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Inbjudan till Roks konferens

 Våld och vårdnad 
– kunskap i tider av ofrid  

Umeå 9 oktober 2018

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en feministisk organisation som funnits sedan 
1984. Vi organiserar kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige. Vi är den enda riksorganisationen i Sverige som 
 jobbar bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och  religiöst obunden med omkring 100 
 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska 
relationer.  Roks uppgift är att tillvarata  jourernas gemensamma intressen och stötta dem i deras viktiga arbete. Roks har 
även ett opinions bildande syfte och arbetar utåtriktat med att synliggöra den verklighet som våra jourer möter.

Tid: Tisdag 9 oktober 2018, 
 klockan 9.00-16.00. 
Plats: Folkets Hus Umeå, 
Grim.
Kostnad: Konferensen  kostar 
300 kr. Fika och lunch ingår 
samt Roks  rapport Våld och 
vårdnad. Anmälan och betalning 
 senast den 24 september.

Samling med fika 

Inledning
Moderator Susanna Eriksson, Indile Juristbyrå.
Roks ordförande Jenny Westerstrand hälsar välkommen.

Våld och vårdnad
Eva Diesen, Jur. dr. Centrum för genusvetenskap, 
 Stockholms universitet.

Samtal om rapporten
Eva Diesen i samtal med moderatorn Susanna Eriksson, 
 med tid för publikfrågor. 

Lunch

Barnens röster – domstolens dom 
Att vara barn i Sverige och berätta om våld
Advokat Rebecca Lagh, Advokatbyrå Barbro Sjöqvist & 
Rebecca Lagh AB.

Ofridstid – Fäders våld, staten och  
den separerade  kärnfamiljen
Fil. dr. Linnéa Bruno, Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Paus med fika

Panelsamtal

Avslutande ord och tack 
Roks ordförande Jenny Westerstrand.

 9.00–9.30

9.30–10.00

10.00–11.00

11.00 –11.30

11.30–12.30

12.30–13.45

13.45–14.30

14.30–14.45

14.45–15.45

15.45–16.00

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom myndigheter och frivilligsektor 
och som möter kvinnor och barn som berättar om fäders våld. 
   Hur ser situationen ut i Sverige idag för den gruppen mammor och barn? Det utspelar 
sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som 
ska höras. 
   Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och 
 domstolspraxis på området och som lyfter mammors och barns situation när de 
 berättar om våld och övergrepp från pappan.

Anmäl dig
här senast  

24 sep!
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