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Till dig som ska hålla i passet
Detta material finns tillgängligt för Förenade jourers medlemsjourer, och kan
användas som en introduktion till föreningens arbete för jourens medlemmar,
anställda, styrelse eller potentiella medlemmar. Till detta textmaterial finns också en
bildpresentation i powerpoint- och/eller pdf-format. För att använda materialet som
powerpoint krävs dock att en har tillgång till typsnittet Quicksand för bästa resultat.

Tanken är att detta pass ska ta 10-15 minuter, och syftet är alla medlemmar ska
känna till Förenade jourer och känna sig som en naturlig del av den nationella
rörelsen.

Vill du ha hjälp att planera passet, eller veta mer om Förenade jourers arbete just nu?
Kontakta styrelsen och kansliet på info@forenadejourer.se!

mailto:info@forenadejourer.se


Introduktion

Förenade jourer är en samverkansförening för jourer i Sverige som har unga som
målgrupp. Föreningen ska fungera som ett sätt för jourerna att dela kunskap,
erfarenheter och inspiration med varandra, och att samarbeta om utbildning och
opinionsbildning. Genom att ha en plattform där vi kan ta hjälp och stöd av varandra
behöver vi inte ägna energi åt att uppfinna hjulet om igen på varje enskild jour!

Not till dig som håller i passet:
Lägg gärna till något om den egna jourens relation till Förenade jourer. När gick ni
med? Vilken kontakt brukar ni ha med Förenade jourer? Är ni del av chattsamarbetet
och chattverktyget ImBox?
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Historia

2008 startade de två stora riksförbunden för kvinno- och tjejjourer, Roks och Unizon,
ett gemensamt projekt under namnet tjejjouren.se, en plattform för alla tjejjourer och
senare för alla tjej-, trans- och ungdomsjourer. Under åren 2008 till 2014 hölls även
stormöten inom projektet tjejjouren.se där tjejjourerna fick möjlighet att ses och
diskutera frågor som särskilt rörde dem. Dessutom växte rörelsen, många nya jourer
startades och ungdomsjourer tillkom.

Efter 2014 lades stormötena ned, och många av de jourer som arbetade specifikt med
en ung målgrupp saknade forum för att träffa varandra och dela erfarenheter och
kunskap oavsett riksförbund. Tjej-, trans- och ungdomsjourerna har länge delat
riksförbund med kvinnojourer och många upplevde också att det i rörelsen fanns ett
stort fokus på kvinnojourernas verksamhet och en brist på utbildningar och träffar
som hade tjej-, trans- och ungdomsjourernas verksamhet i centrum.

2015 diskuterades behovet av mer stabila och långsiktiga nätverk mellan tjej-, trans-
och ungdomsjourerna på flera sammankomster runtom i landet, och 2016 startades
ett nätverk för nationell organisering av en grupp jourer. Strävan efter ett långsiktigt
stabilt nätverk ledde till att föreningen Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer
startades av sex jourer i mars 2017.

Sedan dess har föreningen fått fler medlemsjourer för varje år, och fungerar både
som en stöd- och samverkansorganisation för sina medlemmar och som ett nätverk
för alla tjej-, trans- och ungdomsjourer oavsett medlemskap. Föreningen har ett
chattverktyg som används av majoriteten av medlemsjourerna och har sedan hösten
2020 haft möjlighet till att ha någon grad av anställning för samordning,
administration och skötsel av digitala plattformar.

På årsmötet 2022 bytte föreningen namn till det lite kortare Förenade jourer, och har
under våren också fått en ny logga, grafisk profil och hemsida!
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Syfte, mål och värdegrund

Syftet och ändamålet med Förenade jourer enligt stadgarna är att vara en
samverkansplattform för de jourer som har unga som målgrupp, och på så sätt verka
för en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse.

Föreningens värdegrund utgår från tre värdeord - demokrati, inkluderande feminism
och tillgänglighet. Demokrati innebär bland annat att jourerna och jourernas
målgrupp alltid ska vara i fokus. Medlemsjourerna och varje enskild medlem ska ha
insyn i styrelsens och resten av föreningens arbete. Inkluderande feminism innebär att
vi ska jobba intersektionellt och aktivt utbilda oss och utveckla vår feminism för att så
många som möjligt ska känna sig hemma i vår verksamhet. Tillgänglighet innebär
bland annat att vi ska sträva efter att alla medlemsjourer känner samhörighet och
jämlikhet och att ens frågor tas upp och värderas.

