

mäns våld och förtryck.”
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VI AVSTOD FRÅN ALMEDALEN OCH BOKMÄSSAN

Roks styrelse beslutade att dra tillbaka medverkan vid både Almedals-

veckan och Bok & Bibliotek i Göteborg. Roks vägrade gå med på att 

dela det offentliga utrymmet med de mörka och organiserade krafter 

som var där. Men Roks var inte ensamma om detta och vi fick en hel 

del uppmärksamhet för vårt ställningstagande under Almedalsveckan, 

bland annat genom att Centerkvinnorna, Fredrika Bremer Förbundet 

och Feministiskt Initiativ slöt upp bakom oss i uppropet ”Feminister 

mot nazism”. 

25 NOVEMBER

På FN:s internationella dag  
för avskaffandet av våld mot  
kvinnor arrangerades en lång  
rad manifestationer av våra  

kvinno jourer och tjejjourer runtom i 
landet. På många håll tändes lyktor 

eller ljus till minne av kvinnor  
som mördats av män. 

ROKS FOKUS: PORNOGRAFI

Roks nya fokus inleddes med en konferens under rubriken 

”Porr är kvinnoförakt” i Stockholm den 14 november, i Folkets 

hus vid Norra Bantorget. Frågeställningen som diskuterades 

på konferensen, bland annat i en paneldebatt, var "Hur kan vi 

bekämpa mäns våld mot kvinnor i ett pornofierat samhälle?" 

Bland föreläsarna fanns kriminologen och 

genusvetaren Nina Rung som under 

många år arbetat med att utreda 

sexualiserat våld mot barn, Gerda 

Christensson från Kvinnofronten och 

forskaren Max Waltman. 

Nina Rung pratade inför en fullsatt 
sal på konferensen.

 KVINNOFÖRAKT
PORR ÄR

NORDISKA KVINNOR MOT VÅLD PÅ ISLAND

Nordiska Kvinnor Mot Våld hölls i Reykjavik, Island, 1–3 
september. Roks deltog med en välbesökt föreläsning 
av juristen och forskaren Eva Diesen som presente-
rade den granskning som hon gjorde på uppdrag av 
Roks i den aktuella rapporten "Våld och Vårdnad"  
Ett 40-tal joursystrar från Roks kvinno- och tjejjourer 
var på plats under NKMV och diskuterade och delade  
erfarenheter med andra nordiska kvinnor.
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Roks driver debatt i medierna

Roks har under 2017 fått 19 debattartiklar publicerade. Tre av artiklarna fick dessutom  
dubbelpubliceringar, vilket betyder att vi har haft debattartiklar publicerade vid hela  
22 tillfällen under 2017!

Vi har blivit publicerade i de här olika tidningarna: Aftonbladet, Expressen, Svenska  
Dagbladet, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Göteborgsposten, Metro, Dagens Samhälle, 
Dagens Arena, ETC, Dalarnas tidning samt i norska Netavisen. 

Ämnen vi lyft i debatten har varit mäns våld mot kvinnor, pornografi, prostitution, bostads
situationen för kvinnor på skyddade boenden, våldtäkt, tjejers och flickors utsatthet, felak
tiga domstolsbeslut, kvinnohat på nätet, surrogatmödraskap, våld och vårdnad, mord på 
kvinnor, nazism och rasism. 

Ytterligare två debattartiklar publicerades enbart på vår hemsida, samt spreds i alla våra  
sociala kanaler. Av dessa sammanlagt 21 artiklar har vi skrivit 15 stycken själva och varit  
med och undertecknat de övriga 6 artiklarna tillsammans med samarbetsorganisationer. 

Utöver våra debattartiklar har vi intervjuats i tidningar, tv och radio ett 30tal gånger. 

Sammanlagt har Roks omnämnts i medier 298 gånger under 2017. 

Källa: Meltwater

DEBATTARTIKLAR





ÅRETS KVINNOGÄRNING

Roks pris 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”.

Roks utmärkelse för Årets kvinnogärning 2017 gick 

till journalisten Cissi Wallin med motiveringen:

”Cissi Wallin inledde #metoo-rörelsen i Sverige och har med sin utläm-

nande berättelse brutit tystnaden, tagit bort skuld- och skamstämpeln och 

vänt blicken mot förövaren. Cissi belönas för att hon genom sitt mod banat 

vägen för många tjejer och kvinnor att orka och våga berätta om vad de 

utsatts för av pojkar och män.

Den starka kraften i #metoo-rörelsen inger hopp. Genom att vi vågar prata 

om det sexualiserade våldet som många tjejer och kvinnor utsätts för 

överallt i sin vardag; i skolan, på jobbet och i hemmet, kan vi tillsammans 

bryta könsmaktsordningen som råder i samhället. I egenskap av fram-

gångsrik medieprofil, uppskattad frilansskribent och medmänniska, valde 

Cissi att berätta och har därigenom gjort en enorm insats för många tjejer 

och kvinnor och visat att det går att förändra.”

