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tänka på om du ska dejta en feminist,
är att feminister helt enkelt inte är särskilt förtjusta i män.
Rådet är hämtat ur ett av de många manliga livsstilsmagasin
som blomstrade på 1990-talet, och är serverat med en ironisk
twist. Ironi fanns det däremot inte en gnutta av tio år senare då
SVT sände sitt märkliga pekoral Könskriget, som med hjälp av
effektsökande spökmusik och eldsflammor i bakgrunden fick
Roks att framstå som ett kusligt, sektliknande nätverk vars
främsta intresse var att utplåna hela manligheten, och resten
är historia. Det stora fyndet i den så kallade granskningen,
det som folk ännu minns, var de tre små orden »Män är
djur« som blivit startknappen för det eviga tjatet om
manshat så fort mäns våld mot kvinnor kommer på tal.
ET FÖRSTA DU MÅSTE
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MEN HELT SERIÖST – vadå manshat? Det är ju framför
allt konsekvenserna av att älska män som Roks och alla
jourerna för kvinnor och tjejer har att deala med. Kärlek,
inte hat, är det som kan sätta kvinnors och tjejers liv och
hälsa på spel, som gör att män kan behandla dem som –
ja, som djur. Låt oss då säga att män är djur. I så fall ska de
vara jävligt tacksamma över att nästan alla kvinnor älskar
dessa djur. Vilka andra djur skulle kunna vänta sig all den
sympati och förståelse som kvinnor öser över män. Till och
med de farliga. Vore män djur, skulle deras djurart vara mer
värd än halva människosläktet. Om män är djur gör de flesta
kvinnor verkligen allt de kan för att de inte ska
känna sig som djur, så viktiga är de att kvinnors och tjejers gemensamma intressen,
solidaritet och sammanhållning får backa
för att inga män ska stängas ute. Som djur.
Allt annat klassas som manshat.
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MEN VARFÖR ÄR DET så himla farligt att
bara säga som det är: Feminister är helt
enkelt inte särskilt förtjusta i män. Rent
generellt.
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ut med flum om trygga rum, vi är bäst på skyddsrum, gör ett smart val med
glädjekalkyl och vinstmarginal, i en ny och härlig tid gör vi bizniz av kvinnofrid. Våld lönar sig!
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längre perioder. Men det
viktigaste har varit att
aldrig kompromissa med den inre rösten, den som kommer från själen. För
själen är källan till all konst, och om själen inte får andas stryps den konstnärliga friheten.
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Det förbjudna KÖNET
I Carolina Falkholts konst har storleken betydelse. På enorma ytor i gatumiljö har hennes fantasieggande fittor
och ståndaktiga kukar exponerats för allmänheten. Men inte länge. Verken blir snabbt demolerade eller övermålade. Varför väcker dessa vackra målningar så fula känslor??
TEXT: UNNI DROUGGE | FOTO: ANDERS AHLGREN (PORTRÄTTET) ELSTUDIO (FITTKONSTVERKET)

H

ON FÖDDES SAMMA ÅR som punkrevolten stormade in
från gatan och ockuperade en trött och stagnerad musik
scen. I samma anda har Carolina Falkholt ockuperat
offentliga ytor och gjort gatan till sin scen. Men konst lever farligt
på gatan. Och en konstnär som täcker glåmiga husfasader med
färgsprakande fittfyrverkerier lever själv farligt. För Carolina
Falkholt har hot och hat blivit en del av vardagen, och hon har
också fått vänja sig vid att antingen se sina verk brutalt antastade
av högerextremister eller lagligt övermålade efter protester och
påtryckningar från upprörda medborgare.

EXAKT VAD DET ÄR som väcker sådan anstöt i att gatubilden
berikas av vackra, livsbejakande kvinnosköten är svårt att förstå
i en tillvaro som är helt kontaminerad av porrfetischer och med
en cyberrymd av skoningslöst uppfläkta kvinnokön på tumlängds
avstånd. Men när Carolina Falkholt tog en fittpaus julen 2018 och
istället försåg en husvägg på Manhattan med en gigantisk röd och
ådrig ståkuk, då tog det hus i helvete och det dröjde inte många
timmar innan hennes uppresta penis målades över. Samma sak
hände med den blå jättekuken på Kronobergsgatan i Stockholm.
Kvinnotryck har träffat den världskända »grafitta«-konstnären
för att höra vad hon tycker om de starka reaktionerna.

Jag såg flera kvinnor stå och
skratta framför kukväggen i New
York, men andra kan bli påminda om
sexualitetens mörka sidor.

Varför är just dina kukar och fittor är så subversiva?

– Kanske är det för att mina bilder tar så stor plats, säger Carolina
Falkholt. Jag tror att storleken provocerar fram något som vi
borde prata mer om. Hur vi ser på vår egen sexualitet, vilken plats
den har i våra liv. En del känner glädje, jag såg flera kvinnor stå
och skratta framför kukväggen i New York, men andra kan bli
påminda om sexualitetens mörka sidor.
SÅ VAR DET FÖR MIG, fortsätter Carolina Falkholt och berättar
om ett övergrepp som skedde i tidig ålder.
– Det här har varit ett sätt att reclaima min egen lust, där det
bara är jag som avgör vad som är rätt och fel för mig och min
kropp. Mitt skapande föds ur ett själsligt sår som jag ständigt
river upp och gräver ännu djupare i för att få syn på vem jag
verkligen är.

Och sen blir dina verk också utsatta för övergrepp …

– Ja, så är det. Men det blir samtidigt en del av själva konstverken.
En förlängning av min konst. Och nu äger jag ju dessutom världens
största kuk! säger Carolina Falkholt med ett befriande skratt.

KÖNSVÄRK BLIR KONSTVERK
Carolina Falkholt använder sin kvinnliga sårbarhet som
råmaterial. Därför har hon fått värka fram sina verk. Hennes
konstnärliga styrka måste komma inifrån. Det gör henne
motståndskraftig mot alla krav som kommer utifrån.
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Det finns en djup spricka i
kvinno-och tjejjoursrörelsens
snart 40-åriga liv. På den ena
sidan om sprickan står Roks,
på den andra sidan Unizon.
Vad var det som var så viktigt
att det lyckades söndra en stor
och framgångsrik kvinnorörelse?
TEXT: UNNI DROUGGE | ILLUSTRATION: LISA MEDIN

SERIÖSA BEDÖMARE är ganska eniga
om att söndringen inom Roks var för
programmerad. Redan från början pågick
en ideologisk dragkamp om våldets
orsaker och om vad som krävdes för att
åstadkomma en förändring. Räckte det
med att plåstra om våldsutsatta kvinnor
eller skulle man utöver det också kämpa
mot själva det system vars yttersta konsekvens var mäns våld mot kvinnor, det
vill säga patriarkatet? Runt den klyftan
utspann sig skilda ideologiska synsätt som
återspeglades i jourernas praktik. Två
tongivande och sinsemellan stridande
forskare inom fältet mäns våld mot kvinnor
satte varsin agenda: Eva Lundgren och
Margareta Hydén. Mellan dessa gick tydliga rågångar. Eva Lundgren utgick från
en könsmaktsanalys och antog att även
»fredliga« parförhållanden byggde på
kvinnans underordning och att kvinnor
blir slagna av män just för att de är av
kvinnligt kön. Det var också hon som
utvecklade den idag allmänt vedertagna
tesen om normaliseringsprocessen.

SKA INTE MÄN FÅ VARA MED?
Kvinnokampen och den kroniska könssjukdomen
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Margareta Hydén å sin sida valde att se
mäns våld som ett relationsproblem. Hon
menade att män slog i vanmakt för att
kvinnan hade det psykologiska övertaget
och att det bara var under själva vålds
utbrottet kvinnan var maktlös. Efteråt var
hon den moraliskt överlägsna, då våld är en
handling som samhället tar avstånd från.
VISSA JOURER KÄNDE SIG trygga med

Hydéns perspektiv. Den stödsökande

kvinnan hade helt enkelt råkat ut för en
våldsam man och behövde hjälp med att
reda upp sin privata situation. Majoriteten
av jourerna höll dock fast vid att mäns våld
mot kvinnor måste ses i ljuset av köns
maktsordningen och inte som en följd
av att vissa män är psykiskt störda. I och
med det befann sig alla kvinnor i våldets
riskzon. Den stödsökande kvinnan var
därför inget undantag, hon var en med
syster. Ur teorin om att mäns våld hängde

samman med mäns makt föddes alltså
en praktik som gick ut på solidaritet och
systerskap, och kring dessa två hörnstenar
formades Roks riktlinjer för jourrörelsen.
Eftersom både forskning och jourerfaren
heten visat att män är den största enskilda
riskfaktorn när det gäller våld och sexuella
övergrepp och eftersom mäns närvaro
ofta verkar hämmande på kvinnor blev
kvinnoseparatism en självklar del i rikt
linjerna. Och då mäns våld mot kvinnor

KVINNOJOURER – alla är för, men
FOTO: MARKUS CRÉPIN SUNDSTRÖM

ÄNDA SEN SPRICKAN inom Roks ledde
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till två separata kvinno- och tjejjours
organisationer har definitionerna av
en kvinnojour blivit alltmer flytande.
Socionomen Veronica Ekström ingår i
ett forskningsteam som ska titta närmare
på konsekvenserna för kvinnojourerna av
upphandling. När hon skrev sin avhand
ling »Det besvärliga våldet. Socialtjäns
tens stöd till kvinnor som utsatts för våld
i nära relationer« (2016) kunde hon kon
statera att det rådde begreppsförvirring
kring vad en kvinnojour är och gör.

