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Det började med ett fåtal eldsjälar. Men 
efter bara några år sprakade eldar över hela 
landet. Sveriges kvinnojoursrörelse var född. 
Idag är Roks en stolt 30-åring som överlevt 
både barnsjukdomar och tonårskriser. Ingen 
kan ignorera jourkvinnornas och jourtjejer-
nas betydelse för den svenska feminismens 
starka ställning. Men Roks historia är inte 
enbart berättelsen om hur feminismen tog 
plats i offentligheten. Utgångspunkten har 
alltid varit det konkreta jourarbetet. Därifrån 
har insikter hämtats som sedan bildat 
underlag för forskning. Forskningsresulta-
ten har i sin tur plöjts ner i det praktiska 
jourarbetet och alltsammans mynnade så 
småningom ut i ett eget akademiskt ämne 
– Kvinnojourskunskap. Att kämpa för ett 
bättre samhälle gjorde också det praktiska 
stödarbetet mer meningsfullt. Rörelsens 
unika styrka ligger med andra ord i kretslop-
pet mellan praktik, teori och politik. Följ med 

när vi gör nedslag i särskilda händelser under 
Roks historia, tyck gärna till när vi analyserar 
problem som uppstått längs vägen, och ta en 
titt med oss i kristallkulan: Vilka är de kom-
mande utmaningarna?

Missa inte heller intervjun med unga komi-
kersnillet Emma Knyckare, där hon bitchslap-
par alla ”sköna dudes” som överbefolkat 
medierna på sista tiden men som egentligen 
bara visar upp patriarkatets nya kläder.

Möt också den världsberömda, luttrade 
feministen och porrmotståndaren Gail Dines, 
som gör processen kort med nyliberalernas 
försök att privatisera feminismen.

Vidare har vi besökt kvinnojouren i Ljungby, 
där unga och äldre går hand i hand mot 
samma mål. Erfarenheter och framtidsdröm-
mar knyter samman generationerna och gör 
kvinnokampen levande. Det är också budska-
pet i denna utgåva av Kvinnotryck: Kvinnor i 
alla åldrar – förena er!
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jourfokus:

Temat finns alltid att  
läsa på www.roks.se

30 år av systerskap
jourfokus:

J
Egentligen behöver vi inte krångla till det. När kvinnor och 
tjejer träffas och delar med sig av sina erfarenheter uppstår en 
gemenskap, en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt. 
Vi är i ett tryggt sammanhang. Och tillsammans upptäcker vi 
de större sammanhangen. Vi ser vad som behöver förändras 
och när vi inte är ensamma får vi modet att handla. Möjligheten 
att påverka våra livsvillkor gör oss inte bara starkare. Det fyller 
dessutom våra liv med mening. Utan denna mening hade Roks 
glöd förkolnat. Utan denna inneboende mening hade avgörande 
lagändringar inte kunnat genomföras. Genom hela Roks historia 
fortplantar sig denna mening och attraherar nya generationer 
kvinnor och tjejer. Det finns ett namn på denna attraktionskraft: 
Systerskap. Svårare än så är det inte.

Följ med genom tre decennier av meningsfull kvinnokamp!
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I slutet av 1970-talet drar en ny folk-
rörelse i gång – kvinnojoursrörelsen. 
1984 bildas Roks, Riksorganisationen 
för kvinnojourer i Sverige.

Aktiviteter och nyheter sprids  
via Internbladet som olika jourer 

turas om att ansvara för.

De tre språkrören söker 
finansiering hos departe-
ment och myndigheter.

Den första ordföranden, Ebon Kram 
från Sundsvall, väljs på riksträffen.

Roks och medlemsjourerna sprider 
budskapet om att en kvinna i 
veckan misshandlas till döds av  
en närstående man. 

Internbladet byter namn till  
Kvinnojouren och en fast  
redaktör tillsätts.

Roks första  
logotyp skapas.

Roks får ett eget 
kansli, med en 
anställd.

30 år av systerskap

Här har ni mitt liv
 ”Det var när jag  
börjat plugga på  
lärarhögskolan i det  

politiskt radikala 
Umeå som jag upptäck-

te att könstillhörigheten 
skar rätt genom hela sam-

hällslivet. Det var också i Umeå som förening-
en Kvinnor och arbete i Västerbotten senare tog 
saken i egna händer och ockuperade ett hus 
för att de behövde lokaler till kvinnojouren. 
1981 var jag tillbaka i min hemstad Sundsvall. 
Föreningen Kvinnogemenskap var redan bildad, 
och där började jag jobba ideellt, vid sidan av 
mitt vanliga arbete på tekniska gymnasiet. 
Jag var visserligen ensamstående med ett 
barn, men eftersom jag inte hade någon man 
att anpassa mig till kunde jag resa runt och 
vara med på riksträffar, konferenser och alla 
sammankomster som rörde kvinno jouren. 
Det rådde en del oenighet om att starta en 
riksorganisation, en del jourer ville stå helt 
fria från statligt stöd, men vi resonerade som 
så, att kvinnor har alltid betalat skatt och  
socialtjänsten gjorde ingenting för kvinnor 
som utsatts för mäns våld – varför skulle vi då 
inte ha rätt att använda en del av de skatte-
medel vi redan bidragit med? 

Först var jag ett av tre språkrör, men folk 
fattade inte riktigt vad språkrör var för något, 
så när vi bestämde oss för att ha en ordfö-
rande som skulle vara ansiktet utåt pekade 
alla på mig, och så fick jag helt enkelt växa 
med uppgiften. Vi stormade verkligen på där i 
början, vi fick träffas på helgerna för alla hade 
ju vanliga jobb, så när styrelsemötena hölls 
på olika jourer ute i landet ramlade vi in där 
med alla våra pärmar, och på måndagen var 
man ju ganska urlakad när man gick till job-
bet. Men det fanns så mycket att göra. Vi upp-
vaktade socialminister Gertrud Sigurdsson, 
hon tyckte att vårt arbete var viktigt, men 
trodde att det bara var en viss sorts kvinnor 
som råkade ut för mäns våld. Av henne fick 
vi i alla fall tillräckligt med bistånd för att 

Hej allesammans! Som ni vet har jag nu  
funnits i 30 år och tack vare er är min  

röst så stark att jag själv tänkte berätta 
lite om mitt liv och om andan jag 

föddes i. Flera av er minns säkert 
alldeles tydligt hur det var då. Men 
jag tar det från början.