– Jag är hedrad och glad över utmärkelsen, säger Cissi Wallin.

För Cissi själv har #metoo inneburit en känsla av att ta tillbaka makten.

– Tidigare har jag varit tvungen att gå omvägar, jag har exempelvis und-

vikit mataffären som jag hade hört att min förövare brukar handla i. Även 

jag, som feminist, har ju varit hjärntvättad med samhällets värderingar 

och jag har också varit tvungen att jobba hårt för att skaka av mig känslor 

av skuld och skam.

11
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ÅRSBOKSLUT 2017
Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige – Org nr 802012-5111

RESULTATRÄKNING
FÖRENINGENS INTÄKTER Not 2017 2016
Medlems-, kurs-ochförsäljningsintäkter 2 616 949 773 016
Gåvor 93 180 258 882
Bidrag 3 14 263 925 13 975 206
Övriga verksamhetsintäkter 4 49 434 57 000
Summa föreningens intäkter 15 023 488 15 064 104

Föreningens kostnader
Direkta kostnader 5 -3 115 877 -2 170 540
Övriga externa kostnader -6 224 688 -6 970 111
Personalkostnader 6 -5 786 515 -5 625 111
Övriga verksamhetskostnader -1 631 -66
Summa föreningens kostnader -15 128 711 -14 765 828 

Verksamhetsresultat -105 224 298 276

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 -27 43
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -1 382 -1 614
Summa resultat från finansiella investeringar -1 409 -1 571
Resultat efter finansiella poster -106 632 296 705

ÅRETS VINST -106 632 296 705

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen -106 632 296 705
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år 513 925 566 450
Avsättning till ändamålsbestämda medel -514 848 -734 917
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -107 555 128 238

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2017 2016
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 0 0
Inventarier 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror 196 873 365 140
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 123 539 18 518
Övriga kortfristiga fordringar 6 313 128 072
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 407 051 541 792

536 903 688 382
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar 9 2 711 490 2 711 490
Kassa och bank 5 508 857 5 461 449
Summa omsättningstillgångar 8 954 124 9 226 461
Summa Tillgångar 8 954 124 9 226 461

Eget kapital och skulder
Eget kapital 10
Ändamålsbestämda medel 1 967 117 1 966 194
Fritt eget kapital 5 249 794 4 954 012
Årets resultat -106 632 296 705
Summa anläggningstillgångar 7 110 279 7 216 911

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 046 627 1 212 596
Övriga kortfristiga skulder 646 799 501 838
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 150 419 295 116

1 843 845 2 009 550

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 954 124 9 226 461
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Not 2 Medlems-, kurs- och försäljningsintäkter 2017 2016

Föreningens medlems-, kurs- och försäljningsintäkter
fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 50 438  51 002

Prenumerationsintäkter Kvinnotryck 140 558 50 165

Försäljning  böcker och material 118 818 158 062

Kurs- och konferensintäkter 222 325 336 433
Fakturerade kostnader 84 810 177 354
Summa 616 949 773 016

Not 3  Bidrag 2017 2016

Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:
Statsbidrag 13 750 000 13 900 000
Projektbidrag 513 925 75 206
Summa 14 263 925 13 975 206

Not 4  Övriga verksamhetsintäkter 2017 2016

Medlemsavgifter Porrfritt 45 500 57 000
Övriga verksamhetsintäkter 3 934 
Summa 49 434 57 000

Not 5  Direkta kostnader 2017 2016

Kurs- och konferenskostnader 2 110 484 1 778 912
Lämnade bidrag 837 126 476 000
Förändring av lager 168 267 -84 372
Summa 3 115 877 2 170 540

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala  kostnader 2017 2016

Antal anställda  
Kvinnor Sverige 7 6
Totalt 7 6

Löner och andra ersättningar  
Styrelse: 937 159 993 840
Övriga anställda: 2 645 362 2 702 798
Totala löner och ersättningar 3 582 522 3 696 638

Sociala kostnader 1 178 083 1 221 838
Pensionskostnader 334 993 265 271

Not 7  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2017 2016

Övriga ränteintäkter -27 43
Summa -27 43

Not 8 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2017 2016

Finansiella kostnader -1 382 43
Summa -1 382 43

Not 9  Kortfristiga placeringar 2017 2016

Bancofonder 2 711 490 2 711 490
Marknadsvärde 2 717 443 2 718 757

Not 10  Eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kaptial Totalt eget kapital

Eget kapital 2016-12-31 1 966 194 5 250 717 7 216 911
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -513 925 513 925 
Avsättning till ändamålsbestämda medel 514 848 -514 848
Årets resultat  -106 632 -106 632
Eget kapital 2016-12-31 1 967 117 5 143 162 7 110 279

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 anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning 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 avskriv-
ningstider:

Inventarier 5 år

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

Andamålsbestämda medel 2017-12-31 2016-12-31
Reservfond  1 000 000 1 000 000
Aurorafonden  879 887 878 964
Tjejjouren.se 65 000 65 000 
Personalaktivitet 22 230 22 230

   Totalt  1 967 117 1 966 194
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STYRELSE
Roks leds av en styrelse med ledamöter från 
kvinno- och tjejjourer som är medlemmar i 
Roks. Under året hölls elva styrelsemöten. 