– Något som förvånade mig var att de
flesta jag pratade med inte ser kvinno
jourer som något särskilt. De ser kvinno
jourerna som en av många leverantörer
av skyddade boenden. Det är tydligt
hur vi i samhället pratar om olika saker.
Därför är skyddat boende som begrepp
alldeles för vagt, säger Veronica Ekström.
KVINNOTRYCK FRÅGADE Angela Beausang,
en av Roks ringrävar som varit med i
matchen längre än de flesta och som i två
omgångar suttit på ordförandeposten, om

kommit att betraktas som ett strukturellt
problem blev kvinnopolitiskt opinions
arbete en annan riktlinje.

och tjejjourers riksförbund (SKR), numera
Unizon.
SEDAN DESS HAR de bägge organisatio

titet, men på samma grund började det
knaka i fogarna. Alla jourer ville inte
anamma idén om mäns våld mot kvinnor
som en logisk konsekvens av ett över
gripande patriarkalt kvinnoförtryck.
Missnöjesfalangen ifrågasatte även kvinno
separatismen och ville hellre samarbeta

nerna levt i fredlig samexistens och ibland
strålat samman i gemensamma ställnings
taganden. Det gäller även den aktuella
ödesfrågan om att göra kvinno- och tjej
joursverksamheten till upphandlingsbara
välfärdstjänster, vilket både Roks och
Unizon vänt sig emot. Men det är också
denna överhängande fara som för oss till

FOTO: UR FILMEN REPULSION

Majoriteten av jourerna höll fast vid att mäns
våld mot kvinnor beror på könsmaktsordningen och
inte på att vissa män har allvarliga psykiska problem.
I och med det befann sig alla kvinnor i våldets riskzon. Den stödsökande kvinnan var därför inget
undantag, hon var en medsyster.
med män. Att ägna sig åt politisk akti
vism var heller inget som utbrytargruppen
ansåg nödvändigt. Dessutom kände de
sig inte bekväma med ordet »feminism« –
de ville inte kalla sig feminister. I korthet
framstod Roks ideologiska ställnings
taganden och dess praktiska tillämpningar
som alltför radikala för de mer kompro
missinriktade medlemsjourerna. Och
1996 hoppade de av Roks för att bilda
en ny riksorganisation, Sveriges kvinno-

baka till trätoämnet som söndrade rörelsen,
närmare bestämt män. Mäns närvaro just
där kvinnor och tjejer ska garanteras en
frizon, utan risk för ytterligare kränk
ningar från män. Och kvinnoseparatismen
skulle kunna bilda antikroppar mot upp
handlingsförsöken eftersom den utesluter
fri konkurrens. Men då hade rörelsen
behövt stå enig. Istället har män ställt sig i
vägen, män som till varje pris skulle släppas
in i Unizons verksamheter. Priset för det

FOTO: PIXABAY

PÅ DEN GRUNDEN byggdes Roks iden

inzoomat

blir att Roks ställs inför samma villkor
som Unizon, och kvinnoseparatismen
lämnas utanför bedömningen.
OCH SPRICKAN MELLAN de båda organisa

tionerna har vidgats till en avgrund. Men
kikar vi över kanten går det fortfarande
att se vad som finns längst nere på botten.
Det som var viktigare än kvinnors och
tjejers gemensamma motståndskamp.
En han. En man.

FOTO: ROKS

vem vet vad de gör?

Angela Beausang

varför det är så få som verkar ha koll
på vad en kvinnojour verkligen är. Hon
säger att begreppsglidningen till stor
del hänger ihop med Unizons utveckling, som gjort om kvinnojourer och
tjejjourer till andra verksamheter.
– Unizon påstår att de är den största
riksorganisationen för kvinno- och tjej
jourer, för det låter bra. Men det är inte
sant. Många av Unizons medlemmar
håller på med helt andra saker. Ska en
ungdomsmottagning räknas som en
tjejjour? Eller ska en jour som tar emot

manliga stödsökande kunna kallas
kvinnojour? Då förlorar ju ordet all
mening, säger Angela Beausang,
numera en av eldsjälarna som gett
Simrishamn en kvinnojour.
– MEN VI VILL INTE HA något skyddat
boende, poängterar hon, för idag har
skyddat boende blivit något helt annat
än vad det från början handlade om.
Det har bidragit till att knappt ens
kommunerna längre fattar vad ideella
kvinnojourer är.

Kvinnotryck 1-2020

7

FOTO: TT

SKYDDAT BOENDE
blev ett pengaberoende
NÄR SOCIALTJÄNSTEN och kvinnojour

WIVECA HOLST HAR LÄNGE varit aktiv

erna började samarbeta kom det en
påse pengar med varje kvinna som via
socialtjänsten fick placering på kvinno
jourernas skyddade boenden. Det gav
jourerna bättre ekonomi som gjorde det
möjligt att anställa personal. Men de
blev också tvungna att införa myndig
hetsrutiner med journalföring och annat,
vilket gjorde dem till socialtjänstens
förlängda arm.

inom Roks, bland annat som kassör och
nu sitter hon i styrelsen på Qjouren. Hon
har sett hur många kvinnojourer inte
bara förlorar sitt ideologiska kapital av
att bli myndighetsutövare, utan även
fastnar i ett ekonomiskt beroende som
gör att alla platser på det skyddade
boendet viks åt de kvinnor som anvisats
via socialtjänsten.
– Egentligen borde kommunerna
själva ansvara för de här extremt utsatta
kvinnorna, eftersom de ofta kommer
från miljöer med hedersproblematik,
gängkriminalitet och annat organiserat
våld som kräver stora säkerhetsinsatser.
Det gör att kvinnojourerna inte längre är
en tillflyktsort för de kvinnor som tidigare
sökt sig dit med sina barn för att komma
bort från en våldsam man och få det stöd
som behövs för att gå vidare. Och då har
ju samtidigt skyddat boende blivit lätt
are att avskilja från jourverksamheten,

Wiveca Holst

Socialtjänsten ger jourerna försörjningsstöd. Med krav på motprestation.
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FOTO:MOSTPHOTOS

som något som går att mäta och räkna
i termer av säkerhetstänk. Nästa steg
är att släppa skyddade boenden fria för
upphandling, där den aktör som vinner
är den som kan erbjuda smartast säker
hetsanordningar. Solidariskt systerskap
och kvinnojourskunskap finns inte med i
den ekvationen. Och en sådan upphand
ling kan inte heller Unizonjourerna vinna,
fastän Unizon från början var positiva
till att gå socialtjänstens ärenden, säger
Wiveka Holst.
MEN, TILLÄGGER HON, jag kan förstå

varför många kvinnojourer tackade ja till
kassatillskottet som kom av samarbetet
med socialtjänsten. Att bli avlönad för
sitt arbete ger såklart en känsla av att bli
uppskattad. Det är något jag verkligen
beklagar, att jourkvinnorna så sällan
får den uppskattning de förtjänar. Där
tycker jag faktiskt att Roks hade kunnat
vara ett bättre stöd.

Framtida förvaring av våldets slutprodukt?

FOTO: SHUTTERSTOCK

I upphandlingarnas tid –
BIZNIZ PÅ KVINNOFRID
TANKEN MED UPPHANDLING är att få ut
mesta möjliga kvalitet till lägsta möjliga
pris. Men vad är egentligen kvalitet?
I upphandling utgår man främst från
affärsmässiga och mätbara grunder.
Men ideella organisationer drivs av
engagemang, idéer, värderingar och
gemenskap – allt som inte går att mäta.
KVINNOTRYCK TOG EN TITT på anbuds

förfarandet som gällde upphandling
av skyddat boende i Region Gotland.
Sammanlagt inkom 46 anbud. Av dessa
sållades 14 bort, de flesta på grund av
bristande »finansiell och ekonomisk ställ
ning«. En ideell kvinnojour i Visby som
lämnat anbud uppfyllde inte grund
kvalifikationerna på grund av att de

saknade »kompetens avseende relevant
högskoleutbildning« hos föreståndaren.

inzoomat

MAJORITETEN AV de accepterade aktö
rerna är etablerade aktiebolag, somliga
med storkoncerner i ryggen, där vård och
omsorg är en del av de affärsdrivande
verksamheterna, exempelvis hvb-hem
och missbruksvård. Andra anbudsgivare
är verksamma inom områden som fastig
hetsförvaltning, bemanningsföretag och
konsultverksamhet.
SÅ KAN MÄNS VÅLD mot kvinnor bli en

tillgång för affärsdrivande företag som
erbjuder slutförvaring av våldets avfalls
produkter – kvinnor, tjejer och barn.
RESEARCH: ANDREA KOLLMAN

Framtidens »jourkvinnor«?

FOTO: CLIPART
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KVINNOJOURER FRÅN
MÅNGA VET INTE vad skillnaden
är mellan Roks och Unizon. Ofta
blandas de båda organisationerna
samman i mediernas rap
portering. För en hel
del kvinno- och tjej
jourer ute i landet
betyder det heller
inzoomat
inte så mycket
vilken organisation
de anslutit sig till,
det finns Unizonjourer
som arbetar kvinnosepa
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ratistiskt och som i praktiken lika
gärna kunde tillhöra Roks. Mellan
de lokala kvinno- och tjejjourerna
pågår också givande samarbeten,
där organisationstillhörigheten inte
spelar någon roll. Men det finns en
avgörande skillnad mellan Roks
och Unizon, och den stavas kvinno
separatism. För Roks är det en
grundlag att inga män ska arbeta
inom organisationen, vilket inte
hindrar samarbete med män på
andra plan. Unizon däremot är

positivt inställda till samarbete
med män, både inom jourverksam
heten och på styrelsenivå, där en
man är vice ordförande.
KVINNOTRYCK HAR intervjuat
två jourkvinnor, en från Roks och
en från Unizon, för att ge exempel
på hur skillnaden i de båda riks
organisationernas synsätt också
kan avspegla sig i deras lokala
medlemsjourer.
TEXT: ANDREA KOLLMANN

SKILDA VÄRLDAR
ELIN LINDSMYR, IDEELL JOURKVINNA PÅ MOTALA KVINNOJOUR:

Kvinnoseparatismen
är ej förhandlingsbar
Bland Unizons medlemmar finns
åtminstone en skyddsjour där män
arbetar och flera kvinnojourer har män i
verksamheten. De betonar vikten av att
visa goda män och förebygga våld.
Varför är ni emot det?

