
FÖR UNGA TJEJER

TJEJJOUREN TINDRA KARLSKRONA



Vilka är vi?
Tjejjouren Tindra startade 2009 och är en 
ideell, partipolitiskt och religiöst obun-
den feministisk förening. Vår vision är ett 
jämställt samhälle, där flickor och pojkar 
har lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter inom alla områden i samhäl-
let.

Vi vill att unga tjejer ska må bra, få ha 
stora drömmar och lyckas nå sina mål. 
Därför är vårt arbete med att uppmun-
tra, stötta, informera, utmana, hjälpa, 
diskutera med, peppa och stärka unga 
tjejer i åldrarna 12-20 otroligt viktigt. 



Att vara tjej 
Vi på tjejjouren Tindra är feminister, vilket 
innebär att vi arbetar för ett jämställt 
samhälle där tjejer och killar har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Vi tycker det är viktigt att vara normkritiska, 
alltså att tänka på att det inte finns något 
som är speciellt för killar eller speciellt för 
tjejer. 
Det finns inga ”regler” om hur en tjej ska 
vara, även om det ofta kan kännas så. 
Det finns lika många sätt att vara tjej på 
som det finns tjejer. DU kan tänka som DU 
vill, se ut som DU vill, drömma om vad DU 
vill, säga vad DU vill och göra vad DU vill! 
Det finns inga rätt och fel – DU duger precis 
som DU är!



När du är...
... glad eller ledsen, behöver någon att 
prata med eller har en fråga finns vi, Tjej-
jouren Tindra. Du kan du höra av dig till 
oss vad det än gäller. Vi finns här för att 
lyssna på dig, och vi står alltid på din sida!
Som ung tjej är det mycket som hän-
der och många tankar som snurrar. Du 
kanske har en fråga som känns pinsam 
eller känner att du vill prata med någon 
du verkligen kan lita på. Vi på Tjejjouren 
Tindra har tystnadslöfte, vilket innebär att 
det som sägs hos oss stannar hos oss.



Hör av dig till oss!
Vi som jobbar på jouren är tjejer som 
har gemensamt att vi alla brinner för att 
unga tjejer ska må bra! I övrigt är vi olika 
som personer, har olika utbildningar och 
olika bakgrunder. Vi jobbar med jouren 
på vår fritid, för att vi vill och vi vet att det 
behövs.
Du kan kontakta oss på olika vis. Maila 
oss, chatta med oss eller ring oss!



Engagera dig!
Är du över 18 år och vill vara med och jobba som 
volontär hos oss?

Kolla in vår hemsida och ring eller maila oss på 
tjejjouren Tindra i Karlskorna! 

www.karlskrona.tjejjouren.se  

Jourtelefon: 0709-616162     
Mail: kontakt@karlskrona.tjejjouren.se


