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Ordförande har ordet
Systrar, jourkvinnor och jourtjejer, feminister!

I din hand har du den fria och självständiga kvinno- och 
tjejjoursrörelsens verksamhetsberättelse för 2021. Roks 
verksamhetsberättelse. Det är oerhört fint att ha fått 
vara ordförande för denna rörelse under det år som gått. 
Varmt tack för ert förtroende!

Trots stolthet och glädje som riktigt spränger i bröstet är 
det med starka stråk av sorg och till och med ilska jag 
sammanfattar 2021.

Utan att överdriva måste nämligen sägas att 2021 bjöd på de mörkaste besked vår 
rörelse har emottagit på väldigt många år. Faktum är att vi väl aldrig ställts inför så 
fundamentala hot mot vår organisering av det feministiska kunskapsbaserade stödet 
till kvinnor och barn som de politiska reformer vi har mött nu.

Det är nämligen i skrivande stund oklart hur länge den frihet vår rörelse är byggd på 
kommer att bestå. Under 2021 aviserade regeringen att våra jourers boenden ska läggas 
under tillståndsplikt och de villkor som uppställs för dessa tillstånd saknar beröring 
med den kunskap och det arbete vår rörelse vilar på, utför och har utvecklat. Den linje 
som teveprogrammet Könskriget drog ut 2005, att Roks feministiska kunskap skulle 
bytas ut mot Socialstyrelsens perspektiv på våld, har med därmed nått i mål.

Till detta kommer ett år då förövande män, just som linjen drevs i Könskriget, 
började behandlas av socialtjänsten. Beslutet fattades utan föregående etisk debatt om 
hur det påverkar kvinnorna och utan att fastlagda metoder finns. Vi har mottagit 
beskedet att staten avser att gå fram med reformen att omhänderta barnen för de 
kvinnor som kommer till en jour, om pappan agerar för detta. Barnen ska sedan 
placeras enligt ett LVU-liknande förfarande, med mamman på jouren eller inte. Vi ser 
politiska satsningar mot ”våld i ungas relationer” där tjejjourernas kunskap och plats 
tappats bort.

Det är mycket riktigt en tudelad bild som framträder när Roks verksamhetsår 2021 ska 
beskrivas.

För parallellt med den backlash vi står i har vi klivit fram som organisation i media och 
debatt på ett nytt sätt. Roks syns, hörs och är efterfrågade!

Vi har inte minst stärkt vår rörelse internt. Trots ett år med pandemi 
kunde vi genomföra fyra fysiska träffar. Vid dessa har vi fokuserat på oss som rörelse 
och på gräsrötters betydelse. Vi har uppmärksammat det krympande demokratiska ut-
rymmet i samhället och hur ”säkerhet” har kommit att rama in förståelsen av stöd och 
skydd för kvinnor, en utveckling driven av de privata boendena. Vi har pratat om vår 
rörelses historia och grunder där boken Oslagbara damer har fortsatt att vara en viktig 
del för samtalets utgångspunkter.

Vi har också hittat digitala mötesformer, tillexempel ordförandeträffen, som stärkt 
banden och ökat ytor för kunskapsutbyte mellan jourerna.

Under året blev också vår kvinnojoursapp klar. En stor stolthet! Med våra appar 
(tjejjoursappen gick ju före) visar vi verkligen världen vad en rörelse byggd på kunskap 
innebär för kvinnor och tjejer. Intresset har varit stort hos olika myndigheter för dess 
möjligheter. #stolta!

Med stolthet har vi också kunnat föra ut de kampanjer som ni jourer gjort under 
pandemin. Mycket kunskap förpackat på ett pedagogiskt och snyggt sätt! Vi har 
genomfört en stor forskningsstudie om tjejers och kvinnors våldsutsatthet 
tillsammans med Örebro universitet, under bearbetning nu. Och, vi hittade ut ur 
pandemin. Under hösten släppte den i viss mån sitt grepp om landet.

Utöver detta har vi gjort aktioner tillsammans. Så häftigt! Att ta sig ut i gaturummet 
med vår kunskap och kamp, det ger energi och tro på förändring. 2021 var också året då 
Roks stämde staten. Målet handlar om statens ansvar för mäns sexuella exploatering 
av kvinnor. Ärendet är nu i hovrätten.

