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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. 
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. Roks 
uppgift är att 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. 
Kvinnojoursrörelsen startade i mitten av sjuttiotalet som en reaktion på ett konkret 
samhällsproblem, mäns våld mot tjejer, kvinnor och deras barn. Kvinno- och 
tjejjourerna är tillflyktsorter för kvinnor, tjejer och barn som behöver stöd och skyddat 
boende. Jourerna är även mötesplatser för kvinnor och tjejer som vill arbeta 
kvinnopolitiskt för kvinnors frigörelse. 
Kärnan i Roks är det arbete som bedrivs i de självständiga medlemsjourerna. Roks 
medlemsjourer rymmer en mångfald av kvinnor gällande ålder, bakgrund, livssituation 
och värderingar, men alla samlas kring en gemensam feministisk grundsyn. Genom att 
stödja enskilda kvinnor som utsätts för mäns våld bidrar jourerna till att förändra alla 
kvinnors situation. Kvinnor som utsätts för mäns våld är ingen homogen grupp utan alla 
har olika behov av stöd och hjälp. 
Roks är en kvinnoseparatistisk organisation. Tack vare kvinnors 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 som utsätts för mäns våld eller att väcka opinion om 
kvinnors situation. 

Vision 

I Roks feministiska grundsyn ligger en tro på att det går att förändra de strukturer som 
skapar och upprätthåller mäns överordning och kvinnors underordning. Förändring 
kräver engagemang från såväl kvinnor och tjejer som killar och män. 
Roks har en vision om ett samhälle där kvinnors, tjejers och barns mänskliga rättigheter 
och livsutrymme respekteras. Ett samhälle där tjejer, kvinnor och deras barn kan leva 
utan att bli utsatta för våld, hot och förtryck. Roks verkar för tjejers och kvinnors 
frigörelse på alla plan i samhället. 

Verksamhetsidé 

Roks vill i feministisk anda verka mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Roks vill 
verka för kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på 
samhällets alla nivåer. 
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 de lokala 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. 
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Värdegrund 

Kvinnosolidaritet 

Jourrörelsen använder en feministisk metod som bygger på hjälp till självhjälp. 
Grundläggande för metoden är kvinnosolidaritet. Det innebär att kvinnor som utsätts för 
våld och förtryck av män eller sina partners möts med förståelse och bekräftelse. För att 
stärka kvinnor bidrar vi med delaktighet, kunskap och engagemang i deras situation. 
Enligt jourernas erfarenhet vill kvinnor som utsätts för mäns våld prata om sina 
upplevelser och erfarenheter med andra kvinnor. 
Jourerna ska vara en fristad för tjejer, kvinnor och deras barn. Det unika med 
jourrörelsen, jämfört med andra aktörer, är att vi kan välja att alltid stå på kvinnors sida 
och att kvinnor har rätt till anonymitet. 

Feministisk grundsyn 
Genom de återkommande upplevelser och erfarenheter som kvinnorna vi möter i det 
lokala arbetet berättar om har vi sett ett mönster i samhället. Detta 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 
systematiskt 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 diskriminering av kvinnor (1979) och FN:s deklaration om 
avskaffande av våld mot kvinnor (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 och barn. Mäns överordning i kombination med andra 
former av förtryck och sociala strukturer relaterade till exempelvis etnicitet, sexualitet, 
klasstillhörighet, ålder och funktionshinder, bidrar till att kvinnor ofta blir mångdubbelt 
utsatta.  
Våld förekommer också mellan tjejer och kvinnor i lesbiska relationer. Roks anser att 
detta våld kan förklaras med att dominerande maktstrukturer har anammats och att 
dessa kan återspeglas i vissa lesbiska parrelationer. 

Mäns våld mot kvinnor och barn 

Sexualiserat våld, det vill säga mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn, är ett 
samlingsbegrepp för allt våld, hot om våld och trakasserier som kvinnor utsätts för på 
grund av kön. Ett annat uttryck för mäns våld är pornografi och prostitution, det vill 
säga handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål. Alla former av pornografi är 
objektifierande och kränkande skildringar av övergrepp mot kvinnor och barn som 
befäster mäns makt över kvinnor. 
Få kvinnor och tjejer går fria från att under sitt liv utsättas för någon form av våld på 
grund av 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 och ursprung. 
Genom det praktiska arbetet har jourrörelsen fått en unik kunskap om mäns våld mot 
kvinnor, tjejer och barn.  
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Jourernas verksamhet och värdegrund 