Ebon Kram

  I slutet av 1970-talet gjordes en sexual-
brottsutredning som inte bara föreslog 
sänkta straff för våldtäkt utan som dessutom 
menade att kvinnans klädsel och uppträ-

dande före övergreppet skulle vägas in vid 
rättegången. Det tog hus i helvete. Kvinno-
rörelsen kokade och ur den heta ångan steg 
kvinnojoursrörelsen upp. I Göteborg och 
Stockholm öppnades de första kvinnojour-
erna och spred ringar på vattnet. Runtom 
i landet träffades kvinnor med vitt skilda 
bakgrunder som i kökslampornas sken 
kunde dela med sig av gemensamma 
erfarenheter av mäns våld, sexism och 
kontroll. De insåg att de inte var ensam-
ma. De behövde inte längre skämmas och 
tro att det var något fel på dem. Tillsam-
mans kunde de återerövra rätten till sina 
kroppar och sina beslut. Så formades 
systerskapet. Och därifrån kom hand-

lingskraften. Jourkvinnor turades om att 
ta emot samtal från stödsökande kvinnor 
som äntligen kände att någon förstod 
dem. Fler och fler jourer bildades, och 
1983 var de så många att en arbetsgrupp 
började undersöka om det fanns behov av 
en samordnande organisation – embryot 
till det som skulle bli jag. Året därpå, 1984, 
föddes jag och fick heta Roks – Riksorga-
nisationen för kvinnojourer i Sverige. Jag 
vårdades av systerskapet och fostrades i 
solidaritet. Och på kvällarna innan jag skulle 
somna berättade den första ordföranden 
Ebon Kram om allt som hände. Här kommer 
några av de bästa bitarna: 

▼

Arkivbilder: Pepita Onne
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Brev till justitieministern om lag på 
målsägandebiträde för kvinnor som 
har misshandlats av sina män. Ett 
par år senare genomförs lagen.

Namninsamling mot läkarna i styckmords-
rättegången efter mordet på Catrine da 
Costa. Läkarnas legitimationer dras in. 

Tidskriften Kvinnojouren görs om  
och får heta Kvinnotryck. Tidningen blir en 
stark röst i den feministiska diskursen.

Roks växer sig starkare och samlar  
115 jourer och 9 000 ideellt  
arbetande kvinnor runt om i landet. 

Ordet feminism skrivs in i Roks 
stadgar. 

Efter påtryckningar av jourkvinnor 
anslår regeringen 17,5 miljoner 
kronor till ett åtgärdspaket för att 
förhindra mäns våld mot kvinnor. 

§ feminism

kunna skaffa ett rum i ett kontors hotell på 
Hantverkargatan i Stockholm. Det var 1987. 
Men vi behövde mer plats, så vi bad Berit 
Ås om tillåtelse att använda hennes text 
om härskartekniker till en broschyr. Den 
gick åt som smör, vi hade med oss buntar 
av broschyren överallt. Och intäkterna blev 
så stora att vi kunde hyra ännu ett rum på 
Hantverkargatan!

Vi hade ofattbart mycket energi de här 
åren, vi brann verkligen av framtidstro. Allt 
var möjligt, så kändes det. Ute i landet bear-
betade vi lokalpressen och krävde kvinn-
liga reporterteam som kunde tvätta bort 
stämpeln om att vi var manshatare som 
bara ville förstöra familjen. Hade tidningen 
inga kvinnliga fotografer sa vi bara: Men se 
till att ordna jobb åt kvinnor som kan hantera en 
kamera, då! Och så blev det. 

Att bearbeta politiker på riksnivå låter 
kanske snårigt, men det börjar ju med att 
man skriver brev. Alla brev måste diarie-
föras, och fick vi inget svar återkom vi. 
Många brev blev det. Med tiden lärde vi oss 
också att vara tydligare i våra brev, så många 
av våra formuleringar användes sedan av 
politikerna. Ännu bättre blev det när vi tog 
med statistiken som jourerna sammanställt. 
Vi skickade en önskelista till riksdagskvin-
norna, där bland annat kriminalisering av 
sexköp fanns med, och tio år senare klub-
bades vår nuvarande sexköpslag igenom.

Jag glömmer aldrig när vi var uppe hos 
Bengt Westerberg som artigt serverade oss 
kaffe och en jourkvinna från Linköping sa 
efteråt: Såg ni hur utstuderat jämställd han 
var? Vi hade sådant flyt att männen blev 
nervösa. Men vi var aldrig nervösa, inte ens 
efter Jönköpingsmötet med allt ståhej runt 
häxrappen. (Häxrappen var en satirisk visa 
som häcklade manliga makthavare och som 
styrelsen under uppsluppna former fram-
förde på mötet. Reds anm) Efteråt blev vi 
intervjuade av Thomas Nordegren, och han 
stod helhjärtat på vår sida. 

Men det största stödet fick vi från riks-
dagskvinnor, som också bildade egna grup-
per. S-kvinnorna hade en, som kallades 
Rättvisorna. Margot Wallström, som var 
civilminister såg till att Roks fick pengar. 
Vid samma tid hade Eva Lundgren kommit 
till Sverige, och hon bekräftade den verklig-
het som jourerna redan kände till, därför sa 
vi till Margot att det behövdes en särskild 
professur inom vårt område. Och 1993 
blev Eva Lundgren professor i sociologi vid 
Uppsala universitet. Samtidigt förbereddes 
kvinno våldskommissionen. Efter regerings-
skiftet tog Bengt Westerberg över den och 
krävde att lagstiftningen skulle ses över ur 
ett kvinnoperspektiv! Bara det var en seger. 
Britta Bjelle tillsattes som ansvarig, och till 
en början var hon återhållsam, men med 
tiden blev hon en tvättäkta feminist. 

Och som jag reste! Kors och tvärs for 
jag över landet, träffade jourerna, polisen, 
landstingen, socialtjänsten och besökte 
otaliga konferenser. Själva anordnade vi 
tre internationella konferenser för att jour-
kvinnorna skulle få möta forskare från hela 
världen, bland andra Catharine MacKinnon, 
som kunde intyga att mäns våld mot kvin-
nor var ett globalt problem. Då passade vi 
på att även bjuda in politikerkvinnorna.