Det har sannerligen varit många ljusa punkter och starka möten under 2021. Läs mer i 
denna verksamhetsberättelse. Inte allt är med, men mycket spännande har rymts!

Det är som sagt samtidigt så att året 2021 var ett mycket svart år för vår rörelse. Vi 
behöver därför formera oss och vara beredda på ett arbete som ligger framför oss, 
valåret 2022.

Det är förstås obegripligt att en regering som kallar sig feministisk lägger fram förslag 
som förstör och förlamar kvinnorörelsens arbete med att ge stöd och skydd till 
våldsutsatta kvinnor. Sedan budgetpropositionen för 2022 med dess förslag lades i 
september har riksorganisationens krafter därför behövt läggas på att upplysa och 
utbilda om den repression som vår rörelse står under.

Men, systrar! Trots det motstånd vi mött går vi, menar jag, stärkta som rörelse ur 2021. 
Jag ser kvinno- och tjejjourer beredda att kämpa för sin plats, för sin kunskap och 
framför allt och det som driver oss: för tjejers och kvinnors rätt. I den kampen är era 
föreningar, era platser i det lokala samhället, basen för allt det Roks gör. Glöm inte det. 
Glöm inte att ni är spjutspetsen och skyddsnätet.

Ni är systrarna som bär ett ofattbart värdefullt arv, i era famnar och på era axlar. 
Tillsammans vårdar, stärker och utvecklar vi det. Tillsammans är vi Roks! Kunskap, 
trygghet, stöd. Nu väntar 2022 och framtiden för oss!

Systerliga hälsningar i kampen,

Jenny
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Nya och jubilerande jourer

Under året har Roks fått 6 nya medlemsjourer:

Kvinnojouren Hoppet, Göteborg
Storuman Kvinnojour
Botkyrka Tjejjour
Tjejjouren Hilda, Motala
Kvinnojouren Ulricehamn
Tjejjouren Saga, Kinna

Firat har:

Kvinnojouren Iris i Luleå som har gett 
stöd till tjejer, kvinnor och barn i 40 år.

Organisationer där vi är 
medlemmar

Sveriges Kvinnolobby
Forum
Fremia
Ideell Arena
Rise
KSAN
Operation 1325
UN Women
Wave 

I styrelsen för Sveriges Kvinnolobby har Maja 
Ahrman representerat Roks under 2021.
I styrelsen för KSAN har Mildred Hedberg 
Kvinnojouren Iris representerat Roks under 2021.
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Aktiviteter för medlemsjourer
Roks står på tre ben: kunskap, trygghet, stöd. Vi utvecklar och traderar 
vår kunskap och våra metoder för stöd genom verksamheten i våra 
medlemsjourer och genom de utbildningar och träffar vi håller varje år 
som riksorganisation. I workshopar och studiegrupper utbyter och 
fördjupar vi vår rörelses kunskapsbas, våra metoder och stärker vår 
röst som rörelse. 

Under det gångna året har i hög grad krafter ägnats åt att genomlysa och 
konsolidera vår rörelses bas. Skälet är en räcka tämligen hastigt 
presenterade politiska reformer på vårt fält inom ramen för 
budgetpropositionen som i samverkan med tidigare förd politik ritar om 
kartan radikalt för de ideella kvinnojourerna, och därmed för oss som 
rörelse. 

Riksorganisationen har med hänsyn till de hot som uppstått behövt 
lägga ansenlig kraft på att informera och samla röster ur rörelsen kring 
de föreslagna förändringarna och att söka påverkanskanaler för att 
ventilera den stora oro och till och med ilska som kvinnojourerna 
känner. De föreslagna förändringarna rör stödet till våldsutsatta kvinnor 
och stödet till kvinno- och tjejjourerna.

Genomförda utbildningar 2021

Givet den isolering som följde på pandemin och de stora utmaningar som 
restes för vår rörelse med budgetpropositionens inlemmande av  
Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112 med Ds 2020:16) har vi sett ett 
stort behov av att samla rörelsen och arbeta med vilka vägar vi vill och 
kan ta framåt. Frågan är om att förslag har lagts som förändrar grunden 
för den ideella feministiska jourrörelsen. Ett fokus för höstens träffar har 
därför varit ideologi och kunskapsbas.