Roks jourer är fristående föreningar med egna stadgar och målsättningar och de arbetar 
självständigt och under eget ansvar visavi Roks. Föreningarnas styrelser har det yttersta 
ansvaret för verksamheten. I de föreningar som har anställda har styrelsen även 
arbetsgivaransvar. 
För att bli medlem i Roks ska jourerna ha en verksamhetsplan och stadgar som 
överensstämmer med Roks stadgar samt endast ha kvinnor/tjejer som medlemmar.1 

Kärnan i jourernas arbete är stödet till kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns 
våld (stödarbete). Förutom detta ingår även uppsökande/förebyggande arbete samt 
opinionsbildning i jourernas verksamhet. Jourernas uppdrag är alltså både att stödja 
enskilda kvinnor, tjejer och barn och att arbeta mot manlig dominans och överordning 
på samhällets alla nivåer. 
Jourerna 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 bland annat att jourerna kan stå på 
kvinnans/tjejens sida och att den stödsökande kan vara anonym3. Arbetet med att ge 
stöd åt kvinnor, tjejer och barn utförs av jourkvinnor och jourtjejer som genomgått 
utbildning i kvinno- och tjejjourskunskap. Jourkvinnor och -tjejer kan både arbeta ideellt 
och vara anställda på jouren.  
Som tidigare nämnts består jourernas verksamhet av tre grenar: stödarbete, 
uppsökande/förebyggande arbete och opinionsbildning. 

Stödarbete 

Stödarbete består bland annat av att erbjuda stödsamtal (enskilt eller i grupp) där 
kvinnan/tjejen får bearbeta sina våldsupplevelser och återvinna sin självkänsla och 
förmåga att fatta egna beslut. En annan del är stöd vid myndighetskontakter, rådgivning 
i vardagsjuridik med mera. I stödarbete ingår också skyddat boende och praktisk hjälp 
som att skjutsa och handla. Stödarbete innefattar även att uppmärksamma den 
stödsökandes barn och deras behov. 

Uppsökande/förebyggande arbete 

Uppsökande/förebyggande arbete innebär att nå ut till kvinnor och tjejer som inte på 
egen hand kontaktar oss. Detta kan göras till exempel genom föreläsningar på 
arbetsplatser, skolor och ungdomsgårdar, genom kafékvällar eller på jourens hemsida. 
Det sker genom 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 bemötande av och 
kunskap om dem. 

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 och barn, feminism och jämställdhet. Syftet med 
opinionsbildning är att öka kunskap, förändra attityder och förbättra lagstiftning. 

                                                        
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 stödsökandes personuppgifter utan hennes medgivande. 
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Metoder för opinionsbildning 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, arbetar med strategifrågor och 
utveckling av organisationen samt representerar Roks. Styrelsen har ansvar för 
kommunikationen med alla intressenter på det nationella och internationella planet 
samt med våra jourer när det gäller centrala frågor.  
Styrelsen består av ordförande (heltidsarvoderad), vice ordförande, kassör och sex 
ledamöter. Nya styrelseledamöter tilldelas en ”modder”, för att underlätta den första 
tiden i styrelsen. 

Arbetsgrupper och projektgrupper 

Arbetsgrupper och projektgrupper tillsätts efter årsmötet och organiserar arbetet 
utifrån den antagna verksamhetsplanens mål. Styrelsen kan vid behov starta nya 
arbetsgrupper eller projektgrupper för riktade verksamhetsinsatser. Projektgruppens 
sammansättning varieras utifrån behov och tillgängliga ideella krafter. 
Arbetet i arbetsgrupperna är ett sätt att ta tillvara både styrelse och kansli på bästa sätt. 
Här kombineras kunskaper och erfarenheter om jourerna och deras arbete, kontakter 
med mera, med en effektiv administration.  

Kansli 

Roks kansli har som ambition att ge bästa tänkbara service till medlemsjourer, 
allmänhet och styrelse. Kansliet arbetar operativt med administration, 
medlemsutbildningar, kvalitetsutveckling, kommunikation och omvärldsbevakning. 
Kanslichefen har det operativa ansvaret för kansliets verksamhet. 

Utvärdering och uppföljning av beslutade mål 

Roks verksamhet ska vara transparent och styrelse, kansli och arbetsgrupper utvärderar 
kontinuerligt sin verksamhet i samband med den ekonomiska uppföljningen. 
Styrelsen avger utförlig skriftlig verksamhetsberättelse till årsmötet. Organisationens 
verksamhet och styrelsens förvaltning och räkenskaper granskas av organisationens 
revisorer. 
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Verksamhetsplan 2015-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roks roll 

Roks ansluter sig såväl till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
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 berör dem. Vår utgångspunkt är att mäns våld mot kvinnor 
är det mest allvarliga samhällsproblemet i Sverige idag. Vi verkar för kvinnors och 
tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer. Vår 
uppgift är att i feministisk anda verka mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn i form 
av sexuella övergrepp och trakasserier, misshandel, pornografi, prostitution, våldtäkt, 
handel med kvinnor och barn för sexuella ändamål, våld i hederns namn, våld i lesbiska 
relationer, könsstympning med mera. 
 