Så, frågor att arbeta med rådde det ingen 
brist på, men viktigast var ändå kravet på 
att mäns våld mot kvinnor skulle höra 
under allmänt åtal. Jourerna hade länge 
förstått hur orimligt det var att kvinnan 
själv skulle driva sitt ärende mot mannen. 
Hade vi inte lyckats ändra på det skulle vi 
inte ha kunnat göra någonting.

Efter elva år var jag ganska utbränd, 
men med det tempot i vilket annat sam-
manhang som helst hade jag rasat ihop på 
nolltid. Att jag höll så länge berodde på att 
vi hade så förbaskat roligt! Och om marken 
någon gång gungade fick jag alltid höra 
från styrelsen och jourerna: Du har ju alla 
oss här!” 

 Mot Ebon Kram kunde jag luta mig ända 
tills jag fyllde tolv. Av henne och av alla 
systrar i jourrörelsen fick jag tidigt lära mig 
att det enda sättet att få slut på mäns våld 
mot kvinnor var att sprida kunskapen om 
dess orsaker och ta strid för ett samhälle 
fritt från manlig överordning. Sedan dess 
har många strider utkämpats. Och aj, vad 
stryk jag har fått. Den som utmanar patri-
arkatet får räkna med slag under bältet. En 
del inom mig skrämdes från vettet av att 
släpas i smutsen, medan en annan del blev 
ännu starkare. Men om detta får andra 
berätta.

Viktigast ändå är att systerskapets brasa 
aldrig slocknat, tvärtom har den fått nytt 
bränsle. När jag kom upp i tonåren hade 
flera tjejjourer startats, och självklart 
hörde vi ihop. År 2000 bytte jag därför 
namn till Riksorganisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer i Sverige.

Och nu är jag 30 år, en ganska fram-
gångsrik 30-åring om jag får säga det själv. 
Jag har mycket att vara stolt över. Lagen 
om målsägandebiträde, lagen om kontakt-
förbud, porrfria hotell, statliga utredningar 
och en mängd kvinnopolitiska frågor som 
tagit plats på den offentliga arenan hör 
till min meritlista. Utan mig och syster-
skapet hade Sverige inte haft världens 
bästa kvinnofridslagstiftning. Jag är trygg 
i min identitet som stridbar feminist och 
även om mycket återstår innan kvinnoför-
trycket är avskaffat, är jag fullt beredd att 
kavla upp ärmarna och ta nya tag. Så länge 
systerskapet i jourrörelsen står bakom mig 
har jag ingenting att frukta. Systerskapet 
är ju min moder.

text: unni drougge

▼
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En veckas köpstrejk mot affärer 
och bensinstationer som säljer 
pornografi, i samarbete med 
Folkaktionen mot pornografi 
och Fredrika Bremer-förbundet. 
Stor uppmärksamhet i radio 
och TV.

”Mäns våld mot kvinnor” blir ett 
vedertaget begrepp. Jämställd-
hetsminister Mona Sahlin (S) 
stödjer Roks. I regeringsdekla-
rationen uppges våld mot  
kvinnor vara största hindret  
för jämställdhet. 

Lagförslag från Roks om kvinnofrid 
respektive vårdnad, boende och 
umgänge. Roks agerar mot ett otill-
fredsställande vårdnadsförslag. 

Kampanjen ”Den man älskar aktar man” syns över 
hela Sverige på storbildstavlor och i reklaminslag 
på TV. 

1 juli införs en ny kvinnofridslagstiftning och kvinno-
jourernas kunskaper och erfarenheter lyfts fram. 

Den första nätverksträffen för tjej - 
jourer. Inrikesdepartementet ger  
bidrag till verksamheter för flickor 
och unga kvinnor. 

§

Krisen blev en styrka
Tio år har gått sedan Könskriget sändes, ett teveprogram som fick förödande 
konsekvenser för Roks och för medlemsjourerna. Men Roks reste sig och gick 
vidare. Krishanteringen medförde också något positivt. Lina Ploug, som blev ny 
ordförande medan organisationen skakades i sina grundvalar, berättar hur de 
bemästrade krisen. Idag finns det en stor med vetenhet kring Roks värdegrund 
och språkbruk som rör mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

text: unni drougge

I antologin Kamp och systerskap – Roks 30 år  
redogör Therese Persson, vid den tiden 
vice ordförande i Roks, för turerna kring 

inspelningen 
av Könskriget. 
Inte förrän efter 
ett helt år av 
flitigt filmande, 
började hon 
och ordföran-
den Ireen von 
Wachenfeldt 
ana ugglor i 
mossen. 

– Ireen hade 
sin telefon på 
ljudlöst och 
såg att SVT-
journalisten 
ringde gång på 
gång, berättar 
Therese. Det 
var sent på 
kvällen och 
Ireen skakade 
lite matt på 

huvudet. Vi hade levt med journalisten och 
fotografen mer eller mindre inpå oss i ett 
helt år och vi undrade vad i alla sina dagar de 
mer hade att fråga om. De hade läst 20 år av 
Kvinnotryck, de hade varenda verksamhets-
berättelse, de hade intervjuat jourkvinnor, och 
vi själva hade blivit intervjuade både fram-
länges och baklänges. Men nej, journalisten 
hade trots det ändå ”några kompletterande 
frågor”. Till sist ringde Ireen upp henne och sa 
ja till en sista intervju – ”Kom upp på kansliet 
imorgon. Du får en halvtimme”.

Intervjun varade i över två timmar, och 
med den beseglades det öde som skulle få 
hela organisationen i gungning. Det som 
hände var att Ireen von Wachenfeldt uttalade 

orden ”Män är djur”, något som fick media 
och allmänhet att starkt ifrågasätta Roks.

Strax innan programserien sändes hade 
Lina Ploug valts till Roks vice ordförande och 
i augusti samma år tog hon över ordförande-
skapet efter Ireen von Wachenfeldt. För 
Kvinnotryck berättar Lina Ploug om åren som 
ledare för en organisation i djup kris.
Vad var din allra första tanke när du såg 
Könskriget?