...Digital grundutbildning, sex tillfällen under april och maj......................

Under pandemin hade ett flertal jourer svårigheter med att utbilda nya 
jourkvinnor och jourtjejer, Roks arrangerade därför en digital 
grundutbildning med teman såsom Våldets normaliseringsprocess, Vad är 
våld och Nutidsorientering.
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...Peppaktivistisk ideologihelg, 
september.......................................... 

En träff för alla inom rörelsen med 
syfte att åter mötas och föra viktiga 
samtal. Fokus var Roks politiska 
historia och att genom tillbakablick 
få syn på hur vi kan verka och vara 
tydliga med var vi står i mötet med 
vår tids utmaningar. Föreläsning 
om skriften Oslagbara damer lades 
som grund till samtalen. Det bjöds 
på öppet hus på Roks kansli och en 
utställning kring de projekt och den 
utveckling som skett i 
organisationens arbetet under 
pandemin, när vi alla verkat på 
distans.

...Rörelse och ideologi, oktober........

En träff på temat rörelse och ideolgi 
med föreläsning av bland annat Fil. 
dr. Stina Jeffner om skriften 
“Kvinnojourskunskap”, professor 
emerita Maud Eduards om kvinnors 
organisering och Roks ordförande 
Jenny Westerstrand om politiska 
reformer. Utifrån föreläsningarna 
fördes inspirerande samtal om hur 
vi är organiserade som rörelse.
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...Pepphelg, november.........................................................................................

Pepphelg med föreläsare såsom Fil. Dr. Åsa Eldén om Våldskunskap, 
motstånd och mobilisering i Sverige och Turkiet, Sofia Wielander om hennes 
masteruppsats om Konstruktionen av kvinnojoursrörelsen i Sveriges 
offentliga politik och docent och professor Maria Jansson, om fred och 
säkerhet. Vi visade även dokumentären Könskriget, del två. Det efterföljdes 
av samtal om motståndet som vårt sätt att verka väcker och vad det gör 
med oss. Med oss i samtalen hade vi under helgen hur politiken talar om 
oss och hur begrepp som säkerhet och skydd fungerar. Termer som allt mer 
tar plats i tal om våldsutsatta kvinnor och barn. Begrepp som är viktiga för 
vår kunskap i jourrörelsen såsom stöd och systerskap har hamnat helt på 
sidan i samhällets förståelse av vad kvinnor utsatta för mäns våld behöver.

Andra aktiviteter

...Interna strukturer.......................................................................................

Modderverksamheten
Roks består av sina cirka 90 medlemsjourer. Dessa är självständiga 
föreningar som drivs av tjejer och kvinnor ute i Sveriges kommuner. För 
Roks är den lokala närvaron och förankringen basen för rörelsen.

För att värna en god kontakt mellan medlemmarna och styrelsen finns 
ett system där styrelsen utser enskilda ledamöter att vara moddrar för de 
olika jourerna (jfr fadder). Modderns uppgift är att hålla regelbunden 
kontakt med sin jour, vara stödjande och rådgivande, närvara vid 
årsmötet eller andra möten som så önskas och att annars vara en länk 
mellan riksorganisationen och dess medlemmar. Varje styrelsemedlem 
har cirka tolv jourer som hon ansvarar för.

...Roks läser............................

I december 2021 arrangerade 
Roks ett tillfälle av Roks läser 
med jourkvinnan Tina Olby 
som skrivit boken “Anna och 
hennes systrar”. 
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Under våren 2021 utvecklade Roks styrelse en ny struktur för att stärka 
modderverksamheten med fastlagda förväntningar på modderns kontakter 
med sina jourer. Detta har kompletterats med en proposition från styrelsen 
om ett aktivt medlemskap från jourerna. Riksorganisationen ser ett stort 
värde i att till del formalisera hur kontakten mellan riksplan och lokalplan 
ser ut, inte minst som ett stort behov av kontaktytor har identifierats under 
det gångna året.

...Jourbesök...................................