Syns kvinnojourerna för lite?

Att en man kan prata om mäns våld, ha kunskap
i frågan, säga sig vara feminist eller liknande utesluter
inte risken att han utsätter kvinnor för våld.

Vad är det då som är speciellt med en
kvinnojour – med bara kvinnor?

– Kunskap, som utgår från verkliga
kvinnors berättelser, ett engagemang som
är helt fritt från vinstintressen och en väl
beprövad metod som bygger på systerskap,
att dela erfarenheter från kvinna till
kvinna. Vi vet att det här funkar. Genom
att arbeta kvinnoseparatistiskt skapar
vi en fristad där kvinnor ostört kan dela
med sig av sina upplevelser av mäns våld,
och gemensamt skapar vi motståndskraft
mot mäns våld och förtryck. Om vi inte
jobbade så, då skulle kvinnojourernas
kärna urvattnas.

– Vi måste kunna garantera full säkerhet.
Man kan aldrig veta säkert vilken man
som är våldsam. Den verklighet jourerna
möter varje dag är ett bevis på det, männen

som utsätter kvinnor och barn är från alla
samhällsklasser, yrkesgrupper och bostads
områden. Därför blev jag nästan mållös
när en verksamhetschef för en tidigare
kvinnojour, numera »skyddsjour« gick
ut i Sydsvenskan med hur bra det är med
män som tar emot de våldsutsatta kvinnorna hos dem, att ingen kvinna har nekat
att möta dem på deras skyddsboende, att
deras anställda män visar hur bra män kan
vara. Det är obegripligt att hon kan säga
så. Ingen vet vilka de goda männen är.
Självklart kan inte heller vi som arbetar
på en kvinnojour koda vilka män som är
»goda« och vilka som inte är det.
– På Kvinnojouren i Motala bevisas just
detta gång på gång. Kvinnor berättar om
hur omgivningen »aldrig kunde tro att
han skulle …«, »Han som är så snäll«,
»Men han är ju fotbollstränare …« och
så vidare. Det här är bara ett exempel:
En man ringde vår jour. Han var orolig
för sin kvinnliga kollega och ville hjälpa
henne att lämna sin våldsamme man.
Han verkade reko och kvinnan litade på

FOTO: PRIVAT

Elin Lindsmyr är ledamot i Roks
styrelse och ideell jourkvinna på
Motala kvinnojour. I en tid när
mäns våld mot kvinnor är minst
lika utbrett som när rörelsen startade för snart fyrtio år sedan och
upphandlingarna står för dörren,
tycker hon att det är viktigare än
någonsin att stå fast vid sin kärna
och aldrig förhandla om den
kvinnoseparatistiska grundsynen.
– Jourerna har jobbat i det tysta. Jag ser
det som både hederligt och positivt men
samtidigt finns det en bristande kunskap
om vad jourerna faktiskt gör. Vår egen
kunskap har underkänts när formell
yrkesutbildning blivit det enda som räknas.
Det märks tydligt nu när frågan om
upphandlingar tränger in oss i ett hörn.
Vi tvingas prata om »skyddade boenden«
som ett isolerat stöd, men att kvinnor och
barn kan få bo i jourens boende är en del
av ett sammanhängande stöd som jourerna
erbjuder. Och det handlar inte om att fylla
i formulär, säger Elin Lindsmyr.

MÅLNING: TWANDA BAKER/FLICKR

honom, hon insisterade på att ha honom
med på mötet. En jourkvinna träffade
dem båda på en plats utanför jouren. De
lyssnade och pratade och gick igenom
normaliseringsprocessen som vi brukar,
och så vidare. Han verkade väldigt snäll
och förstående med goda värderingar.
Kort och gott, jouren hjälpte och mannen
stöttade så hon kunde lämna sin man. En
kort tid därefter kontaktade en annan
kvinna jouren. Hon var utsatt för våld av
sin exman. Denna exman visade sig senare
vara den mannen som jouren haft kontakt
med och som stöttat sin kollega. Det är
bara ytterligare ett bevis på att vi aldrig kan
veta. Att en man kan prata om mäns våld,
ha kunskap i frågan, säga sig vara feminist
eller liknande utesluter inte risken att han
utsätter kvinnor för våld.

Elin Lindsmyr
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LENA PERSSON, SKYDDSJOUREN I ÄNGELHOLM:

inzoomat

Vi vet inte vem som gör det, det är hela
poängen, säger Elin.
Varför når er kunskap inte ut?

– Generellt är det så att kvinnors kunskap
inte erkänns, det är en del av patriarkatet
att vi inte når fram. Det är väl också så
att folk inte vill tro på det vi vet, för om
man erkänner den kunskap Roks och våra
jourer har om mäns våld mot kvinnor står
man inför ett ohyggligt mörker. Som att
våldet inte finns »där borta«, att vi har det
i vår egen omgivning. Det är en svår insikt.
Finns det anledning till självkritik?

– Både ja och nej. Kanske hade vi kunnat
bli bättre på att anpassa vårt sätt att föra
ut vår kunskap så att det stämde mer
överens med det nya samhällsklimatet.
Å andra sidan borde kvinnojourerna få
respekt för sin långa erfarenhet, sin kunskap och sitt arbetssätt.
12
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Trygga rum har inte
med kön att göra
Lena Persson är verksamhetschef
för Skyddsjouren i Ängelholm och
har i flera år lobbat för att ha män
som personal i jourverksamheten.
För en tid sen publicerade hon ett
inlägg i Sydsvenskan/HD (202001-31) om att våldsutsatta kvinnor
behöver träffa män när de söker
skydd från våldsamma män. »En
kvinnojour ska inte vara en skyddad verkstad«, skrev hon.
Har du någon förståelse alls för
kvinnoseparatism?

– Nej. Halva samhället är män, hälften
är kvinnor. Vissa kvinnor är bra, andra
kvinnor är inte bra. Vissa män är bra,
andra män är inte bra. Våldsutsatta
personer behöver människor som har
djupa kunskaper kring att hantera och
möta våldsutsatta. Det handlar om att de
utsatta ska få bästa hjälp.

Hur kommer det sig, tror du, att frågan
är så infekterad?

– Jag tror det handlar om okunskap.
På vilket sätt?

– Okunskap vad man ska lägga sitt fokus
på. Och ett felinriktat sätt att angripa
problemet. Vi har ett problem, vi har ett
mycket större antal kvinnor än män som
är våldsutsatta. Sen gamla tider tänker man
att det ska vara kvinnor som hjälper andra
kvinnor. Fast jag tänker att utvecklingen
går framåt och då bör vi också ha kommit
fram till att det inte handlar om vilket kön
man är i utan mer om vem som ska hjälpa
våldsutsatta. Och förr, vi pratar alltså om
fyrtio år tillbaka i tiden, då verkade kvinno
jourerna på ideell basis. Folk hjälpte till
med att förmedla skyddade boenden där
folk, kvinnor, jobbade gratis. Men idag är
det inte så. Idag har ju de mest professionella jourerna bara anställd personal.

Tyvärr gick det inte att få tag i en bild på verksamhetschefen Lena Persson, men Mattias Nilblom som är anställd på Ängelholms
skyddsjourr har synts en hel del. FOTO: MATS ROSLUND/HD

– Jag tycker det är slarv med energi om
vi lägger ner kraft på att diskutera vilket
kön en hjälpare ska ha. Och varför det är
så infekterat, det är ju precis det: att Roks
är separatistiska, de vill sära på könen, de
vill att det är kvinnor som hjälper kvinnor
och står fast vid det. Så då är det ju inte
konstigt att det blir infekterat.
Så det finns inte någon sorts diskussionsplattform för det?

– Jag tycker att det är svårt att skapa
dialog för Roks pratar om pedofiler i
samband med kommentarerna på deras

ett trauma som gör det svårt att fatta
rationella beslut, som att tacka nej till
manlig personal – även om det är vad
de vill. Vad är dina tankar kring det?

– Jag har ingen erfarenhet av det alls.
Däremot har kvinnor som flyr från en
man uttryckt att de aldrig vill träffa
den mannen som har misshandlat dem.
Trygga rum, det ska vi garantera, det
tycker jag absolut. Vi ska garantera trygga
rum, garantera kunnig personal, garantera
skalskydd och garantera moralisk trygghet och invändig trygghet, alltså psykisk
trygghet. Trygghet är det viktigaste av

Jag tänker att utvecklingen går framåt och då
bör vi också ha kommit fram till att det inte handlar
om vilket kön man är i utan mer om vem som ska
hjälpa våldsutsatta.
Instagram kring män på skyddat boende.
Det är ju liksom inte diskussionsinträde,
säger Lena Persson.
De kvinnojourer som är separatistiska
anser att man ska kunna garantera
trygga rum, utan män. Att kvinnor som
kommer till en jour kan ha utsatts för

allt. Men trygga rum har inte med kön att
göra, säger Lena Persson.
Roks kvinnojourer ser det ideella arbetet
som motorn i verksamheten. Hur ser ni
på de ideella krafterna?