– Det här är ju absurt, tänkte jag. Allt var så 
långsökt. De hade klippt in eld och symbo-
ler i inslagen, och jag ville inte tro att någon 
kunde ta programmen på allvar. Men det 
dröjde inte många dagar förrän jag förstod 
vilken katastrofal verkan det hela skulle få. 
De aggressiva reaktionerna i media var en 
sak, men att så få trädde fram och gav Roks 
sitt stöd fick mig att verkligen inse allvaret. 
Hur reagerade du själv då?

– En av de saker som gjorde mig mest 
frustrerad var att människor slutade koppla 
samman Roks med arbetet som utfördes i 
jourerna, istället riktades allt ljus mot det  
politiska budskapet, som dessutom stämpla-
des som extremt. Ingen hade kunnat förutse 
den vinklingen. Att Roks hade en feministisk 
utgångspunkt var ju allmänt vedertaget, 
likaså var teorin om våldets normaliserings-
process en etablerad hållning i samhälls-
debatten. Och så plötsligt vändes detta  
emot oss.
Men redan 1994 blev Roks ganska hårt  
påhoppade i medierna, efter riksmötet i  
Jönköping då ”häxrappen” framfördes.  
Kunde det ha legat och pyrt?

– Nej, det har jag svårt att tro, det där låg ju 
långt tillbaka i tiden, svarar Lina. Visst kände 
vi till att det fanns kvinnohat lite varstans, 
det finns det alltid, men i början av 2000-talet 
rådde en stark enighet i offentligheten om 
Roks betydelse och det fanns ingen utbredd 

Under krisen var stödet till jourerna absolut vik

tigast. Roks är ju jourerna, resonerar Lina Ploug.



Framtiden börjar i 
verkligheten
Roks nya ordförande Karin Svensson, 
37, står med fötterna på jorden. Men det 
hindrar henne inte från att ha visioner: 
Ett samhälle utan mäns våld mot kvin-
nor kommer en dag att bli verklighet.

text: johanna wiman
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Roks lägger till ”tjejjourer” i organi-
sationsnamnet: Riksorganisationen 
för kvinnojourer och  
tjejjourer i Sverige.

Logotypen ändras.

Roks fortsätter kritisera föräldra-
balken och hanteringen av vård-
nadsärenden hos socialtjänst 
och rättsväsende.

Boka porrfritt startar – Roks 
gör en katalog över porrfria 
hotell som skickas ut till 
medlemmar, riksdagskvin-
nor, fackförbund och rese-
bolag. Stor debatt i media. 
Myndigheter, kommuner och 
fackförbund börjar boka porrfritt 
för anställda och medlemmar.

Roks film Vexator – himmel 
till helvete, om mäns och 
pojkars sexualiserade våld 
mot kvinnor och flickor, 
har premiär på årsmötet. 
Filmen används på utbild-
ningar och i skolor.

misstänksamhet mot feminister.
Vad hände sedan under själva 
krisen?

– Vi ägnade mycket tid åt kom-
munikation, både internt och externt. 
Ingetora Gumbel, som är expert på språkbruk, 
anlitades, och Kvinnotrycks redaktörer Ghita 
Huldén och Jenny Svenberg Bunnel bidrog 
också med värdefulla insatser. Bland annat 
gjorde vi informationsblad som skickades ut 
till jourerna. Angela Beausang blev en klippa 
under den här tiden med sitt stora kontaknät. 
Styrelsen ordnade även träffar med jourerna 
ute i landet. Det var den interna kommuni-
kationen som stod i fokus den första tiden. 
Stödet till jourerna var absolut viktigast. Roks 
är ju jourerna. Och krisen hade skapat en 
splittring, jourerna fick rättfärdiga sitt arbete 
inför tjänstemän, politiker och allmänhet. 
Alla väntade på hur det skulle bli, och det 
fanns mycket oro i organisationen, så det var 
självklart att jourerna skulle ha allt vårt stöd.
Hur arbetade ni utåt för att få upprättelse?

– Det handlade nog mer om att återskapa 
förtroendet. Nu var vi ju inte misstrodda av 
alla. En del av våra samarbetspartners kon-
taktade oss och då kunde vi förklara vad som 
hänt, hur vi hanterat det och vad vi tänkte 
göra. Men vi fick också ta egna initiativ och 
söka upp folk. Och vi tog hjälp av en medie-
strateg. Under en kris blir man lätt desori-
enterad, därför var det skönt att bolla med 
proffs som inte var personligt involverade.
Det låter som en ganska otacksam uppgift  
att ta på sig ordförandeposten mitt under 
denna våldsamma turbulens – vad fick dig  
att säga ja? 

– Ireen befann sig i en oerhört utsatt posi-
tion, så jag hade ju egentligen redan klivit in. 
Det var inget lätt beslut, men ändå självklart. 
Vilka av dina egenskaper anser du har varit 
till störst hjälp för att hantera krisen?

– En styrka jag har är nog förmågan att 
samla och lyssna. Jag intog en medlarroll. Och 
höll ganska låg profil. Jag hade heller inte bli-
vit uthängd som person, vilket var en fördel.
Var du inte arg?

– Jo, visst var jag arg, säger Lina, men jag 
visade det inte så ofta. Det fick jag i och för 
sig ta en del kritik för. Somliga tyckte väl att 
jag skulle vara mer offensiv utåt. Sedan är jag 
i mig själv rätt så lugn. Men jag tror att det 

var nödvändigt att tona ner den 
yttre imagen för att undgå risken 

att förstärka nidbilden som målats 
upp. Istället lyfte jag det praktiska 

arbetet, jourernas arbete.
När kunde ni andas ut?

– Jag kommer inte ihåg exakt, men när 
jag återvaldes som ordförande året därpå 
– att jag då fick jourernas stöd – visade ju 
att rörelsen var med och hade accepterat 
riktningen. Så det tog ungefär ett år innan 
vi fick tillbaka lite av lugnet.
Hur kändes det att lämna över skutan till 
nästa ordförande Gunilla Westny?

– Jag kände mig ganska nöjd, vi hade 
kommit över krönet. Jag hade också satt 
igång samarbeten med andra organisa-
tioner och påbörjat en del förebyggande 
arbete. Så, ja – vi var igång.
Då stod du i orkanens öga – hur ser du på 
det uppslitande tumultet idag?