Roks uppgift är att tillgodose behov och synliggöra problematik som jourerna möter för 
att påverka till en förändring. Vi når framgång genom att våra krav är legitima och vilar 
på många aktiva och eniga medlemmars engagemang. Roks beslut och inriktningen av 
vårt arbete formas på̊ årsmötet och genomförs av den styrelse som årsmötet utser. 
 
Roks kännetecknas av stor öppenhet. Olika åsikter förs fram och möts med respekt. 
Informations- och kunskapsspridning utvecklas ständigt och nyttjas för att erbjuda nya 
möjligheter till öppenhet och delaktighet. Roks erbjuder en arena för att komma till tals 
och påverka. All verksamhet som Roks bedriver organiseras på ett sätt som gynnar den 
demokratiska processen. 

Plan för tre år 

Roks verksamhet utgår från hur medlemsjourerna vill påverka utvecklingen och 
villkoren för jourerna och samhällets arbete mot mäns våld mot kvinnor Inriktningen 
beslutas av årsmötet och finns beskriven i verksamhetsplaneringen. I stadgarna har vi 
vår identitet. De är stabila över tid och beskriver Roks grundläggande värderingar, 
ändamål och uppgifter. Där beskrivs också̊ vilket ansvar och vilka befogenheter som 
ligger på̊ olika nivåer inom organisationen. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att 
årsmötets beslut förverkligas under året och prioriterar arbetet i årliga 
verksamhetsplaner med därtill hörande budget som följs upp, utvärderas och redovisas. 
Där tas också̊ hänsyn till aktuella frågor av särskild vikt. 
 

Huvudmålet med Roks verksamhet är att vara en stark 
organisation som genom våra medlemsjourer stödjer 
kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för mäns våld. 
Roks är en förmedlande och sammanbindande länk 
mellan medlemsjourerna. Det innefattar utbildning, stöd 
och service.  Roks har även ett opinionsbildande syfte 
och arbetar med att synliggöra den verklighet som våra 
kvinno- och tjejjourer möter. 
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I sin treåriga verksamhetsplan formulerar årsmötet Roks vilja, visioner och ambitioner. 
Verksamhetsplanen avser att prioritera, konkretisera och inspirera vårt arbete. Den 
hjälper oss att fokusera utifrån våra behov och förändringar i omvärlden de kommande 
tre åren. Vi når målen genom verksamhet på̊ alla nivåer.  

Strategiskt viktiga områden för verksamhetsåren 2015-2017 

• 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 om hur vi stoppar 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 blir starkare. 

Verksamhetens mål och strategier för 2015 

Verksamhetsplanen, som antas av medlemmarna på årsmötet, beskriver den 
verksamhet som vi kommer att genomföra i Roks 2015. Styrelsen har ansvar för att 
verksamhetsplanen genomförs och den är uppdelad i ett för året valt fokusområde 
samt fem målområden: organisation, jourverksamheten, påverkansarbete, information 
och opinion samt samverkan.  
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ORGANISATION OCH ARBETSFORMER 

INRIKTNINGSMÅL 1 FÖR PERIODEN 2015–2017 
Roks är den främsta källan till kunskap, inspiration och service för 
medlemsjourerna i deras arbete för utsatta kvinnor, tjejer och barn. 

Målgrupp 

Roks styrelse och kansli. 

Aktiviteter 

1.1 Genomförande av Roks årsmöte med deltagande av alla medlemsjourer. 

1.2 Fortsatt utveckling av styrelsens arbetsformer. 

1.3 Säkrande av en bra dialog och erfarenhetsutbyte mellan medlemsjourerna och 
riksorganisationen. 

1.4 Fortsätta utveckla ett effektivt kansli som kan möta medlemsjourernas servicebehov. 

1.5 Stärka förtroendet för Roks som aktör genom att formulera vår roll som 
civilsamhälle, kunskapsbärare och aktivister. 