På årsmötet 2021 antogs ett manifest som är ett tillägg till värdegrunden och som gör
det extra tydligt att Förenade jourers feminism är en transinkluderande feminism.
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Organisation

Förenade jourer har våren 2022 17 medlemsjourer, från Malmö i söder till Kiruna i
norr. Årsmötet, som hålls varje vår, är föreningens högsta beslutande organ, där de
viktigaste besluten för föreningen tas. Alla medlemsjourer har en röst var på årsmötet
och det är de som bestämmer tillsammans. Men även jourer som inte är medlemmar
får vara med och diskutera på årsmötet.

På årsmötet väljs en styrelse som har till uppgift att genomföra den verksamhet som
årsmötet har beslutat om. Styrelsen tar de löpande besluten under året. De som sitter
i styrelsen ska vara aktiva i en medlemsjour, och en majoritet av styrelsen ska vara
personer som identifierar sig som tjej och/eller trans. Förutom arbetet som styrelsen
gör själva så jobbar föreningen med arbetsgrupper som samlas för att arbeta med
specifika evenemang eller satsningar. Arbetsgrupperna består av personer från olika
jourer, både medlemsjourer och andra jourer, och syftet är att möjliggöra för fler än
styrelsen att engagera sig i föreningen, och att stärka transparensen.

Alla medlemsjourer har en person som är ansvarig i sin jour för kontakten med
Förenade jourer, och dessa personer träffas tillsammans med representanter från
styrelsen ett par gånger per år. På dessa medlemsmöten diskuterar jourerna aktuella
frågor med varandra. Det är även där som kontakten, utöver mail, sker mellan
styrelsen och medlemsjourerna.

Just nu, våren 2022, har Förenade jourer även en halvtidsanställd samordnare som
arbetar med administration, planering av event, underhåll av digitala plattformar och
att ta fram utbildningar och material.

Not till dig som håller i passet:
Berätta gärna om vem som är medlemsmötesrepresentant hos er!
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Verksamhet

Jobba för gemensam utbildning, kunskapsutbyten och erfarenhetsutbyten mellan
tjej-, trans- och ungdomsjourerna. Det görs genom att anordna regionalträffar,
stormöten, utbildningar och andra träffar för jourerna och att underlätta olika
digitala plattformar för samverkan.

Möjliggöra för jourerna att driva opinion tillsammans och vara en stark röst i
frågor som rör barns och ungas mänskliga rättigheter. Det görs bland annat
genom att ordna träffar mellan jourerna och genom nätverkande med andra
viktiga organisationer.

Inventera, skapa och utvärdera former för långsiktig samverkan. Det behövs
former för en långsiktig samverkan mellan tjej-, trans- och ungdomsjourerna för
att slippa uppfinna hjulet om och om igen på varje jour. Det arbetas för bland
annat genom att skapa kunskapsbanker där jourerna delar sin kunskap med
varandra, erbjuda ett gemensamt chattverktyg, och stötta jourer som är i en
uppstartsfas eller i ett förändringsskede.

Förenade jourer ska jobba med tre huvudsakliga verksamhetsområden.

En viktig del av detta arbete är också att vi sedan december 2020 driver den
gemensamma plattformen ungasjourer.se. Där samlar vi kontaktuppgifter till alla tjej-,
trans- och ungdomsjourer, för att göra det så lätt som möjligt för stödsökande att
hitta till en jour.

Not till dig som håller i passet:
Berätta gärna om er jour varit med på en utbildning eller liknande som Förenade
jourer arrangerat! Kolla in www.forenadejourer.se eller det senaste nyhets- eller
medlemsmailet för att få med information om vad som pågår för verksamhet just nu.
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Kontakt och mer info

Styrelsen och föreningens anställda nås lättast genom mailkontakt, via
info@forenadejourer.se. Alla mail är välkomna, både tips, frågor, information och
allmänna hälsningar. Det går också att läsa mer om Förenade jourer på vår hemsida,
instagram och facebook.

Varje medlemsjour har också, som tidigare nämnts, en person som deltar i
medlemsmötet, och som har lite extra ansvar för att fungera som länk mellan jouren
och Förenade jourers styrelse.

Not till dig som håller i passet:
Informera gärna om vem detta är på er jour!
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Avslutning

Om ni har tid, gör gärna en runda med tankar om vad er jour skulle vilja och behöva
att Förenade jourer arbetar med. Vad skulle ni vilja samarbeta med andra jourer
kring? Vad skulle ni vilja lära er mer om genom gemensamma utbildningar? Vad tror
ni att jourrörelsen skulle behöva utveckla tillsammans? Har ni frågor efter att ha gått
igenom passet?

Maila oss gärna och dela med er av era tankar! <3
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