– Jag tänker på hur otroligt personligt 
och känsloladdat allting var då. Det är det 
som gjorde det så smärtsamt. Alla som 
gått in för jourarbetet med hela sin själ, 
klart att det gjorde fruktansvärt ont att då 
utsättas för en så djup kränkning.
Är Roks helt läkt nu, tycker du?

– Ja, det tycker jag! Idag, i en annan 
position, kan jag sakna Roks raka och 
oförskräckta budskap och jag tror inte alls 
att det behöver tassas på tå längre. Men nu 
står ju den villkorade finansieringen och 
professionaliseringen i vägen för akti-
vismen och oberoendet. Det är ett svårt 
dilemma.
En kris sägs ju leda till utveckling – vad 
blev behållningen av Könskriget-krisen?

– Samling, svarar Lina omedelbart. 
Även om många kände sig hårt åtgångna i 
början fick de också mycket bekräftelse se-
nare längs vägen. Jag tycker också att Roks 
kan vara stolta över vetskapen att organi-
sationen kan hantera kriser. Värdegrunden 
har stärkts och språkbruket har gjorts 
tydligare. Och genom att nu ta upp frågan 
kan man utvinna fler lärdomar. För mig 
personligen är denna erfarenhet jättevik-
tig, den har jag med mig i allt jag gör. Men, 
avslutar Lina, styrkan hos medlemsjour-
erna, som gjort att organisationen kunnat 
resa sig – den har funnits där hela tiden.

Fotnot: Lina Ploug var Roks ordförande 2005-2008.  
Idag arbetar hon som sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Uppsala.

Lina Ploug

Karin Svensson tillträdde i 
maj i år och kan ibland känna 
sig lite nervös inför det 
ansvarsfulla uppdraget att ge 
röst åt såväl med lem marna 
som alla de kvinnor, tjejer 
och barn som söker stöd.

Förutom det väntar andra 
utmaningar: Självständig heten och finansie-
ringen anser Karin vara de absolut viktigaste 
frågorna just nu. De avgör hela kvinno- och 
tjejjoursverksamhetens framtid. Men det 
finns mer som ska upp på agendan:

Barnperspektivet hos myndigheter måste 
bli tydligare i vårdnadstvister och vid um-
gänge. Karin vill även strida för kvinnors 
rätt till sina egna kroppar, inte minst efter 
den senaste tidens uppmärksammande 
våldtäktsrättegångar där förövarna frikänts. 
Ett fortsatt starkt stöd för den svenska sex-
köpslagen är också viktigt.

I en tid när många gör anspråk på jäm-
ställdhetsfrågorna är det inte alltid lätt 
att som organisation göra sin röst hörd. 
Karin Svensson tycker dock att Roks har en 
särställning i och med sin unika praktiska 
erfarenhet.

– Att tusentals jourkvinnor dagligen 
arbetar med mäns våld mot kvinnor är vår 
styrka. Vi sitter inte och spekulerar, vi ser 
och upplever verkligheten och uttalar oss 
utifrån den erfarenheten. Det ger vår röst 
extra tyngd, säger hon.

Även om det finns mycket kvar att göra är 
Karin Svensson övertygad om att kvinnors 
rättigheter tagit viktiga kliv och att Roks 
synliggjort ett våld som tidigare ofta skedde 
i det tysta.

– Men om jag får blicka ännu längre fram, 
så tror jag absolut att vi kan få ett samhälle 
där män inte har ett större livsutrymme än 
kvinnor och tjejer, där alla kvinnor, tjejer 
och barn får leva sina liv utan hot, våld 
eller trakasserier. Det är min vision som 
ordförande.
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Boken Våldets normaliserings
process ges ut på svenska  
och engelska, en reviderad  
upplaga av professor  
Eva Lundgrens skrift.

Kartläggning av jourernas barn-
verksamhet efter beslut på Roks 
årsmöte. Verksamheten för barn 
som vistas på jour tillsammans med 
sin mamma fortsätter utvecklas.

Roks lanserar sin nya grafiska 
profil och webbplats. Ledord för 
den nya logotypen blir feminism, 
systerskap och spjutspets.

Ung eller gammal –  
samma drivkraft

Visst kan jourkvinnor i olika åldrar tänka och arbeta på olika sätt, men på Kvinno jouren 
Märta i Ljungby förenas unga och äldre i en gemensam vilja att hjälpa.

text och foto: marja beckman

Korna behövde mjölkas men kvinnan vågade 
inte åka till gården själv – mannen som slagit 
och hotat henne kanske väntade där. Därför 
följde jourkvinnan Anna Lisa Nilsson med 
som ”mänsklig sköld”. Korna blev mjölkade 
och de skulle köra därifrån. Då kom han, och 
ställde sin bil i vägen för Anna Lisas, så att 
hon inte kunde köra någonstans.

Efter en stunds gräl kom grannen ut. Det 
var känt i grannskapet vad mannen hade 
gjort mot sin fru, så grannen lät Anna Lisa 
köra på sin gräsmatta så att hon kunde 
komma runt mannens bil. De åkte därifrån 
och kvinnan flyttade ifrån mannen.

Det här är en av Anna Lisa Nilssons många 
berättelser från sina 31 år som jourkvinna. 
Hon är 88 år och beskrivs som en riktig eldsjäl 
i Kvinnojouren Märta i småländska Ljungby. 
Hon var med och startade jouren 1983 och 
minns att de första idéerna om att engagera 
sig väcktes vid ett samtal med en lärare på en 
vuxenutbildning där hon gick. Hon var inte 
ensam. Vid ett välbesökt möte i Folkets Hus 
i Ljungby berättade två kvinnor från jouren i 
Örebro om sina erfarenheter. Genast anmälde 
25 av mötesdeltagarna intresse för att 
starta en jour i Ljungby och inom kort hölls 
första mötet för Föreningen för Kvinnojour i 
Ljungby. Året därpå, 1984, blev Kvinnojouren 
Märta en del av Roks. 

När Kvinnotryck drygt 30 år senare besöker 
Ljungby är det sensommar och Anna Lisa 
sitter i jourens soffa tillsammans med två 
relativt nytillträdda jourkvinnor: kassören 
Inga-Maj Andersen, som är i 60-årsåldern, och 
Hanna Norrman, som är 29 år. Stämningen är 
avslappnad och varm, och de tre kvinnorna 
förenas av samma önskan att göra något för 
sina medsystrar.