Året har präglats av pandemi och 
mindre resande men blandannat 
följande jourbesökhar genomförts:

Kvinnojouren i Norrköping 
Haninge Kvinnojour 
Kvinnojouren Olivia
Kvinno- och tjejjouren i Borlänge
Kvinno- och tjejjouren Iris
Umeå Kvinno- och tjejjour
Länsföreningen i Norrbotten

...Ordförandeträffar.........................

För att närma riksorganisationen 
till sina medlemmar startades en 
digital mötesform under 
våren 2021 där ordföringar och 
vice träffas under två timmar i 
digital form. Träffarna leds av Roks 
ordförande och vice ordförande.

Samlingarna hålls två gånger per 
termin och har rönt allt större 
uppmärksamhet bland jourerna. 
Det är ett viktigt sätt att ses i 
tämligen informell miljö och 
utbyta dagsaktuella tankar mellan 
jourerna samt för rörelsen att ta 
upp större frågor till tentativ 
diskussion. Träffarna har varit 
mycket givande.

...Organisationsutveckling.............

Under året har en utbildning 
givits för Roks valberedning. Detta 
är planerat som en rutin för 
kommande verksamhetsår.

...Samverkan, möten med externa parter....................................................

Under året har fortlöpande kontakter med myndigheter hållits. De flesta 
möten och kontakter har varit digitala under årets som gått. 
Myndigheter och organisationer som vi har träffat och hållit särskild 
kontakt med är NCK, SKR, Brottsoffermyndigheten, JämY, 
Polismyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, 
Socialstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen. Inte minst vårt 
arbete med att lansera Roks appar har genererat viktiga 
myndighetskontakter. Andra skäl har varit referensgrupper och samråd, 
eller att Roks har önskat kontakt och därför bett om ett möte. Under 
pandemins gång våren 2021 hölls också kontakt med regeringskansliet, 
SKR och samverkansorgan på området.
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Aurorafonden 
Aurorafonden är en fond dit privatpersoner och företag 
kan skänka pengar. Pengarna går oavkortat till 
våldsutsatta kvinnor och barn, som är i kontakt med 
Roks tjejjourer och kvinnojourer, och har behov av en 
guldkant i tillvaron som t ex aktiviteter för barnen eller 
annat nödvändigt. 

Under 2021 har gåvorna till Aurorafonden markant 
ökat mot föregående år. Den största ökningen beror på 
att tidningen Aftonbladet i en annons under april 2021 
uppmanade att skänka gåvor till Roks. Många företag 
valde också att skänka sin julgåva till oss och det 
tackar vi extra mycket för.

Utöver våra två vanliga utdelningar gjordes därför 
under hösten en extra utdelning där jourerna kunde 
söka medel till stödsökande kvinnor, tjejer och barn.

Du har väl inte missat att…

Fortfarande går alla intäkter från låtarna In the shadows 
av Charlotta ”Beyonce” Björk och Benjamin Vallé och Ingen 
kunde röra oss av Kent oavkortat till Roks Aurorafond?
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Årets kvinnogärning
 
 
Varje år delar Roks ut utmärkelsen Årets kvinnogärning på 
Internationella kvinnodagen. Utmärkelsen går till ”någon 
som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning 
har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset 
och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor 
lever i, också går att förändra”. Priset har delats ut sedan 
1999.

Utmärkelsen för 2021 går till den turkiska 
kvinnorättsorganisationen Mor Çatı.

Motivering:
Mor Çatıs mångåriga och tydliga arbete för kvinnors rätt, 
deras stora kunskap om mäns våld mot kvinnor och 
deras innovativa arbetssätt är en stor källa till inspiration 
för Roks.

Mor Çatis feministiska arbete med att stötta och skydda 
våldsutsatta kvinnor och deras barn visar prov på stor 
uthållighet och beslutsamhet.

I en orolig tid för kvinnor och tjejer i Europa och världen har 
Mor Çati visat på vikten av internationellt systerskap. Inte 
minst betydelsen av att vi ser oss själva i varandra och att vi 
vågar utmana de hinder vi möter på vår hemmaplan. 

Mor Çatı’s kamp och arbete, som systrar och experter, har 
stärkt oss i kampen för kvinnors rättigheter.