Zozan Inci, ordförande, Femcenter Malmö

Cecilia Heikkinen, vice ordförande, Kvinno-
föreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors

Gunvor Söderberg, kassör, Kvinnojouren i  
Mark-Svenljunga-Tranemo

Anki Bloom, ledamot, Partille kvinnojour

Eva Hoffman, ledamot, Sundsvalls kvinnojour

Eva Westerholm, ledamot, Kvinnojouren  
Olivia i Alingsås

Jessica Engman, ledamot, Österåkers  
kvinnojour

Maja Lundgren, ledamot, Stockholms tjejjour

VALBEREDNING
Angela Beausang, Kvinnojouren Märta i Ljungby

Tina Olby, Motala kvinnojour,

Anna Lena Mellquist, Kvinnojouren och tjej-
jouren Olivia i Alingsås/Lerum/vårgårda

Faria Hassan, Femcenter i Malmö

Soledad Varela, tjejjouren Ronja, Västerås

Roks styrelse, från vänster: Gunvor Söderberg, Anki Bloom, Jessica Engman, Eva Westerholm, Maja Ahrman, Cecilia Heikkinen, Zozan Inci. 

Saknas på bild: Eva Hoffman.

Ersättare:

Elin Norgren, Karlstads tjejjour

REVISORER
Anna-Marie Karlsson, Vallentuna kvinno-  
och tjejjour

Dagny Jonsson, Norrköpings kvinnojour

Extern revisor: Monica Hedberg, auktoriserad 
revisor, PwC

Ersättare:

Berit Söderström, Tranås kvinnojour
Carina Röjdner, Haninge kvinnojour

KANSLI
Amanda Bondesson, webbredaktör  
Tjejjouren.se

Christina Lindström, pressekreterare

Diana Zanzi Ferrando, administratör/ 
utbildningsansvarig

Elinor Nordquist, administrativ chef

Emma Persson, administratör

Maisa Ek, ekonom

Susanne Andersson, kommunikatör

Sofia Proofh, vik administratör



Alingsås

Gislaved

Malmö

Göteborg

Mölndal

Olofström

Borlänge

Arvika

Karlstad

Linköping

Norrköping

Örebro

Västerås
Fagersta

Haparanda

Kiruna

Sundsvall

Arvidsjaur

Gävle

Luleå

Eslöv

Trollhättan

Hofors

Hagfors

Hudiksvall

Hultsfred

Härnösand

Kalix

Karlskoga

Ljungby

Ludvika

Kramfors

Kungälv

Köping

Motala

Mora

Partille

Sala

Lund

Vilhelmina

Vansbro

Älvsbyn

Örnsköldsvik

Övertorneå

Skellefteå

Storuman

Lycksele

Sandviken

Tranås
Botkyrka

Enköping

Haninge

Norrtälje

Vallentuna

Österåker

Solna

Stockholm
Tyresö

Kinna

Söderhamn

Vimmerby
Angered

Hedemora

Kumla

Vällingby

Österlen

Övriga jourer

ADA:s juridikjour/Göteborg 
Dövjouren/Kvinnogemenskap Härnösand
Finska kvinnojouren Piilopirtti/Angered 
Juridikjouren i Luleå 
Umeå juridikjour 
Uppsala juridikjour

Kvinnojour

Tjejjour

En lista med alla jourer finns på www.roks.se

Sifforna baseras på 42 svarande kvinno-
jourer och 21 svarande tjejjourer.
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Roks, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm 
Telefon: 08-442 99 30, e-post: info@roks.se 

 www.roks.se

DET HÄR ÄR ROKS
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en riksorganisation 
för Sveriges kvinno- och tjejjourer, med uppdrag att i feministisk anda verka mot mäns 
våld mot kvinnor, tjejer och barn.

Roks är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar enbart för och med kvinno- 
och tjejjourer. Roks medlemsjourer samlar kvinnor och tjejer som engagerat sig ideellt 
för att stötta och skydda kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld, för våld i 
lesbiska relationer eller behöver annat stöd.

Roks arbetar på uppdrag av medlemsjourerna, som alla är egna föreningar. Genom ut-
bildningshelger och konferenser erbjuder Roks kompetensutveckling och möjligheter  
till erfarenhetsutbyte för medlemmarna. Roks tar också fram utbildningsmaterial och 
annan kunskap som jourerna kan använda sig av.

En viktig uppgift för Roks är att bevaka lagförslag och remisser om kvinnofrid och mäns 
våld mot kvinnor, och följa upp hur lagstiftningen fungerar i verkligheten. Roks arbetar 
också utåtriktat för att nå ut till allmänheten och väcka opinion kring det samhälls-
problem som mäns våld mot kvinnor fortfarande är.

 Tillsammans i systerskap för en värld  

fri från mäns våld och förtryck”
   Roks vision

”
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