Under de år som förflutit sedan starten 
har många medlemmar kommit och gått och 
efter som jouren måste ansöka om pengar 
årligen tvingas de leva i ovisshet inför fram-
tiden. Med kostnader för kontor, jourlägenhet 
och anställda kan minskade anslag drabba 
hårt. På senare tid har det varit ganska svårt 
att nyrekrytera, bland annat eftersom Ljungby 
är en utflyttningsort som många unga lämnar. 
Hanna välkomnades med öppna armar när 
hon ringde jouren.

– De senaste åren har jag blivit mer intres-
serad av den här typen av frågor. Jag läste en 
artikelserie i Aftonbladet om kvinnor som 
blev dödade av sina män. Jag blev upprörd och 
kände att åh, jag vill engagera mig!

På ett lunchmöte med en man pratade hon 
om sin vilja att göra volontärarbete, till exem-
pel dela ut julklappar till fattiga barn. 

– Då talade han om för mig att hans fru 
brukade skänka kläder till kvinnojouren. Jag 
ringde upp Kerstin (Lenander, en av jourens 
två anställda, reds anm) som sa att de hade 
fått ganska många kläder och saker, men hon 
undrade om jag ville delta i en studiecirkel, 
berättar Hanna.

– Det är bra med en mix av åldrar på jouren. 
Många av kvinnorna som kommer hit är 
unga, då kan det ibland vara skönt för dem att 
möta en jämnårig, säger Inga-Maj och berät-
tar att hon alltid har funderat på att engagera 
sig.

– Min dotter var med i en ungdomsgrupp 
för jourtjejer tidigare, jag har haft tankarna i 
bakhuvudet. När jag umgicks med Anna Lisa 
sa jag att jag skulle vilja ha något att engagera 
mig i. Jag har trappat ner på mitt arbete, ar-
betar nu 40 procent och ska snart pensionera 
mig, så nu är det lättare att få ihop det. Jag 

Kvinnojouren 
Märta i Ljungby
Bildades: 1983

Tar emot kvinnor från hela landet, 
men jourens bidragsområden är 
Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Antal anställda: 1,3 tjänster fördelade 
på två personer (en på 80 procent och 
en på 50 procent). 

Antal medlemmar: Cirka 70.

Finns skyddat boende? Ja, det finns  
ett boende med cirka 5 platser.

Nya kontakter det senaste året:  
82 stycken under 2013.

Jourens namn är hämtat från den 
lokala gästgiverskan Märta Ljungberg 
(1656 –1741).
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Roks och SKR utvecklar en nationell 
tjejjoursportal, Tjejjouren.se, som hjälper 
tjejer att hitta sin närmaste tjejjour, 
ställa frågor och få information. 

Problemet fruimport uppmärksammas, 
rapporten Täckmantel: äktenskap ges ut.

Roks gör en handbok för jourkvinnor, 
av forskaren Maria Eriksson – Barn, våld, 
familjerätt och kvinnojoursarbete. 

Roks anordnar en 
stor kvinnofestation 
8 mars i Stockholm 
där jourkvinnor och 
jourtjejer från hela 
Sverige demonstrerar 
för självständiga, 
feministiska och finansierade jourer.

Tvådagarskonferens  
om vårdnad och umgänge, 
dit politiker, organisa- 
tioner och andra  
yrkesverksamma  
som berörs av  
ämnet bjuds in.

Intervjudokumentären 
Vi som överlevde – om våld 
mot äldre kvinnor presen-
teras i Almedalen.

fick gå under Anna Lisas vingar som kassör.
– Det gick så bra, med en erfaren och klok 

kvinna som du. Det sa klick när vi möttes, 
säger Anna Lisa.

– Jourarbetet är mer invecklat än jag trodde 
först. Alla kontakter man ska ha med social-
tjänst, vård, migrationsverk och hyresvärdar. 
Det hade jag inte förstått, säger Inga-Maj. Det 
är tur att vi har kunnat få ihop pengar genom 
bidrag och annat så vi kan ha anställda som 
sköter detta på dagtid!

– Annars hade du kanske inte gått med, 
säger Anna Lisa och ler.

– Det värsta är när det är barn inblandade, 
säger Inga-Maj.

De flesta jourkvinnor drivs av en vilja att 
hjälpa, och förr var det vanligare att jourkvin-
nor lät de stödsökande kvinnorna sova över 
i sina egna bostäder. Det är idag inte fullt så 
vanligt och beskrivs ibland som en skillnad 
mellan äldre och yngre jourkvinnor.

– Jag vet inte om man som äldre är mer 
omhändertagande, men det är också en 
personlighetsfråga. I början hände det att jag 
tog hem kvinnor, de fick komma och fika och 
jag hade leksaker till barnen, men de kom för 
tätt inpå så det blev ledsamt när de flyttade. 
Det är också lätt att det inte blir bra om man 
curlar och hjälper till för mycket. Målet är ju 
att de ska bli starka och klara sig själva, säger 
Inga-Maj.

– Visst får man höra många tragiska histo-
rier, men man får försöka att inte bära med 
sig allt hem, tillägger hon.

– Det gör man, man tänker ju på dem, säger 
Anna Lisa.

– Det blev lite mycket när samma kvinna 
bodde länge på boendet, då tyckte jag att jag 
borde gå dit oftare än jag egentligen hade ork 
till även om det inte var ”min” jourvecka. Som 
ideell jourkvinna går det bra att exempelvis 
följa med till barnmorskan, men man kan 
ha egen familj och egna privata bekymmer. 
Jourarbetet kräver ju att du har energi över, 
säger Inga-Maj.

– Vi som är nya har känt oss väldigt väl-
komna. Vi var plötsligt ett gäng som alla är 
runt 30 och 
som kom 
oberoende 
av varandra, 
säger Hanna, 
som ännu 
inte har 
hunnit ta 
emot någon 
stödsökande 
kvinna.

Anna Lisa har varit med om många hän-
delser under sina 30 år som jourkvinna, men 
hon har sällan känt sig rädd. Historien med 
mannen på bondgården är ganska ovanlig och 
är inte tänkt att avskräcka nya jourkvinnor.