– Vi har ideella också, men de ideella gör
egentligen det som de ideella gjorde för 40

år sen, att de har frukost en gång i veckan
för de boende. Kvinnojourerna är ju oftast
ideella föreningar men om du inte har
anställd personal, utan ideella krafter som
kommer in till de våldsutsatta när de själva
har tid, då blir det inte en hållande struktur.
– Vi har anställda på plats mellan åtta
på morgonen till åtta på kvällen. Sen nås
vi under resten av kvällen och natten,
även där av anställd personal. Och så
behöver det vara för de utsatta.
– De behöver en hållande struktur.
Inte en struktur som säger »Sitt du här i
denna lägenheten så kommer det någon
och hälsar på dig då och då«. Det är inte
det de behöver. Det har ju skett en enorm
utveckling där och de jourer som är störst
idag har ju utbildad personal på plats hela
dagarna. I Ängelholm har vi tjugo anställda
idag, det är en stor verksamhet.
Borde alla kvinnojourer anställa män?

– Nej, jag säger inte att alla jourer ska ha
anställda män. Det tycker jag inte. Jag
tycker att alla jourer ska ha kunnig personal som kan hjälpa till med alla möjliga
tryggheter så att den våldsutsatta får den
absolut bästa hjälpen.
–Det handlar om kompetens, inte kön,
säger Lena Persson.
Kvinnotryck 1-2020
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VÄGEN TILL
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8

saker vi hade
tänkt fråga
Unizon om

IFALL DE VELAT SVARA

D

ET BÖRJADE MED att några ville öppna
dörren för män. Och slutade med att
dörren nu står vidöppen för marknads
krafterna. Så skulle man drastiskt kunna
sammanfatta sprickbildningen som delade kvinnooch tjejjoursrörelsen i två läger.

KVINNOTRYCK HAR tittat närmare på de ideo
logiska motsättningar som uppstod redan tidigt
inom den framväxande kvinnojoursrörelsen och
som så småningom ledde till själva brytningen. Vi
har velat undersöka hur dessa två olika synsätt har
format organisationernas fortsatta utveckling och
i vad mån det aktuella och reella hotet mot hela
rörelsen går att spåra bakåt till den ideologiska
sprickan. Det har varit ett ärligt försök att lägga
alla korten på bordet, och givetvis ville vi ge Unizon
lika stort utrymme att plädera för sina vägval, stånd
punkter och metoder. Men trots upprepade försök
att bjuda in företrädare för Unizon i samtalet har
ingen velat medverka. Förbundsordföranden Zandra
Kanakaris lämnade så småningom beskedet att det
fanns annat som organisationen för tillfället valt att
prioritera. Vi bad då styrelsen att utse någon annan
som kunde träda in och uttala sig i Unizons namn.
Därifrån fick vi inget svar.
ALLT VI KAN GÖRA i detta läge är därför att
redovisa frågorna vi velat ställa, frågor som handlar
om skillnaden mellan Unizon och Roks. Vissa kanske
tolkar det som hårklyverier, tjafs mellan konkur
rerande verksamheter eller bara en bekräftelse
på den omhuldade myten om att kvinnor inte kan
samarbeta. Men vad vi velat belysa är vad dessa
skillnader lett fram till och varför de
är viktiga, rentav ödesdigra.
FOTO: JANNIS/FLICKR
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OBS! VIKTIGT KLARGÖRANDE!
Frågorna som tas upp här är enbart riktade till Unizon som
riksorganisation och är inte en kritik mot de olika verksam
heterna, varav flertalet gör ett enastående jobb. /red

1

DET ÄR INGEN HEMLIGHET att Unizon är resultatet av
interna stridigheter inom Roks, som främst gällde frågan
om att släppa in män i rörelsen. Idag motiveras inklude
ringen av män ofta med att det är kompetens och inte kön
som ska avgöra vem som är lämplig.
– Vilken sorts kompetens bör män ha som gör dem lämpade
att ta sig an kvinnor när de utsatts för mäns våld som riktats
mot dem just för att de är av kvinnligt kön?
FOTO: TED IDEAS

JOURKYRKOGÅRDEN
om att rädda sin själ eller överleva sig själv

2

UNIZON UPPGES ORGANISERA 130–140 tjejjourer,
kvinnojourer och andra stödverksamheter. Men på
Roks och Unizons gemensamma förteckning över
landets samtliga tjejjourer och kvinnojourer återfinns bara 61
Unizonanknutna kvinnojourer och 20 tjejjourer. Under fliken
Kvinnojourer på Unizons egen sida ingår även andra verksam
heter. Flera kvinnojourer vänder sig dessutom inte bara till
kvinnor, utan också till våldsutsatta män.
– Hur många av Unizons medlemmar är enbart tjejjourer och
kvinnojourer? Vad krävs för att kallas kvinnojour eller tjejjour i
Unizon?

3

MÄNGDER AV EXEMPEL finns på manliga förövare
som inför omgivningen lyckats ge en helt annan bild
av sig själva. Eller med Unizons egna ord: »De kan vara
charmiga och trevliga utåt och är ofta mycket måna om att
dölja våldet mot kvinnan.«
– På vilka bedömningsgrunder går det då att utesluta risken
att en man som får arbeta på en kvinnojour kan utsätta de
stödsökande för ytterligare kränkningar?

FOTO DR JEKYLL AND MR HYDE FRAMFÖR SPEGELN: BRITISH THEATRE GUIDE
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5

UNIZON LÄGGER MYCKET energi på kampanj
arbete kring våldsprevention, jämställdhet, porr och
maskulinitetsnormer.
– Hur påverkar det medlemsorganisationerna och det ideella
arbetet på jourerna på sikt när riksorganisationen lägger fokus
på frågor som inte direkt har med jourerna att göra?

ILLUSTRATION: PIXABAY

6
4

DET SOM FRÅN BÖRJAN var Järfälla tjejjour har
genomgått en stor omvandlingsprocess, först till
ungdomsjour och sen till stiftelse, numera kallad
»1000 möjligheter«. Zandra Kanakaris är vid sidan av sitt
uppdrag som förbundsordförande för Unizon även general
sekreterare för 1000 möjligheter med övergripande ansvar
för all verksamhet och personal, den operativa dagliga
driften och för strategiska utvecklingsfrågor. Hennes man
Mikis Kanakaris presenteras som verksamhetsutvecklare
och coach med lång erfarenhet från näringslivet. Det är också
han som ansvarar för stiftelsens finansiering. De statliga
bidragen uppgår till cirka två miljoner, men utöver det drar
1000 möjligheter, som är en idéburen organisation, in pengar
»genom försäljning av /…/ egna tjänster såsom föreläsningar
och workshops«. Bland annat deltog Mikis Kanakaris nu
senast vid Unizons heldagskonferenser om pornografins
konsekvenser.
– Hur tänker Unizon kring den eventuella intressekonflikt
som kan uppstå av att:
a) medlemsverksamheten 1000 möjligheter fått en så
framträdande position när den samtidigt leds och drivs av
riksorganisationens förbundsordförande och hennes man?
b) en idéburen (icke-kommersiell) organisation säljer sitt
opinionsarbete som »tjänster«?
FOTO: SHUTTERSTOCK
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PÅ HEMSIDAN STÅR DET att »Unizons manifest,
värdegrund och policy fastställer förbundets identitet
och är något för alla medlemsorganisationer att samlas
kring«. Men den feministiska värdegrund som Unizon uppger
sig vila på tycks vara öppen för företeelser och attityder som
strider mot ett feministiskt synsätt. Det kan gälla jourer som
erbjuder stödverksamhet för manliga förövare. Eller att en manlig
företrädare från en av ungdomsverksamheterna föreläser om
sexuellt våld med frågeställningen »Måste man ställa upp på
strypsex?« (Dödligheten bland tjejer och kvinnor till följd av så
kallat strypsex har ökat markant, och förövaren kommer undan
genom att skylla på att det skedde under samtycke.)
– På vilket sätt ser Unizon till att medlemsverksamheternas
inriktning, aktiviteter och uttalanden stämmer överens med
riksorganisationens officiella linje?
FOTO: SHUTTERSTOCK

7

UNIZON OCH ROKS har stått enade mot förslagen om
att skilja av skyddade boenden från de ideella kvinno
jourerna och göra om dem till upphandlingsbara välfärds
tjänster. Ett sätt att göra sig motståndskraftig är att hålla fast
vid värden som inte går att konkurrensutsätta på en marknad.
– Hur tänker Unizon agera för att skydda kvinno- och tjejjoursverksamheten från att approprieras av professionella
aktörer som drivs av helt andra motiv än att kämpa för ett
jämställt samhälle fritt från våld mot kvinnor och tjejer?

KONSTVERK: DAVID SHRIGLEY

inzoomat

Unizon har svarat
UNDER PRESSLÄGGNINGEN av detta nummer
postade Unizon ett rekommenderat brev till Roks.
Det innehöll en uppsägning av avtalet angående
det gemensamma projektet tjejjouren.se. Med
det har de bägge organisationernas enda kvarvarande samarbete upphört.

8

KVINNOTRYCK HAR STÄLLT kritiska frågor, men det
var i syftet att Unizon skulle balansera upp kritiken genom
att bemöta den. Därmed tillkommer denna slutliga fråga:
– Vad var det som fick en stor och skattefinansierad riks
organisation att resa denna vägg av tystnad utan att ens ta
reda på vilka frågor Kvinnotryck ville ställa?

???
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närkontakt

NYAMKO SABUNI
Är: Partiledare för Liberalerna
från juni 2019
År: 50
Bor: Täby
Kvinnlig förebild: Angela
Merkel är en värdig kvinna
i politiken med sin kunskap
och sitt ledarskap.
Motto: Skapa ett samhälle
där kvinnor är fria från våld
och förtryck.

