Remiss av Motion om bostadsgaranti för
våldsutsatta kvinnor
Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en feministisk
organisation vars uppgift är att synliggöra och motverka mäns och killars våld mot
kvinnor, tjejer och barn. Vårt mål är att bidra till en förbättring av kvinnors och tjejers
livsvillkor. Roks arbetar för att synliggöra sambanden mellan kön, makt och våld samt
öka kunskapen och kompetensen i dessa frågor såväl inom som utom organisationen. För
Roks innefattar mäns våld mot kvinnor och tjejer utsatthet för fysisk och psykisk
misshandel, pornografi, prostitution, sexuellt våld och trakasserier.
Roks ser att mäns våld kan drabba alla kvinnor och tjejer, men också att kvinnors och
tjejers livsvillkor och livsrum kan variera beroende av etnicitet, social tillhörighet, ålder,
sexualitet, funktionshinder och missbruk. Därför är det nödvändigt att belysa både de
erfarenheter som skiljer och de som förenar kvinnor och tjejer. Roks uppmärksammar att
mäns våld mot kvinnor och tjejer även drabbar barn som lever i våldets närhet. Vi vill
därför synliggöra barnens situation och bidra till en förbättring av deras livsvillkor.
Kärnan i Roks verksamhet är stödet till lokala kvinno- och tjejjourer i deras utveckling
och arbete för kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för mäns våld.

Sammanfattande synpunkter
-

Roks står bakom förslaget.

-

Roks ser att bostadsfrågan är en central och viktig punkt för att våldsutsatta
kvinnor och tjejer skall kunna lämna en våldsam relation snabbt. Att kunna få en
trygg bostad och en trygg livssituation är i många fall livsavgörande för
våldsutsatta kvinnor och tjejer i Sverige. Roks välkomnar initiativen till att
förbättra situationen, för våldsutsatta kvinnor och tjejer.
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I detta ärende har ordförande Jenny Westerstrand beslutat och varit föredragande. I den
slutliga handläggningen har även Helen Böhn och Adine Samadi deltagit.
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