Om Mor Çatı:
Mor Çatı är en kvinnorättsorganisation i Turkiet som b
ildades 1990 med målet att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Mor Çatı betyder ”lila taket” på turkiska.
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Nedslag under året
...Till minne av Fadime Sahindal...........
Den årliga konferensen Till minne av 
Fadime Sahindal arrangerades av 
Terrafem och Roks. Vid konferensen 
talade bland annat Åsa Eldén, Fil dr i 
Sociologi och fd. jämställdhetsminister 
Åsa Lindhagen.

...Roks stämmer staten..................
Roks ser ett ökat behov av att 
vända sig utåt mot internationella 
instrument för att belysa kvinnors 
trängda situation i Sverige. Roks 
står därför bakom en stämning av 
staten rörande ett mål om 
människohandel, tillsammans 
med advokat Ulrika Rogland. 
Målet bekostas av Roks medel ur 
Aurorafonden. Roks kämpar för en 
sammanhållen förståelse av mäns 
våld mot kvinnor och här är det 
våld och tvång en kopplare 
utsätter kvinnan för centralt att

belysa. Kvinnors och tjejers lidande i sexindustrin är monumentalt, 
grovt och en kränkning av mänskliga rättigheter. 

Den 10 februari 2021 lämnade Roks in, tillsammans med advokaten 
Ulrika Rogland, en stämningsansökan mot Sverige för brott mot 
Europakonventionen och mot kvinnors mänskliga rättigheter. Detta för 
Sveriges bristande stöd till våldsutsatta kvinnor och tjejer. 

...Meditation över gömda kvinnors situation............................................
Ett samarbete fördes med Nätverket Gömda kvinnor. Syftet var att 
synliggöra den problematik som omger dessa kvinnors och deras barns 
situation i spåren av tvånget att gömma sig från våldsamma män.

Roks bjöd in politiker till en meditation över Gömda kvinnor. Vid 
meditationen talade bland annat Anna-Sara Lind professor vid 
Uppsala Universitet om rätten till frihet och kvinnor från nätverket 
Gömda Kvinnor berättade om sina liv. Resultatet var starkt och flera 
politiker ur centrala utskott i riksdagen närvarade. 
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....Presentation av Gömda Kvinnors
skuggrapport i Genéve..................................
Roks ordförande Jenny Westerstrand och 
Vice ordförande Adine Samadi åkte till 
Geneve, Schweiz för att presentera Gömda 
Kvinnors skuggrapport för FNs 
tortyrkommitté. Nätverket Gömda kvinnor 
skrev rapporten som lyfte de 
missförhållanden som råder i Sverige kring 
kvinnors och barns våldsutsatthet och som 
gör att ett antal kvinnor och barn tvingas 
leva gömda, bortom samhälle och 
medborgarskap.

...Den andra pandemin.................................
Under natten till fredagen den 23 april 
genomförde Roks jourer en aktion som 
spreds under hashtagen 
#denandrapandemin. Aktionen gick ut på 
att dockskåpsmöbler placerades ut på orter 
runt om i landet. Möblerna symboliserar 
inte bara hemmet, den plats där kvinnor, 
tjejer och barn blir utsatta för hot och våld. 
De representerar även kvinnojouren och 
tjejjouren - en trygg plats där vi får finnas 
bortom mäns våld och förtryck.

...Inte utan min hund...................................................................................
Mäns våld mot kvinnor och barn inbegriper även våld mot kvinnans 
och/eller barnets husdjur/djur. Under senare år har ett starkt samband 
mellan våldsutövning mot närstående kvinna och barn och mot djur 
visats. 

Roks jourer får återkommande frågor om sådant våld och möter 
konsekvenserna av det. Det inbegriper kvinnors ovilja att lämna djur i 
mannens våld, trots att det kan innebära allvarlig fara för kvinnan själv. 

För att rusta jourerna med kunskap om frågan tog Roks fram en 
handbok om mäns våld mot djur, i samarbete med föreningen Se 
sambandet och sociologen Carin Holmberg.
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...Oslagbara damer.........................................................................................
Roks bär på en unik historia av kvinnors och tjejers organisering mot 
mäns våld, formerad under en unik tid i svensk historia om kvinnors 
rättigheter. Samtidigt försvinner kunskap lätt. Det 90-tal då Roks stod 
starka är okänt för många yngre kvinnor idag. Politiken har också flyttat 
sig avsevärt sedan tiden då kvinnofridsreformerna infördes.