Kalla det vad fan du vill …

Nyamko Sabuni lägger bort titlarna
Nyamko Sabuni behöver ingen skylt där det står att hon är feminist. För henne är politisk handlingskraft viktigare än ideologiskt ältande. Huvudsaken är att vi närmar oss visionen om ett samhälle där kvinnor och tjejer
kan leva utan mäns våld och kontroll. Inför den brännande frågan om upphandling av kvinno- och tjejjoursverksamheten har Liberalernas nuvarande partiledare också tagit ställning utan hänsyn till liberalismens ideologiska
mantra om fri konkurrens. I Nyamko Sabunis värld går det nämligen inte att köpa vad som helst för pengar.
Kvinnotryck har låtit henne träffa Tina Olby, en av rörelsens mest erfarna jourkvinnor, för att berätta om sitt
politiska tänkande.
TEXT: TINA OLBY

T

|

FOTO: SEVERUS TENENBAUM

anländer
till Centralstationen i huvud
staden och jag beger mig till
Riddarhustorget och Riks
dagens Hus, ingång Cephalus. I ryggsäcken ligger IPad, penna och block samt
ett antal A4-sidor med research och politiska dokument med liberal orientering.
Efter säkerhetskontroll lotsas jag vidare
av pressekreteraren. Under vägen noterar
jag folkpartistiska valaffischer från förra
seklet på väggarna. Nyamko Sabuni tar
emot i sitt ljusa och vackra arbetsrum
med utsikt över Gamla stan och vi slår oss
ner i den orangea soffgruppen medan jag
insuper den perfekta arbetsmiljön. Här
skapas alltså liberal politik.
Efter att jag presenterat mig och mitt
ärende för Kvinnotryck väcker mitt långa
kvinnojoursengagemang Nyamko Sabunis
intresse, så min intervju börjar med att
hon intervjuar mig om hur jag ser på utvecklingen inom kvinnojoursområdet.
ÅGET FRÅN MOTALA

NYAMKO SABUNI KOM TILL Sverige från

Burundi som 12-åring 1981 och knappt
fyrtio år senare kan hon visa upp ett
imponerande CV: omfattande högskole
studier, författare, egenföretagare, PRkonsult, riksdagsledamot, flera ministerposter, vice VD och hållbarhetschef och
sedan 2019 partiledare för Liberalerna.
Men karriären har inte alltid varit friktionsfri. Många minns säkert att hon inte
ville benämna sig som feminist trots att
hon var jämställdhetsminister. Detta för
tankarna till hennes partikamrat Bengt
Westerberg som under sin tid som socialminister blev utnämnd till Årets Kvinna
1994 av föreningen KvinnorKan, för sitt
jämställdhetsarbete.
Som jämställdhetsminister kallade
du dig inte för feminist. Men ditt parti
framför formuleringar som »För en
mer feministisk framtid« och »Liberal
feminism« – hur ser du på det?

– Jag tycker att jag gjorde mycket bra saker
i feminismens namn men blev ganska ofta
bespottad för att jag inte ville ta på mig ett
epitet som jag menar ingick i det faktum
att jag är liberal. Jag vill komma bort från
debatten och jobba framåt. Vad är det
kvinnojourer behöver och vad behövs mer
på det jämställdhetspolitiska området för
att skapa jämlika villkor i vårt samhälle?
Det är viktigare än att ställa krav på att
politiker ska säga att de är feminister. Jag
vet många som kallar sig feminister som
jag aldrig skulle luta mig mot. Men de blir
inte bespottade som jag, som försöker leva
som jag lär.
ATT VARA LIBERAL är att vara feminist,
demokrat och antirasist, betonar Nyamko
Sabuni. Hon vill bli värderad efter sina
handlingar, inte efter epitet.
Som exempel nämns Göran Lindberg
(Kapten Klänning), före detta polischef,
som dömdes till sex års fängelse för sexual
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POLITIKERN
Nyamko Sabuni hade en

Jag vet många som kallar sig feminister som
jag aldrig skulle luta mig mot. Men de blir inte
bespottade som jag, som försöker leva som jag lär.

intensiv politisk karriär under
åren 2001–2013 i Folkpartiet,
nuvarande Liberalerna, där hon
också hela tiden varit ledamot
i partistyrelsen.
■■ Riksdagsledamot
■■ Integrations-

2003–2006

och jämställd-

hetsminister 2007–2010
■■ Biträdande

utbildnings

minister 2010–2013 i
Reinfeldts regering.

brott mot unga flickor och som sa sig vara
feminist.
Av reaktionen att döma har Nyamko
Sabuni säkert fått feministfrågan ett otal
gånger. Så jag byter tema.
Vad var mest inspirerande i din tidigare
politiska karriär – jämställdhet, integration eller utbildning?
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– Alla frågor var viktiga att jobba med,
men integration var ett specialområde
för mig eftersom jag hade särskilda och
annorlunda kunskaper som andra saknade.
Och jag är övertygad om att en viss politik
inte kommit till om inte just jag suttit
där jag satt. Till exempel frågor kring
hedersproblem som inte blivit utvecklade
på samma sätt utan min medverkan. Jag
vet att frågan om tvångsäktenskap hade
två utredningar tidigare som landade i att
det inte behövdes någon speciell lag för
det. Vi har redan lagar som säger att man
inte kan misshandla eller att människohandel är förbjudet. Men det var aldrig
någon som blev anmäld och fälld för
tvångsäktenskap utifrån de lagar som
fanns. Jag menade att vi kanske inte ska
tillsätta en utredning till som ska berätta
ifall vi behöver en sådan lag eller inte utan
vi kanske ska tillsätta en utredning som
ska berätta för oss hur en sådan lag skulle

kunna utformas. Och det löste sig. Göran
Lambertz la fram ett nytt lagförslag efter
att studerat situationen i Storbritannien
och Frankrike som låg långt före oss. Det
är inte säkert att något statsråd annars
hade lyft frågan på det sättet. Efter det har
vi fått lagen om tvångsäktenskap.
2014 infördes ett nytt brott, äktenskapstvång, i brottsbalken med fängelse i
högst fyra år.
I BOKEN »FLICKORNA VI SVIKER« från
2006 presenterar Nyamko Sabuni tio
punkter, bland annat stopp för offentlig
finansiering av religiösa friskolor och en
15-årsgräns för att bära slöja. Frågor som
fortfarande är aktuella och levande. Boken
beskriver heder som en kontext där flera
traditioner ingår som sammantaget syftar
till att begränsa flickors och kvinnors
frihet, sexualitet och rätt till kroppslig
integritet. Det kan gälla tvångsäktenskap,

barnäktenskap, slöja eller könsstympning.
Liberalernas ståndpunkt är att inga nya
konfessionella skolor får etableras och det
kommer att gås igenom inom ramen för
regeringssamarbetet. För de befintliga

i samkönade relationer«. Handlingsplanen
innehåller åtgärder som presenterats
både före och efter 2007, såsom stöd till
kvinnojourerna, samverkan, samordning, utbildning av myndigheter och

OM SKRIBENTEN
Tina Olby är aktiv jourkvinna
sedan Motala Kvinnojour bildades
1992. Hon har suttit i Roks styrelse
1998–2002. Därefter drev hon,

Slöjans funktion är att reglera sexuella förhållanden
mellan män och kvinnor, och det området ska barn hållas
utanför, därmed är det fel att flickor bär slöja.

i Roks regi, bland annat projektet
Boka Porrfritt. Hon tog även fram
skriften »Vem slår vem – eller det
förövarlösa våldet. En studie av
dagspressens skildring av mäns
våld mot kvinnor«

konfessionella skolorna kräver liberalerna
att konfessionella inslag bara får hållas
utanför ordinarie skoltid.
– När det gäller slöja är det partiets
beslut att vi måste fortsätta att problematisera och prata om den här frågan,
säger Nyamko Sabuni, inte minst slöja
på barn. Men den exakta lösningen har vi
inte kommit överens om. Det behövs mer
dialog och mer information. Båda sidor
har svårt att hitta en lösning som är liberal
och som ser till att slöjan används på det
sätt den ska användas. Det finns två syner
på det här. Dels de som tycker bara rakt
av att slöja är förtryckande, punkt – dels
de som tycker att slöja är vilket plagg som
helst och vem som helst kan bära det,
även barn. Båda sidor är problematiska.
Själv menar jag att slöja är ett plagg som
en vuxen kvinna bestämmer om hon vill
ha på sig medan barn inte ska bära det.
Slöjans funktion är ju att reglera sexuella
förhållanden mellan män och kvinnor,
och det området ska barn hållas utanför,
därmed är det fel att flickor bär slöja.
UNDER SIN TID som jämställdhetsminister
initierade Nyamko Sabuni regeringens
skrivelse 2007/08:39, »Handlingsplan
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld

FÖRFATTAREN
»Flickorna vi
sviker«, 2006
»Det nya Sverige
– Min vision. Min
Väg«, 2010.

förebyggande arbete samt arbete med
våldsutövare.
Det jag särskilt minns som aktiv jour
kvinna är att socialtjänstlagen blev tydligare
om kommunernas ansvar för att ge stöd
till brottsoffer. Det tidigare ordet »bör«
förstärktes till det tvingande »ska«, vilket
besparade mig åtskilliga diskussioner
med socialtjänsten. Jourerna fick också
möjlighet att söka styrda statliga medel.
Min reflektion ur kvinnojoursperspektiv
är att det ekonomiska tillskottet till jouren
medförde ett lyft i verksamheten på flera
områden eftersom det kommunala bidraget
varit otillräckligt.
Men vart tog våldsforskningen vägen?
Kopplingen våld och kön? Den fanns med
1998 i Kvinnofridspropositionen.
Våld och kön, hur ser du på det i förhållande till Handlingsplanen?