– En del tror kanske att det ska ringa på 
dörren och en kvinna som är slagen blodig 
står utanför, men det är sällan så dramatiskt. 
De åker först till sjukhuset om de är skadade, 
inflikar Kerstin Lenander.

Jourkvinnorna Hanna Norrman, IngaMaj Andersen och Anna Lisa Nilsson bidrar med olika perspektiv.

 Det är bra med en mix av åldrar på 

jouren. Många av kvinnorna som kommer 

hit är unga, då kan det ibland vara skönt 

för dem att möta en jämnårig.



Våldet som de stödsökande kvinnorna, 
tjejerna och barnen utsätts för är detsamma 
idag som för 30 år sedan, men deras situa
tioner har blivit alltmer komplexa. Från att 
huvudsakligen bemöta samhällets okunskap 
om mäns våld mot kvinnor, har alltmer tid 
behövt läggas på administration. Så beskriver 
några kvinno och tjejjourer sin resa.

Kunskapsbristerna i samhället var stora på 
1980talet, och de första jourkvinnorna fick 
ägna mycket kraft åt att nå ut och upplysa 
andra. Inte ens kvinnorna själva förstod att  
de utsatts för brott, och den bilden fick de 

bekräftad av övriga samhällsaktörer, berättar  
en kvinnojour. Kvinnojourerna blev en väckar 
klocka för resten av samhället, inte minst 
socialtjänsten.

Idag möter kvinno och tjejjourer mer 
invecklade situationer än i början, eller  
kanske har jourkvinnorna och jourtjejerna  
lärt sig att tydligare identifiera problemen? 
Många nämner fruimport, våld i hederns  
namn och komplicerade vårdnadsärenden  
som exempel på den problematik som domi
nerar idag. Och bostadsbristen gör allt mycket 
svårare. Att socialtjänsten numera har ett 

tyd ligt ansvar märks också; de 
jourer som startade på 1980 och 
90talen berättar att det var 
betydligt vanligare då än nu att 
kvinnorna själva sökte sig direkt  
till kvinnojourerna.

Den tjejjour i enkäten som 
startade 2001 möter samma 
problematik då som nu: själv
skadebeteende, ätstörningar, våld, 
sexuellt våld och relationsproblem.

I jourernas interna arbete 
återkommer vissa utmaningar:  
rekrytering av nya jourkvinnor och 
finansieringsfrågan. Dessa svårig
heter har funnits från start men är 
ännu kvar. En del jourer tar även  
upp att idag finns fler stödsökande 
som inte talar svenska, språket har 
blivit ett problem. Av naturliga skäl 
har många jourer, oavsett när de 
startade, i början brottats med att 
hitta en fungerande organisations
form. Uppsägning av personal är  
ett nytt och olustbetonat moment, 
uppger en jour som är i kris. En 
annan nämner det faktum att det 
idag är socialförvaltningarna som 
ringer och ber om hjälp – inte 
enskilda kvinnor. Därmed har 
samtalen behövt flyttas från 
kvälls till dagtid. På jourkvällarna 
sker numera samtalen mest med de 
kvinnor som redan bor på jouren. 
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Jjourfokus : enkät
Av de 18 svarande jourerna hade 9 startat på 1980-talet, 4 på 1990-talet
4 på 2000-talet och 1 på 2010-talet.

Från väckarklocka till administratör 
Många svårigheter finns kvar från tiden då jourerna startade. Samtidigt hopar 
sig nya.

text: anna holmqvist | statistikansvarig: katarina hörlin

Vilken problematik dominerade bland de  
stöd sökande när ni startade jouren?

Kvinnans ekonomi.

Misshandel fysisk, psykisk, sexuellt, ekonomiskt 
våld.

Behovet av att prata om att ha utsatts för över-
grepp.

Attityden och kunskapen om mäns våld mot 
kvinnor – stor okunskap om vilka rättigheter som 
fanns då, även hos socförvaltningen. Otroligt lågt 
verksamhetsbidrag från kommunen.

Då kom kvinnor själv.

Vårdnadsfrågor, utredningar om barn/ungdom 
som lades ner.

Självskadebeteende, våld, sexuellt våld och  
ätstörningar.

Stödsamtalen, våld i hederns namn och många 
boende i lägenhet. 

Vilka frågor tog mest tid att arbeta med/lösa i  
det interna jourarbetet de första åren?

Kvinnorna förstod inte att de utsatts för brott, 
inte samhället heller.

Att få gehör och stöd av socialtjänsten, som inte 
kunde något om mäns våld mot kvinnor.

Fysiskt våld och att inte tas på allvar.  

Mer fysiskt våld då och mer nedgångna kvinnor.

Kvinnor och barn utsätts för mäns våld och blir 
behandlade kränkande.

Att få igång samtal mellan kvinnor så att den 
utsatta kvinnan känner sig mindre ensam med 
sin upplevelse.

Vilken problematik dominerar bland de  
stödsökande idag?

Misshandel fysisk, psykisk, sexuellt, ekonomiskt 
våld, men fler talar om det sexuella våldet idag.

Behovet av att prata om att utsatts för övergrepp, 
fast fler berättar om att de utsatts av kvinna eller 
syskon.

Fler asylsökande.

Nu kommer de via socialtjänsten.

Vårdnadsfrågor, utredningar om barn/ungdom 
som läggs ner + stödsökande saknar pengar och 
bostad.

Självskadebeteende, våld, sexuellt våld och  
ätstörningar.

Färre boende i lägenheten då socialtjänsten  
skaffat sig en egen lägenhet. 

Våld i hederns namn.

Vilka frågor upptar er tid mest idag vad gäller 
det interna jourarbetet?

Hitta bostad efter jouren

Vi har en lagstiftning, men vi ser en tendens att 
kategorisera grupper. Våldet glöms när det gäller 
barn i vårdnadsfrågor.

Vårdnadsfrågan. 

Grövre våld, och våld i hederns namn.

Svårare få bostad. 

Bostadsbristen gör det ännu svårare att lämna. 

Att få igång samtal mellan kvinnor så att den 
utsatta kvinnan känner sig mindre ensam samt 
ge förklaringar till de olika reaktioner och obehag 
som traumatiska upplevelser kan orsaka.