1.6 Tydligt profilera Roks som en organisation med praktisk kunskap och öka 
spridningen av våra budskap. 

Aktiviteter under 2015 

1.1.1 Anordna ett välbesökt årsmöte där alla väsentliga frågor belyses och fattas beslut 
om 

1.2.1 Stärka styrelsen i dess strategiska arbete 

1.4.1 Utveckla kansliets arbetsformer – modernisera, tydliggöra och systematisera i 
syfte att kunna arbeta strategiskt.  

1.4.2 Stärka arbetsmiljöarbetet på kansliet och höja kompetensen kontinuerligt hos 
personalen. 

1.4.3 Stärka kansliets roll som stöd för Roks styrelse 

1.5.1 Stärka och systematisera stöd från externa experter på juridikens område 

1.6.1 Använda nya kanaler, plattformar, möten, sociala media genom vilka 
medlemsjourernas och riksorganisationens erfarenheter kan förmedlas 

1.6.2 Stärka kansliets kompetens i juridik och kommunikation 
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UTVECKLING AV JOURVERKSAMHETEN 

INRIKTNINGSMÅL 2 FÖR PERIODEN 2015–2017 
För att stå väl rustade att möta och stödja kvinnor, tjejer och barn med olika 
bakgrunder och förutsättningar behöver medlemsjourerna ständigt utvecklas. 
Roks ger verktygen för att öka kompetens, sprida kunskap och hitta nya 
arbetsformer. 

Målgrupp 

Den främsta målgruppen är Roks medlemsjourer. Indirekt når vi de kvinnor, tjejer och 
barn som får stöd hos Roks kvinno- och tjejjourer.  

Aktiviteter 

2.1 Fortbildning för medlemsjourerna. 

2.2 Implementera och utveckla Roks modell för kvalitetssäkring för kvinnojourernas och 
tjejjourernas verksamhet. 

2.3 Stärka kvinnojourerna och tjejjourerna i deras arbete med barn på jour. 

2.4 Stärka och synliggöra tjejjourerna. 

2.5 Arbeta för en hållbar finansiering av kvinnojourerna och tjejjourerna. 

2.6 Spridning av aktuell information till medlemsjourerna. 

2.7 Värva nya medlemsjourer och stötta nya kvinnojourer och tjejjourer. 

2.8 Stärka och serva medlemsjourerna i deras lokala arbete.  

Aktiviteter under 2015 

Fortbildning. 
2.1.1 Utbildning för nya 
2.1.2 Utbildning för erfarna 
2.1.3 Arbetsgivarkonferens 
2.1.4 Anställdakonferens 
2.1.5 Två regionala utbildningar, en i norra och en i södra Sverige 
2.1.6 Aktivisthelg med feministiskt förtecken 
 
Kvalitetssäkring 
2.2.1 Roks fortsätter erbjuda medlemsjour utbildningspaket inom kvalitetssäkring 
2.2.2 Ta fram och erbjuda kvalitetssäkring gällande kvinnojourernas och tjejjourernas 
organisation.  
 
Barn 
2.3.1 Arbeta för att medlemsjourerna ska ha en barnansvarig 
2.3.2 Träff för medlemsjourernas barnansvariga 
2.3.3 Regelbunden information till medlemsjourerna kring barn på jour 
2.3.4 Erbjuda Roks barnbok till medlemsjourerna 
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Tjejjourer 
2.4.1 Anordna Tjejjoursträff för Roks tjejjourer 
2.4.2 Driva och utveckla den nationella tjejjoursportalen, tjejjouren.se 
2.4.3 Arbeta för att öka tjejjourernas inflytande och deltagande i Roks verksamhet 
 
Finansiering 
2.5.1 Roks är fortsatt uppdaterade i medlemsjourernas ekonomiska situation 
2.5.2 Information om finansiering för nya jourer 
2.5.3 Fördela Roks lokala utvecklingsmedel till jourerna 
 
Intern spridning av information 
2.6.1 Genom medlemswebben 
2.6.2 Genom medlemsutskick 
 
Medlemsvärvning 
2.7.1 Ta fram strategi för hur Roks ska värva nya kvinnojourer och tjejjourer 
2.7.2 Tillhandahålla information om hur det går till att starta jour 
 
Medlemsvård 
2.8.1 Erbjuda medlemsjourerna personlig kontakt med styrelse och kansli 
2.8.2 Förbättra medlemsjourernas möjligheter att föra och använda statistik 
2.8.3 Fortsätta tillhandahålla Plenty, Sister!-materialet 
2.8.4 Erbjuda delar av grundutbildning lokalt för kvinnojourer och tjejjourer 
2.8.5 Roks utbildningspärm ska tillhandahållas till medlemsjourerna 
2.8.6 Kunskapsbas ska tillhandahållas till medlemsjourerna 
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POLITISKT PÅVERKSANSARBETE 

INRIKTNINGSMÅL 3 FÖR PERIODEN 2015–2017. 
Roks bedriver ett effektivt påverkansarbete för att motverka mäns våld mot 
kvinnor, tjejer och barn samt verka för effektiva insatser för att främja kvinnofrid. 