Styrelsen önskade därför ta fram en skrift som speglar utvecklingen 
inom politiken under tiden för riksorganisationens första dekader för att 
teckna samspelet mellan jourrörelse och politik men även motståndet 
mot den feministiska förståelse som Roks formulerade, i en tid av viktiga 
politiska skeenden för kvinnors rättigheter i Sverige. Frågan gick till 
sociologen och kännaren av svensk jourrörelse, fil. dr. Carin Holmberg 
och jourkvinnan och kvinnorättsaktivisten Wiveca Holst.  

Skriften har varit utgångspunkt för pass om politik och ideologi på Roks 
träffar och för samtal i digital form. 

Lansering av skriften skedde via ett webbinarium med bland annat fd 
vice statsminister Margareta Winberg som medverkande och ett antal 
före detta höga tjänstepersoner, sk femokrater, vid regeringskansliet.

...Våld och vårdnad........................................................................................
Frågan om mäns våld mot kvinnor och barn efter separation och i 
samband med umgänge är en av Roks absolut äldsta och mest 
brännande frågor. Våra jourer har mött och stöttat oerhört många 
kvinnor och barn genom åren som har lidit, några har till och med 
dödats, i skuggan av pappors våld i samband med att de krävt och fått 
sin omfattande rätt till sina barn. 

För att skapa hårda data om denna känslomässigt laddade fråga har 
Roks sedan tidigare givit ut en skrift där juristen Eva Diesen gör en  
undersökning av utredningar och domar i vårdnadsmål i svenska  
domstolar. Den första upplagan kom 2016. Under 2021 uppdaterades 
denna skrift, Våld och vårdnad. Roks höll ett webinarium med anledning 
av lanseringen av nyutgåvan.

...Anna-dagen...............................................................................................
Roks har utlyst den 9 december, Anna-dagen, till dagen för kvinnors och 
tjejers berättelser om våld som de har blivit utsatta för av män. Roks vill 
med Anna-dagen uppmärksamma vikten av att hedra och skydda dessa 
berättelser. Dessa berättelser speglar det som pågår och skapar 
förändring.
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...Kvinnor, tjejer och ekonomi.......................................................................
Under 2021 har Roks uppdaterat skriften 
som tidigare hette Kvinnor och ekonomi.  
Skriften innehåller information och kunskap 
ekonomiska frågor och är nu uppdaterad 
med bland annat tekniska lösningar såsom 
Swish och mobilt bankID. 

...V.17, Roks årliga aktionsvecka 
mot pornografi...............................................
Under aktionsveckan mot pornografi 
presenterade Roks dels en lista med krav 
som ska stoppa porren och dels genomförde 
vi en aktion för att med rättsliga medel söka 
utkräva ansvar av några av porrens exploatörer. Ett antal porrfilmer 
anmäldes under veckan för olaga våldsskildring. Aktionen genomfördes 
tillsammans med Kvinnofronten.

...Covid-19 projekt..........................................................................................
Roks ansökte om medel för jourernas räkning i den utlysning som 
ägde rum under våren 2021 och som rörde extra utgifter kopplade till 
covid-19. Pressen att söka dessa medel var stor samtidigt som jourerna 
upplevde det svårt att på sätt de önskat få användning för dem.

Roks erhöll 2 miljoner kronor mer än vi hade sökt och vi betalade 
tillbaka drygt 6 miljoner kronor (av 27 miljoner). Roks administrerade 
och betalade ut drygt 20 miljoner till jourerna.

Redovisning för dess medel har gjorts separat.

Hösten 2021 låg Roks fokus på att stärka medlemsjourerna efter ett och 
halvt års pandemi.
Roks har haft tre utbildningar under hösten i den andan. Alla tre  
helgerna fokuserade på Roks historia och de utmaningar som  
jourrörelsen nu står inför med tanke på att politiken ändras på ett sätt 
som inte gynnar jourrörelsen. Roks blickade även ut i världen och fick  
inspiration från andra kvinnorörelser bland annat från Turkiet. Det fanns 
även ett tillfälle att besöka Roks kansli för att få möjlighet att träffa de 
anställda på kansliet och styrelsen.
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