– Vi hade en princip på min tid då jag tyckte
det var viktigt att se olika maktordningar
och om det inte står i skrivelsen kan det
bero på att vi då pratade och problematiserade kring våld i samkönade relationer.
Vi erkänner att det stora utbredda våldet
mot kvinnor är könsbundet, att det utövas
av män. Och om det har gjort arbetet en
tjänst eller inte att utesluta könsmaktsordningen, det ska jag låta bli att säga. Jag
vet inte om det viktigaste är att det står
könsmaktsordning eller att vi beskriver
hur våldet ser ut och också erkänner att
våld kan förekomma mellan två kvinnor
och två män. Det var mer det vi ville komma
åt, att inte utesluta andra grupper.

Tina Olby är en flitig aktivist och
opinionsbildare. Hennes engagemang och ledarskap har resulterat i
offentliga utmärkelser från Motala
borna som röstat fram henne till
Årets Motalabo 1998 och Årets
Motalaförebild 2012.

Inom kvinnojoursrörelsen har vi redan
sett exempel på detta. Kommunerna vänder
sig till kommersiella bolag som erbjuder
skyddat boende, boenden som har en hög
dygnskostnad och inte erbjuder kvinnan
fullgott stöd. Kunskapen om mäns våld
mot kvinnor kan saknas hos personalen
som då även kan bestå av män. Det före
kommer att kvinnor som kommunen
placerat på sådant boende kontaktar en
kvinnojour för att få adekvat stöd.
Vad anser Liberalerna om upphandling av skyddat boende och konkurrensutsättning av kvinnojourernas
verksamhet?

– Det är olämpligt att upphandla kvinno
joursverksamhet, för det är inte vilken
tjänst som helst. Där har ni Liberalerna
med er. Det är inte rätt väg att gå. Den
erfarenhet som finns med ideella krafter
med kunskap om hur man ger stöd och
skydd till en våldsutsatt kvinna kan inte
jämföras med vad ett företag, som ska
starta och lägga sig på lägsta pris och
upphandla, kan ge. Hoppas att vi slipper
se den utvecklingen.

KVINNOJOURERNA står inför föränd-

VI KOMMER IN PÅ IOP-avtal (Idéburet

ringar, då bland annat skyddat boende
för våldsutsatta kvinnor kan komma att
konkurrensutsättas på en marknad och
betraktas som en ekonomisk verksamhet.

Offentligt Partnerskap) som flera jourer har
tecknat med kommunen. Diskussioner
förs om avtalet kan bidra till att kvinnojourerna inte konkurrensutsätts.
Kvinnotryck 1-2020
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Jag är övertygad
om att en viss politik
inte kommit till om
inte just jag suttit
där jag satt.

Jag är övertygad
om att en viss politik inte
kommit till om inte just
jag suttit där jag satt.

– Jag tror verkligen på partnerskap mellan
ideella organisationer och offentligheten,
säger Nyamko Sabuni. Det ger mer lång
siktiga förutsättningar för ideella att verka.
Det får inte heller vara parallella processer
med det ideella för sig och det kommunala
för sig. Kvinnojourerna är beroende av att
det offentliga betalar för tjänsterna och
det är den utvecklingen vi vill se.
Nyamko Sabuni är mycket bestämd i sitt
svar och berättar att de forskningsmedel
som utdelats skulle gå till utveckling av
verksamheten, inte till att utsätta kvinno
jourerna för upphandling i konkurrens
med företag.
Roks kvinnojourer är kvinnoseparatistiska – vad anser du om det?

– Jag har förståelse för att det finns kvinnor
som vill komma till en separatistisk jour
och ser det som ett bra alternativ, men det
22
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betraktar jag mer som en praktisk fråga än
som en ideologisk.
Vilken är den viktigaste kvinnopolitiska
frågan för Liberalerna?

– Kvinnors våldsutsatthet och frihetsbegränsning!
Att bekämpa mäns våld mot kvinnor,
sammanfattar jag och Nyanko Sabuni
nickar.
AVSLUTNINGSVIS säger Nyamko Sabuni att
hon hoppas på fortsatta bra relationer med
kvinnorörelsen och jourverksamheten.
– Vi har mycket att lära oss av den erfa
renhet ni har för att utveckla politiken
framåt, och det är viktigt att vi kan träffas
och mata in idéer. Jag känner mig trygg
med att vi får ta del av välgrundade åsikter,
erfarenheter och förslag från den verklighet som vi har att hantera.

PÅ NATTYGSBORDET
Nyamko Sabuni hinner läsa annat
än statliga utredningar och poli
tiska dokument. På nattygsbordet
ligger den omtalade »Klubben«
av Matilda Gustavsson.
Kommentar: »Det händer så
mycket runtomkring oss öppet och
synligt men maktförhållandena
hindrar folk från att säga ifrån
och det är
fruktansvärt
att så många
är skrämda till
tystnad. För
det finns inga
missförhållan
den som är
värda att hålla
tyst om.«

uttalat

Vi skiljer oss ...
B

tjafs med
Unizon! Det var min första tanke
när jag hörde att Kvinnotryck
skulle göra ett nummer om jourrörelsen
och dess ideologiska grundvalar. Jag
hukade nästan inför nyheten.
Men sen tänkte jag om. Något vaknade
i mig. Kanske för att jag hukade mig.
Varför gjorde jag det?
Saken handlar nämligen inte om »tjafs«.
Istället är samtalet om hur de två organisationerna arbetar ett viktigt samtal om
hur vi arbetar mot våld. Ändå har locket
legat på. Och plötsligt får jag syn på en
mörk dynamik.
ARA DET INTE BLIR

SEN JAG TILLTRÄDDE som Roks ord

förande har en märklig sanning gått upp

tiden insåg jag att den kunskap Roks står
på faktiskt gör oss till något helt annat
än Unizon. Men när jag ville ta upp detta
blev det tydligt att jag närmat mig en
förbjuden gräns.
En filosof som hette Ludvig Wittgenstein
yttrade de berömda orden »vad man inte
kan tala om, därom måste man tiga«.
Hans ord kommer till mig när jag hör att
Unizons styrelse och ordförande valt att
ignorera Kvinnotrycks upprepade försök
att få ett samtal med dem inför det här
numret. Det är häpnadsväckande men så
tänker jag att de kanske inte kan tala om
sin kunskapsgrund?
Och plötsligt känner jag lättnad. Jag
inser att det inte är jag som har inbillat
mig. Det är inte jag som hittat på att det

för mig: De två riksorganisationerna för
landets kvinnojourer och tjejjourer arbetar
inte bara olika – det visste jag förstås.
Roks är en feministisk organisation som
enbart samlar tjej- och kvinnojourer och
bygger sitt arbete på våldskunskap som
leder till att kvinnor och tjejer stöttar
kvinnor och tjejer. Unizon organiserar en
bredd av stödverksamheter där också män
arbetar och där de ideologiska grundvalarna
skiftar under en övergripande vision om
jämställdhet och frihet från våld.
Det jag inte visste var att det är känsligt,
ja att det skulle klassas som en fientlig
handling, att påpeka att vi inte arbetar på
samma kunskapsgrund. Men detta tog ett
tag att få syn på.
UNDER MIN FÖRSTA TID som ordförande

agerade jag inom den ram som erbjöds där
Roks och Unizon framställdes som two of
a kind, bara två olika organisationer. Med

finns ett påbud om tystnad kring detta att
Unizon har en helt annan utgångspunkt
än Roks. It’s not gaslight!
Jag känner hur oket lyfter från mina axlar.
Vi skiljer oss! Roks ska sätta ljuset på oss
själva och stolt berätta om det arbete vi
gör. Vi gör det för att vi är viktiga och för
att vi behöver prata om vilka vi är och vad
vi står för.
OCH HÄR KOMMER kanske gåtans lösning.

För visst är det skönt att stå nära den som
bär kunskapen, tryggheten och stödet
genom allt motstånd som den feministiska
våldskunskapen dragit på sig i Sverige. Men
lika skönt är det att backa undan när hoten
och hatet kommer och då förklara att »vi
arbetar med män – radikalerna står där
borta«. Men går det att prata om mäns våld
och samtidigt undvika våldets brännande
konfliktytor? Får inte det konsekvenser för
hur arbetet mot våld sedan organiseras?

FOTO: FRIDA EKMAN

Går det att prata om mäns våld och samtidigt
backa undan när hoten och hatet kommer och då
förklara att »vi arbetar med män – radikalerna står
där borta«?