Vilken problematik dominerade bland de  
stöd sökande när ni startade jouren?

Kvinnans ekonomi.

Misshandel fysisk, psykisk, sexuellt, ekonomiskt 
våld.

Behovet av att prata om att ha utsatts för över-
grepp.

Attityden och kunskapen om mäns våld mot 
kvinnor – stor okunskap om vilka rättigheter som 
fanns då, även hos socförvaltningen. Otroligt lågt 
verksamhetsbidrag från kommunen.

Då kom kvinnor själv.

Vårdnadsfrågor, utredningar om barn/ungdom 
som lades ner.

Självskadebeteende, våld, sexuellt våld och  
ätstörningar.

Stödsamtalen, våld i hederns namn och många 
boende i lägenhet. 

Vilka frågor tog mest tid att arbeta med/lösa i  
det interna jourarbetet de första åren?

Kvinnorna förstod inte att de utsatts för brott, 
inte samhället heller.

Att få gehör och stöd av socialtjänsten, som inte 
kunde något om mäns våld mot kvinnor.

Fysiskt våld och att inte tas på allvar.  

Mer fysiskt våld då och mer nedgångna kvinnor.

Kvinnor och barn utsätts för mäns våld och blir 
behandlade kränkande.

Att få igång samtal mellan kvinnor så att den 
utsatta kvinnan känner sig mindre ensam med 
sin upplevelse.

Vilken problematik dominerar bland de  
stödsökande idag?

Misshandel fysisk, psykisk, sexuellt, ekonomiskt 
våld, men fler talar om det sexuella våldet idag.

Behovet av att prata om att utsatts för övergrepp, 
fast fler berättar om att de utsatts av kvinna eller 
syskon.

Fler asylsökande.

Nu kommer de via socialtjänsten.

Vårdnadsfrågor, utredningar om barn/ungdom 
som läggs ner + stödsökande saknar pengar och 
bostad.

Självskadebeteende, våld, sexuellt våld och  
ätstörningar.

Färre boende i lägenheten då socialtjänsten  
skaffat sig en egen lägenhet. 

Våld i hederns namn.

Vilka frågor upptar er tid mest idag vad gäller 
det interna jourarbetet?

Hitta bostad efter jouren

Vi har en lagstiftning, men vi ser en tendens att 
kategorisera grupper. Våldet glöms när det gäller 
barn i vårdnadsfrågor.

Vårdnadsfrågan. 

Grövre våld, och våld i hederns namn.

Svårare få bostad. 

Bostadsbristen gör det ännu svårare att lämna. 

Att få igång samtal mellan kvinnor så att den 
utsatta kvinnan känner sig mindre ensam samt 
ge förklaringar till de olika reaktioner och obehag 
som traumatiska upplevelser kan orsaka.

1980-talet

1990-talet

2000-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet

2010-talet
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jourfokuskrönika :

Mot ljusare tider
Det kostar på att kämpa mot könsförtrycket. Därför måste man 
också få drömma om en framtid utan det. Elin Tjernström tar oss 
med i sin tidsmaskin och landar om trettio år, när hon närmar 
sig pensionsåldern.

I trettio år har Roks funnits. I trettio år 
har de jobbat med frågor som rör  
kvinnor i hela världen. Trettio år är lång 
tid. Trettio år är längre än jag funnits. 
Under de senaste trettio åren har vi haft 
fem statsministrar som alla har varit 
män precis som alla statsministrar i  
Sverige har varit. Det har gått 1 560  
veckor, 10 958 dagar, 262 992 timmar. 
Ändå är det så lång tid kvar innan vi  
är i hamn. Tills vi nått det mål vi strävar 
emot. 

Jag önskar att om trettio år, när jag 
börjar närma mig sextio och om några  
år ska bli pensionär, så är min pension 
i samma klass som mina manliga kol
legors. Jag önskar att kvinnors rätt  
till samma lön som männen är en själv
klarhet. Jag hoppas också att bolags
styrelser, landsting och kommuner har 
insett kvinnors kompetens och betalar 
dem, och ger dem jobb, därefter. Jag 
önskar att det är kompetensen och inte 
könet som är avgörande vid en anställ
ning. Jag önskar att Sverige har fått sin 
första kvinnliga statsminister.

Jag önskar att Sveriges alla kvinno och 
tjejjourer har en långsiktig finansiering 
så de kan lägga fokus på de kvinnor som 
de hjälper. Att de ska kunna göra det 
utan att slita sitt hår över ansökningar, 
pappersarbete och den oro avsaknaden 
av en ekonomisk trygghet ger. 

Jag önskar att framtidens kvinnor inte 
är rädda för att anmäla när de blir ut
satta för sexualbrott eftersom de vet att 
de kommer att tas på allvar. Jag önskar 
att deras brottmål är viktigt och deras 
berättelser ses som en skildring av verk

Elin Tjernström är 28 år, arbetar som elevassistent 
och är ideell jourtjej på Stockholms tjejjour. 

 Jag önskar att framtidens män 

uppfattas som kompetenta varelser som 

blir dömda när de begår ett övergrepp 

och inte kan gömma sig bakom att de 

inte förstår. 

”

ligheten, och inte som något de hittat på 
i efterhand, kanske för att de har ”ångrat 
sig”. Jag önskar att framtidens män 
uppfattas som kompetenta varelser som 
blir dömda när de begår ett övergrepp 
och inte kan gömma sig bakom att de 
inte förstår. 

Jag önskar att det om trettio år, när 
jag närmar mig pension, går att läsa i 
skolans historieböcker om diskrimine
ring, näthat och tjatsex. Att barnen får 
läsa om den kamp som krävdes för att 
förändra ett samhälle där organisationer 
som Roks behövdes. Kanske förundras 
de och tycker att folket av sent 1900 och 
tidigt 2000tal var lite, lite dumma i  
huvudet. Kanske himlar de just därför 
med ögonen och ritar lustiga mustascher 
på den långa raden av manliga statsmi
nistrar som illustreras för dem på sidan 
84 och 85. För att det vi kämpar för idag, 
är en självklar och obestridbar verklighet 
för dem. Att Roks, kvinnoorganisationer 
och kvinnokamper inte behövs, för att 
patriarkatet är ett minne blott.
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