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Uppsala tjej- och transjours syfte är att stärka och stötta tjejer (cis och trans) och unga 

transpersoner genom främst stödsamtal. Vi stöttar målgruppen i den situation de 

befinner sig i och på deras egna villkor. Vi arbetar även förebyggande och 

informerande/opinionsbildande för att synliggöra, förändra och öka medvetenheten 

om unga tjejers (cis och trans) och unga transpersoners situation. Vi jobbar för 

jämställdhet, jämlikhet, syskonskap och systerskap. Vår verksamhet ska verka som ett 

komplement och en brygga till andra samhällsinstanser såsom hälso- och sjukvård, 

skola, polis och socialtjänst. 

 

 

Den som vänder sig till Uppsala tjej- och transjour kan vara helt anonym. Alla 

jourvolontärer har avgett ett tystnadslöfte och vi har ingen anmälningsplikt. Det en 

stödsökande vill ska stanna hos oss, stannar hos oss. Det går att vända sig till oss 

angående allt möjligt, vi ifrågasätter aldrig våra stödsökande. 

Vi vill arbeta på ett sätt som välkomnar och inkluderar tjejer (cis och trans) och unga 

transpersoner oavsett bostadsort, etnicitet, funktionalitet, klass, kön och icke-kön, 

livsåskådning, religion eller sexualitet. Detta gör vi genom att använda oss av ett 

normkritiskt förhållningssätt i vårt arbete. Vi tar aktivt avstånd från all form av 

diskriminering och förtryck.  

Vi välkomnar alla tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. Vår primära målgrupp 

är tjejer (cis och trans) och unga transpersoner mellan 10 och 25 år.  

 

 

Uppsala tjej- och transjour är en feministisk organisation, vars arbete baserar sig på en 

feministisk grundsyn. Samhället är ännu inte jämställt, det beror på rådande 

maktstrukturer som genomsyrar alla samhällets sfärer; såväl på det ekonomiska, 

privata, politiska, offentliga som sociala planet. Könsmaktsordningen är en sådan 

strukturell maktordning som yttrar sig på olika sätt. Vi ser ingen artskillnad, utan en 

gradskillnad, i könsrelaterat förtryck. Det betyder att vad som kan te sig som olika 

typer av könsrelaterat förtryck egentligen är samma förtryck som varierar. Vi ser allt 

könsrelaterat förtryck som på en skala, där cis-killars och cis-mäns våld mot kvinnor 

(cis och trans) och transpersoner är den yttersta konsekvensen. Den feministiska 

grundsynen innebär för oss att vi delar en insikt om att tjejer (cis och trans), kvinnor 

(cis och trans) och transpersoner i dagens samhälle är underordnade cis-killar och cis-

män som grupp. Jourens långsiktiga mål är ett jämställt och jämlikt samhälle och hela 

vår verksamhet går ut på att skapa förändring i samhället och för individer i denna 

riktning. 
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Vår feministiska värdegrund baseras på ett intersektionellt synsätt. Det betyder att vi 

ser och belyser hur de olika maktstrukturerna samverkar, vilket betyder att samma 

förtryck kan te sig på olika sätt för olika människor och olika grupper av människor. 

För oss innebär feminism att alla människor, oavsett bostadsort, etnicitet, 

funktionalitet, klass, könsidentitet eller icke-kön, livsåskådning, religion, sexualitet, 

värderingar och ålder, i enlighet med de mänskliga rättigheterna, föds till att dela 

samma politiska, sociala och ekonomiska rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

Jouren tar avstånd från alla icke-demokratiska organisationer som inte erkänner de 

mänskliga rättigheterna. 

 

  

Uppsala tjej- och transjour är separatistisk organisation för tjejer (cis och trans), 

kvinnor (cis och trans) och transpersoner. Vi är unga som stöttar unga. Vi utgår från 

tanken om vikten av separatistiska rum för att samla mod, kraft och kunskap och 

skapa gemenskap i. Jouren samarbetar dock gärna med andra organisationer som inte 

delar vår separatistiska värdegrund. Vi ser vikten av att hjälpa varandra att arbeta mot 

våra gemensamma mål.  

Vi värnar om syskonskapet och systerskapet i vår verksamhet; syskonskapet i vår 

interna verksamhet och syskonskapet och systerskapet i vårt utåtriktade arbete. 

Syskonskap handlar om samhörighet, gemenskap och ömsesidig respekt samt 

acceptans för varandras olikheter. Vi strävar efter att alla ska få ta plats och vara 

delaktiga inom syskonskapets ramar, för att skapa solidaritet och hitta styrkan oss 

emellan. Inom syskonskapet kan vi mötas, bekräfta och förstå varandra. Även att tro 

på, uppvärdera, värna om, stärka och framföra tjejers (cis och trans) och unga 

transpersoners erfarenheter och upplevelser, åsikter och kunskap är viktiga delar i 

syskonskapet. Vi vill synliggöra tjejer (cis och trans) och unga transpersoner som 

förebilder. 

 

Cis – En person är cis om könet den blev tilldelad vid födseln stämmer överens med 

dennes könsidentitet.  

Diskriminering – En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är 

att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha 

samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är; kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Intersektionalitet – Intersektionell teori används för att förstå hur olika maktordningar 

och diskrimineringsgrunder påverkar och ibland förstärker varandra, en enskild 

maktordning kan inte förstås oberoende av andra maktordningar. Till exempel ser vi 
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hur rasism och klass i dagens läge samverkar, vi når inte problemen om vi skulle tala 

om det som två helt skilda förtryck. 

Könsmaktsordning – Begreppet används för att beskriva de strukturer och processer 

som skapar och upprätthåller ojämställdheten i samhället. Könsmaktsordningen är 

som både lagboken och vett och etikett-boken i Patriarkatlandet. 

Maktstrukturer – Strukturell står i motsats till individuell. Det är strukturerna i 

samhället, de informella normerna eller formella reglerna och lagarna i samhället som 

upprätthåller strukturella förtryck, oberoende av individerna. 

Syskonskap – I vårt sammanhang betecknar syskonskap solidariteten icke-cismän 

emellan. Det betyder inte att vi alltid håller med varandra men att vi alltid håller om 

varandra.  

Systerskap – Systerskap är ett begrepp som har använts länge inom den feministiska 

kampen när en talar om solidaritet kvinnor emellan. Att en är beredd att hjälpa och 

stötta alla kvinnor som om de vore ens systrar. 

Trans – Trans är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma alla de identiteter, 

grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet. Transperson 

kan alltså den person kalla sig som bryter mot samhällets normer för kön och 

könsidentitet. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller 

könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön en blev tilldelad när en 

föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. 

Normkritik – Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat 

att se och ifrågasätta de normer som påverkar vår uppfattning om vad som är 

“normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som idealet. 

Opinionsbildande – Försök till påverkan av de politiska åsikterna hos en större grupp. 

Vi verkar till exempel opinionsbildande när vi anordnar en demonstration på 

Internationella kvinnodagen, skriver debattartiklar och ställer upp i intervjuer i 

samband med det. 

Separatism – Separatism innebär att endast personer som tillhör en viss grupp får vara 

med i det separatistiska sammanhanget. Separatism har en lång historia och används 

av många olika grupper som inte tillhör normen för att samla sig och hämta kraft från 

varandra.  

 

Ordlistan är skriven med inspiration från Indra tjej-, trans- och queerjour, Maktsalongen, 

RFSL, SAOL, Diskrimineringsombudsmannen och jämställ.nu. 

 