FAKTA ÄR HUR SOM HELST att Unizon
sagt upp samarbetet kring vår gemensamma stödplattform Tjejjouren.se efter att
Kvinnotryck velat ställa frågor till dem.
Frågor som skulle handla om de ideologiska riktlinjer de valt att jobba efter,
precis som man kan ställa frågor till ett
förbund, en rörelse eller ett politiskt parti
om grundläggande värderingar de enats
kring. Sådant är det ju meningen att man
ska stå upp för.
Och sådant måste det gå att fråga om utan
att huka.
JENNY WESTERSTRAND
Ordförande i Roks
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verklighetschecken

Vi ska vara nageln i ö
I 38 års tid har
kvinnojouren
Ellinor arbetat för att bygga upp förtroende och goda relationer till kommunens
beslutsfattare. De försöker behålla den
ideella glöden trots att deras arbete
närmar sig socialtjänstens uppgifter.
SÅ HÄR GJORDE VI

TEXT OCH FOTO: MARJA BECKMAN

K

är en av
Roks äldsta jourer, grundad 1982.
Tjejjouren Beata startades 1999, och
de båda jourerna arbetar tätt tillsammans. På fyra år har de gått från två till sex
anställda.
– Nu har vi många fler möjligheter att driva
projekt jämfört med när vi bara hade två anställda,
säger verksamhetschefen Katarina Strömfelt.
Kvinnotryck träffar henne i jourens lokaler, en
lägenhet i Linköping, tillsammans med kuratorn
Elisabeth Algborn, tjejjourssamordnaren Johanna
Wahlbäck samt Therese Björn Johansson som är
vice styrelseordförande. Eftersom jourerna har vuxit
ur lokalerna ska de snart flytta. Det skyddade boendet
finns på annat håll.
VINNOJOUREN ELLINOR

KÄNSLAN HOS DENNA JOUR är positiv. Kanske har

de haft lite tur och hittat rätt personer i kommunen, med tanke på att andra jourer kämpar för sin
överlevnad.
– Jouren har under snart 40 år byggt upp ett nära
samarbete med socialtjänsten. Samarbetet har inte
varit personbundet och inte blockbundet, utan väl
invävt i väggarna, säger Therese Björn Johansson.
Kvinnojouren Ellinor har ett så kallat IOP –
idéburet Offentligt Partnerskap – med kommunen.
Till skillnad från verksamhetsbidrag innebär IOP:n
ett djupare samarbete mellan kommunen och den
idéburna organisationen. Kommunen har skrivit
ett femårigt avtal med kvinnojouren, vilket betyder
mycket för deras möjligheter att planera verksamheten. Eftersom IOP:n är ett levande dokument kan
det skrivas om vid ändrade förutsättningar.
Enligt avtalet ska jouren erbjuda plats till stöd
sökande kvinnor i kommunen, även om det annars
är vanligt att de kvinnor som söker hjälp behöver byta
kommun. De arbetar också mycket med att utbilda
kommunanställda om mäns våld mot kvinnor och
24
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barn. Därtill har de många stödsamtal med kvinnor
i Linköpings kommun.
De sökte också statsbidrag för att göra en opinionsbildande film om en våldsutsatt kvinna. Filmen
finns på både kommunens och jourernas hemsida,
den har haft över en miljon visningar, har vunnit
priser och drar fortfarande till sig uppmärksamhet.
DET FINNS INGA konkurrerande jourer i Linköping,

så några upphandlingar har de inte behövt göra.
Men självklart påverkas kvinnojouren Ellinor av de
ökade kraven på professionalisering.

ögat och säga ifrån!
– Sedan vi blev utförare av socialtjänst har vi
märkt en skillnad i hur ärendena som får placeringar hos oss ser ut. De är betydligt mer komplexa
idag. Vår uppfattning är att fler kvinnor och barn
har rätt till biståndsbeslut om skyddat boende än

de kvinnor som faktiskt får det idag, säger Katarina
Strömfelt.
– Vi behöver numera vara utbildade för att
klara en viss typ av traumatiska situationer, säger
Therese Björn Johansson.

Sedan vi blev utförare av socialtjänst har vi fått mer
komplexa ärenden. Fler kvinnor och barn borde ha rätt
till biståndsbeslut om skyddat boende än de kvinnor
som faktiskt får det idag.

KORTEN OVAN ser kanske ut
som vanliga kärleksfulla kort,
men budskapet är ett annat:
»Älskar dig… så mycket att
om du lämnar mig dödar jag
dig.«
»Förlåt mig… det var inte
meningen att slå dig så hår.«

FAKTA OM JOURERNA
ELLINOR OCH BEATA
Har funnits sedan: Kvinnojouren sedan 1982. Tjejjouren
sedan 1999.
Antal anställda: 6.
Antal medlemmar: 70.
Antal stödsökande 2019:
Cirka 230 (kvinnojouren),
287 (tjejjouren).

Linköpings jourer har ett gott
samarbete med kommunen,
och kvinnojouren och tjej
jouren arbetar tätt ihop.
Från vänster: Katarina Strömfelt, Elisabeth Algborn, Johanna
Wahlbäck och Therese Björn
Johansson.

– Förr tog de ideella jourkvinnorna emot
kvinnor till boenden. Idag är det bara anställda
som gör det. Men professionaliseringen gör att de
ideella också kan ägna mer tid åt opinionsbildande,
utåtriktat och förebyggande arbete. Och vi är inte
rädda för att synas och höras och säga de saker som
man inte vågar om man tillhör en myndighet eller
ett privat företag, säger Elisabeth Algborn.
– Privata företag är vinstdrivande, medan vi är
gå runt-drivande. Vi ska vara nageln i ögat och ta
vara på drivet som gör att ideella vill engagera sig i
jourerna, säger Therese Björn Johansson.
KVINNOSEPARATISMEN ÄR NÅGOT som skiljer
Roks från de flesta andra organisationer. Även om
samhället går mot ett mer könsneutralt tilltal och
hellre talar om våld i nära relationer än mäns våld
mot kvinnor, står jourkvinnorna i Linköping fast
vid att könsseparatism behövs.
– Det finns en speciell gemenskap här, rum
som är svåra att hitta i offentliga sammanhang.
Kvinnoseparatismen är en viktig anledning till att
jag sökte mig hit. Jag har aldrig hört några kvinnor
fråga varför det inte är några män här. Det är något
fint i det, att kunna jobba kvinna till kvinna, kunna
säga: Jag kan förstå samhället ur samma perspektiv
som du, trots att vi har väldigt olika liv i övrigt,
säger Elisabet Algborn.
– Vi i tjejjouren blir ofta ifrågasatta när vi är ute
i skolorna. Men separatismen är jätteviktig för
gemenskapen och stämningen i tjejjouren, säger
Johanna Wahlbäck.
– Men även om vi är kvinnoseparatistiska sam
arbetar vi med organisationer som inte är det. Vi
har inget att vinna på att stänga ute andra organisationer, säger Therese Björn Johansson.
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SVART HUMOR
OM DET SVÅRA

KONSTENS UPPHOVSMÄN
NU BARA KVINNOR

För ett par år sedan insåg serietecknaren Olivia
Berglund att hon som transkvinna inte fanns
representerad någonstans i sin egen bransch. Även
i serievärlden var HBTQ-representationen mans
fokuserad. Hon beslutade sig för att ändra på det,
och är nu aktuell med sin självbiografiska debut
bok »Nästan i mål – en komisk transition«, som
med svart humor skildrar en ung tjejs kamp för att
få tillgång till det som de flesta tilldelas helt gratis.
– Om jag fick ge ett tips till mina yngre trans
systrar är det just att lära sig skratta åt vissa situa
tioner när det blir svårt. Det känns som att ingen
kan komma åt en om man lär sig se det humoris
tiska i saker. Sedan vill jag påminna om att man
inte behöver stressa fram något om man är tidigt
i sin transition eller bara är fundersam. Det tar
alla olika lång tid att landa i sin identitet och man
är precis lika valid som kvinna oavsett var man
befinner sig, säger hon.

På konstmuseet Artipelag pågår just nu en högst sevärd utställning med
bara kvinnliga konstnärer, både levande och döda, från 1900-talets början
och fram till idag. Gemensamt är att alla speglar sin typiska samtid. Projektet
invigdes den 8 mars som en tydlig gest åt konsthistoriens försummelse av
kvinnliga konstnärskap, vilket museichefen Bo Nilsson upptäckte när han
skulle göra urvalet till ett annat projekt. Oavsett om det var en kvinna eller en
man som författat de konsthistoriska böcker han gick igenom var 95 procent
(!) av konstnärerna män.
Med utställningen »Signature Women – 100 år på den svenska konstscenen«
har Artipelag bidragit till att ändra på den skeva könsfördelningen. Bland det
50-tal kvinnor som lyfts fram finns både de kända, som Hilma af Klint och
Mamma Andersson, och de som hamnat i skymundan, och sammantaget
representeras en rad olika genrer, alltifrån skulpturer till videokonst. Det
första besökarna möter är gatukonstnären Carolina Falkholts väggkollage
i entrén, som fått kröna den stora exposén. På bilden tar hon en paus från
uppförandet, med sina utprintade teckenspråkshänder som liggunderlag.
Artipelag är även ett tacksamt utflyktsmål beläget i naturskön skärgårds
miljö på Värmdö söder om Stockholm och utställningen pågår fram till den
27 september. (Läs mer om Carolina Falkholt på s 4.)
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ATT TA
TILLBAKA MARK

ATT HYLLA EN
ANTIMADONNA

Tiden är förbi då afroamerikanska skådespelare endast var
sidekicks åt vita filmkaraktärer i internationella storsats
ningar. I Robin Thedes HBO-serie tillika kioskvältare »A
Black Lady Sketch Show« är vita skådespelare på undan
tag. Ensemblen utgörs av kända namn som Ashley Nicole
Black, Quinta Brunson och Gabrielle Dennis, men det är
nya gäster i nästan varje avsnitt, eftersom humorserien är i
sketchformat. Ett väldigt tacksamt sådant.
Avsnitten är halvtimmeslånga och manuset är lika smart
som totalskruvat. Tveklöst bäst är de scener som humor
geniet och producenten Issa Rae deltar i. Oavsett
om man själv har utsatts för fördomar och
förtryck i egenskap av rasifierad kvinna eller
TEXTER
ej, så är A Black Lady Sketch Show:s satir
FRITIDSLINJEN:
obeskrivligt underhållande. Den befriande
ELLINOR GOTBY
känslan av att se talangfulla skådespeler
ERIKSSON
skor fullkomligt håna sönder stereotyper
om svarta kvinnor – det är det bästa som har
hänt tv-världen på mycket länge.