Målgrupp 

Politiker, myndigheter och organisationer på lokal, regional, nationell och europeisk 
nivå. 

Aktiviteter 

3.1 Ta fram utredningar och rapporter på aktuella ämnen inom området mäns våld mot 
kvinnor. 

3.2 Besvara remisser som relaterar till Roks verksamhetsområde. 

3.3 Kartlägga jourernas verksamhet för att på riksplanet lyfta fram deras erfarenheter. 

3.4 Uppvakta ansvariga politiker, myndigheter och organisationer. 

3.5 Medverka i referensgrupper, vid hearingar och motsvarande. 

3.6 Fortsatt uppmärksamma en fråga om året genom att utnämna det till ämnet för vårt 
fokusår. 

Under 2015 särskilt uppmärksamma 

- Fokusåret ”Våld i hederns namn” 

- Istanbulkonventionen. 

- Behovet av europeiska minimiregler för förebyggande av mäns våld mot kvinnor och 
stöd till våldsutsatta kvinnor. 

- Arbetet kring uppföljningen av Förenta Nationernas kvinnokonferens som ägde rum i 
Beijing 1995. 

- Problematiken inom området våld i lesbiska relationer 
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INFORMATIONSSPRIDNING OCH OPINIONSBILDNING 

INRIKTNINGSMÅL 4 FÖR PERIODEN 2015–2017 
Roks bidrar genom flertalet kanaler till en initierad samhällsdebatt och ett 
synliggörande av mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

Målgrupp 

Yrkesgrupper som kommer i kontakt med utsatta kvinnor, tjejer och barn, samt 
beslutsfattare, myndigheter, forskare, studerande, allmänheten, media och andra viktiga 
opinionsbildare. 

Aktiviteter 

4.1 Ta fram och sprida material om 2015 års fokusområde, ”Våld i hederns namn”. 

4.2 Utbildningsinsatser  

4.2.1 Anordna och delta i externa utbildningar på området mäns våld mot kvinnor, 
tjejer och barn. 

4.2.2 Medverka i externa mötes– och informationstillfällen. 

4.3 Uppdatera och utveckla Roks externa webbplats och Roks i sociala medier. 

4.4 Kontinuerligt uppdatera, ta fram och sprida informationsmaterial och trycksaker 
inom Roks ämnesområden. 

4.5 Informera och väcka debatt genom media. 

4.6 Sprida information om Roks allmänna ställningstaganden. 

4.7 Producera tidningen Kvinnotryck med fyra nummer per år. 

4.8 Fortsätta sprida kunskap och information samt delta i samhällsdebatten kring 
tidigare års fokusområden; prostitution och människohandel för sexuella ändamål, 
fruimport, våld mot äldre kvinnor samt konsekvens av incest och andra sexuella 
övergrepp mot tjejer och kvinnor. 

4.9 Fortsätta arbetet med konceptet Porrfritt 

4.11 Delta vid utvalda mässor, manifestationer och andra arrangemang. 

4.12 Ha öppet hus och ta emot studiebesök på Roks kansli. 
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NATIONELL OCH INTERNATIONELL SAMVERKAN 

INRIKTNINGSMÅL 5 FÖR PERIODEN 2015–2017 
Mäns våld mot kvinnor är en global företeelse och därför har Roks ett väletablerat 
kontaktnät för samverkan och utbyte av erfarenheter, både på internationell och 
nationell nivå. 

Målgrupp 

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

Aktiviteter 

5.1. Delta i konferenser och nätverk på nationell nivå för att sprida Roks kunskap om 
feminism samt mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. 

5.2. Medverka och arrangera konferenser och delta i nätverk på internationell nivå för 
att verka för: 

5.2.1. införande av sexköpslagen enligt svensk modell i andra länder 

5.2.2. spridning av konceptet Porrfritt 

5.2.3. att påverka vårdnadslagar 

5.2.4. införande av lag om grovkvinnofridskränkning i andra länder 

5.2.5. en förbättrad situation för papperslösa kvinnor, tjejer och barn 

4.10 Fortsätta arbeta förebyggande med förändring av mansrollen, inom ramen för 
Machofabriken. 

5.3. Samarbeta med forskare i våra frågor. 