»Hon tänker på mannen som velat lära henne allt om
skrivandet. Hon tänker på maken hon inte längre orkar
tänka på. Hon tänker på om det är möjligt att vara både
moder och kropp. Hon tänker på hur det skulle vara att
få vila ut nånstans, hos nån. Hon kan inte längre skriva,
men hon skriver ändå.«. Sara Villius efterlängtade come
back-roman »Madonna« släpptes i oktober, och om du
inte redan har läst den är det helt klart dags. Underteck
nad håller redan på att läsa den en andra gång.
Denna sylvassa replik på normkvinnans påtvingade
blyok borde vara obligatorisk utbildningslitteratur inom
alla samhällsinstanser. Huvudkaraktären är en trebarns
mamma som söker sig till otroheter och bort från familje
livet. Genom henne undersöker Villius moderskapet på
sitt vanliga kompromisslösa vis. Hon drar sig inte för att
blottlägga precis alla äckliga sanningar och skamfyllda
fantasier, och hon gör det på ett sätt som får läsaren att
vilja peka finger åt allt vad helig kvinnlighet heter. Länge
leve antimadonnan.

FOTO: CHRIS PIZZELLO
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utmärkt kulturtant

Det man brinner för måste
man också KRIGA för
Hon är en urkraft som ger sina fans allt det hon har och lite till – oavsett om det är grova skämt på
teveskärmen eller blödande låttexter framförda med hennes signifikanta Janis Joplin-stämma. Men för
att citera Julia Frej själv: vägen till vacker är ful. Och som självskapad artist kan man tvingas stånga sig
blodig för att bevara sig själv.
TEXT: ELLINOR GOTBY ERIKSSON

V

|

FOTO: TOM JERRY BOMAN

ad skulle du ge för råd till en person som känner att
hon kompromissar för mycket med sin konst för att
få pengar till mat och hyra?

– Man måste dra in pengar. Eventuellt kanske ett råd skulle vara
att man inte måste göra »dålig konst« bara för det utan kanske ta
ett vanligt jobb så länge. Men samtidigt är det en bra erfarenhet
att jobba kommersiellt även om det kanske inte är det man brinner
för – man lär sig alltid något. För vissa tar det två år, för andra
tjugo. Huvudsaken är att man alltid utvecklas och försöker att
acceptera när det blir fel, så att man kan gå vidare. Att jobba med
sin dröm är ofta orimligt hårt slit och panik under långa perioder.
Mitt råd är väl att man ska försöka ha bra folk runt sig.
Hur får man tålamod och styrka nog att tro på att det man själv
vill göra är värt att kriga för?

– Genom många år av hårt arbete. Då får man erfarenhet och
självkänsla. Tålamod är något man bygger upp med tiden. Det
märks om man brinner för något, då går det inte att släppa det.
Det är alltid värt att kriga för även om utgången blir annorlunda
än det man först tänkte.
Har du någonsin varit nära att säga typ »fuck it, nu anpassar
jag mig och blir mer kommersiellt tillgänglig för att kunna
slå lättare«?

gång kanske jag åkt med en sväng men jag har aldrig någonsin
kunnat arbeta när jag känner mig låst. Ibland blir jag helt slut
och kan snudda vid tanken men det går inte för mig, det jag lever
på måste komma inifrån mig själv. Däremot gillar jag inte att stå
ensam, jag älskar att jobba i team och kompromissar gärna så
länge konsten är fri.
Vad har varit den största svårigheten för dig i ditt skapande
genom åren?

– Min scenskräck. Och att jag har påbörjat så otroligt många
projekt jag inte riktigt haft tid att ro i land på grund av att livet
har varit för tufft, plus att jag behövde jobba heltid vid sidan av
i början. Jag har haft stora trauman i livet som har pausat mitt
krigande – ibland i flera år. Men man får bara hoppa upp på
hästen igen.

Jag har haft stora trauman
i livet som har pausat mitt krigande
– ibland i flera år. Men man får bara
hoppa upp på hästen igen.

– Jag har fått många sådana erbjudanden genom åren sedan jag
var cirka 19 år gammal. Och som jag har tackat nej till. Någon

DETTA HAR HÄNT
Julia Frej (född 1987 i Stockholm) är musikartist och låtskrivare. Hon har ett förflutet som fotomodell och dj, och 2010 blev
hon även känd för tv-publiken som ena halvan av humorduon Kakan och Julia på SVT. Mångsysslaren har gästat tv-program
som Historieätarna och Pluras kök tillsammans med sin gitarr. Bland mycket annat. Var hon än har befunnit sig har hon aldrig
tummat på sin konstnärliga integritet, och till slut har hon också slagit igenom ordentligt med sin egenskrivna musik. Exempelvis
2016 med »Vi är skuggor«, eller den känslosamma EP:n »Fröken Frejs epistlar«. Just nu är hon aktuell med pjäsen »Bellman
2.0« som bland annat spelas på Uppsala stadsteater.

Roksnytt

Jonna Bornemark, på Roks hearing. FOTO: JENNY WESTERSTRAND

SKYDDSNÄT I SÖNDERFALL?
ROKS HEARING OM UPPHANDLING
AV KVINNOJOURER
Den 23 januari höll Roks en välbesökt
hearing av upphandling av kvinnojourer,
som även sändes av SVT Forum. Frågorna
som diskuterades var bland andra vilka
värden som riskerar att gå förlorade när de
ideella och idéburna kvinnojourernas verk
samhet fragmenteras och säljs ut? Hur ser
erfarenheterna ut från andra sektorer inom
omsorg där upphandlingar gjorts? Talare vid hearingen var
Jonna Bornemark, professor i filosofi, Mathias Sylwan, jurist
med erfarenhet av upphandling, Arion Chryssafis (M) SKR,
Samuel Engblom, huvudsekreteraren i utredningen »Idéburen
välfärd« (SOU 2019:56), samt Jenny Westerstrand, Roks
ordförande. Vid en paneldiskussion under dagen deltog
Wiveca Holst, Q-jouren, Elin Hedén, Kvinnohuset i Västerås
och Helena Fredriksson, Motala kvinnojour, samt Elisabeth
Uddén, Botkyrka kvinnojour.

Yakin Ertürk, hedersgäst på Fadimedagen. FOTO: JENNY WESTERSTRAND

YAKIN ERTÜRK
HEDERSGÄST VID FADIMEDAGEN
DEN 21 JANUARI
Den tidigare FN-rapportören om
mäns våld mot kvinnor, Yakin Ertürk,
var särskilt inbjuden hedersgäst under
Fadimedagen den 21 januari, som i år
anordnades i samarbete mellan Roks
och Terrafem. Jämställdhetsminister
Åsa Lindhagen (MP) inledningstalade,
och under den späckade dagen talade
även Nina Pirooz, ordförande Terrafem,
Jenny Westerstrand, ordförande
Roks, Runa Bainastovu, lektor socialt
arbete, Örebro universitet, Åsa
Witkowski, NCK, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala.
Hanne Martinek, Socialstyrelsen, Åsa Eldén, fil dr sociologi,
Eman Hussein, Somaya kvinno- och tjejjour, Åsa Grimlund
MIlltoft, Stiftelsen Unga Kvinnors värn, samt Bernardita Nunez,
verksamhetsledare Terrafem.

VISSTE DU ATT…
Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är den enda riksorganisationen i Sverige som jobbar
bara för och med kvinno- och tjejjourer. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden med över 100 medlemsjourer.
Den åttonde och nuvarande ordföranden heter Jenny Westerstrand.
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TRÄFF FÖR
BARNANSVARIGA
I början av februari träffades cirka 50 barn
ansvariga från Roks jourer från norr till söder
för utbildning, fördjupning och utbyte av
erfarenheter. Familjerättens utredningar, våld
och vårdnad, och en workshop om barnkonventionen stod på schemat. Juristen och forskaren
Eva Diesen föreläste också om pappors starka
rätt över barnen i vårdnadsmål.
FOTO: JENNY WESTERSTRAND

NY SAJT FÖR ATT
HJÄLPA BROTTSOFFER
LANSERAS

TEXTER
GHITA HULDÉN.
PRESSEKRETERARE
ROKS

För att hjälpa brottsoffer lanserar nu Brottsoffer
myndigheten en helt ny sajt – www.brottsofferguiden.se.
Roks har varit med och gett feedback till framtagandet av
sajten, där du själv enkelt kan få överblick över vad som
händer i rättsprocessen i ett brott som du utsatts för.

FOTO: JULIA LINDEMALM

på gång

BARNFRIDSKONFERENSEN
I LINKÖPING

Roks vice ordförande Maja Ahrman deltog på Barnafridskon
ferensen i Linköping. Konferensen anordnas av Barnafrid - ett
nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, som är en
del av Linköpings Universitet. Dagarna är fyllda av seminarier
om barns utsatthet och i publiken finns personer som arbetar
inom socialt arbete, polis, skola och myndigheter, samt med
lemmar från några av Roks jourer.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) inledningstalade,
och tog bland annat upp vikten av att barn ska lyssnas på och
hon berättade också hur dåligt barn mår när de tvingas till
umgänge med en våldsam pappa. Lindhagen nämnde även
den utsatthet det innebär för barn att uppleva sin mamma bli
misshandlad av pappan. Roks jourer vet hur stor utsattheten är
bland barn som tvingas till umgänge och som upplever pappas
våld mot mamma. Det är viktiga frågor som Roks driver och vi är
tacksamma över att de här frågorna lyfts i dessa sammanhang.

ILLUSTRATION: JENNY ALMÉN
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B posttidning

returadress: Roks kansli, Hornsgatan 66, 118 21 Stockholm

MITT FEL
MAKTSPEL
Var tredje kvinna i världen utsätts för våld
eller övergrepp under sin livstid.
Det är aldrig hennes fel.
Du kan vara med och stoppa våldet.
Bli månadsgivare på kvinnatillkvinna.se
Kvinnotryck 1-2020

