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Gänget samlade, alla med sina olika bakgrunder och ett stort engagemang för ett mer jämställt samhälle.
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Ideella Tjejjouren MOA
vill verka förebyggande
''

AVESTA Tjejjouren, som
tidigare varit en del av
kvinnojouren i Avesta.
står nu på egna ben
med stöd av riksorganisation för kvinnojourer.
Till Tjejjouren MOA
kan man vända sig oavsett om man har n gativa tankar om sin
kropp. lider av självskadebeteende, blivit
utsatt för sexuella övergrepp eller bara vill ha
någon att prata med.
- Ingen fråga är oviktig, inga tankar är för
små för att tas upp.
säger Eva Lyckholm.
ordförande i Tjejjouren
MOA.

uppkom under tiden någ r a
av de engagerade kvinnorna hjälpte till på Avestas
kvinnojour som även hade
en tjejjour.
- Kvinnojouren jobbar
mer in action, vi i tjejjouren
kände att vi inte fick plats
i det och ville jobba mer
förebyggande, berättar Eva
Lyckholm.
Kvinnojouren möter kvinnor i kris, som lever i utsatthet. Tjejjouren MOA vill
arbeta mer förebyggande,
vara en vuxen förebild, driva olika evenemang, att
man ska ha möjlighet att
träffa andra vuxna.
- Allt görs utifrån ett feministiskt perspektiv, säger
Eva Lyckholm.

Linda Thunström, Eva
Lyckhol, Jenny Engström,
Linda Rehne, Zandra Aspg r en och Hanna Wigh är alla
aktiva i Tjejjouren MOA.
- Vi är en trygg och stark
grupp med högt i tak, våra
erf arenheter lyfter oss, säger
Eva Lyckholm, ordförande
i Tjejjouren MOA.
Iden till Tjejjouren MOA

Tjejjouren MOA är för alla

som identifierar sig som tjej
över hela Sverige även om
den finns i Avesta och utgår
härifrån. Kommunikationen sker genom en chatt
som de för tillfället har
öppen en gång i veckan i två
timmar. Chatten har varit
i gång vid två tillfällen hittills.

Vi är en trygg och
stark grupp med
högt i tak. våra
erfarenheter
lyfter oss.

Eva Lyckholm, ordförande
i Tjejjouren MOA.

- Folk har redan skrivit till
oss i chatten, det har varit
alla möjliga frågor, berättar
Zandra Aspg r en.
Att kommunikationen
sker genom en chatt på tjejjouren.se och inte på telefon g r undar sig i att de vill
använda sig av det som ungdomarna i dag är mest vana
och bekväma vid.
- Chatten hoppas vi blir
ett första teg för att tjejer
ska våga öppna sig för att
sedan kunna öppna sig vi-

dare, berättar Eva Lyckholm.
Tjejjouren MOA drivs ideellt och har i skrivande
stund nio stycken som är
engagerade. De alla besitter
olika erfarenheter och frågor som just de brinner
extra för.
- Jag jobbar som gymnasielärare, de saker jag inte
kommer åt i skolans värld
kan jag komma åt i tjejjouren, berättar Linda Thunström.
- Som vuxen har man erfarenheter som kan vara av
vikt, ge olika perspektiv,
förklarar Jenny Engström.

Deras mål med Tjejjouren
är att få jämlikheten framåt
och kunna få tjejer som är
utsatta på olika vis eller
mår dåligt att våga prata
om det och ta steget att
söka hjälp.
För att nå dit kommer de
finnas tillgängliga på chatten en eller flera dagar
i veckan, besöka skolor för
workshops kring jämställdhet och värderingar och
i höst anordna aktiviteter

för de som vill träffas och
umgås samt ha olika evenemang lUct ljusmanifestationen de anordnade tillsammans med kvinnojouren för
Velmira.
- Våga komma på aktiviteterna. Man behöver inte
bära på en tung väska, alla
som identifierar sig som tjej
får komma, vara en stöttepelare för varandra, säger
Linda Rehne.
Tjejjouren MOA tillhör
riksorganisationen för kvinnojourer och är registrerad
som förening vilket ger de
10 ooo kronor om året. Men
de sträcker ut en hand till
företag, föreningar och
kommunen att ge dem
stöttning.
- Vi har pratat med en
man på ungdomsverksamheten som hjälpt oss med
en tillfällig lokal, men vi ser
gärna att kommunen samverkar ytterligare, berättar
Linda Rehne.
- Ja, Lars Isacsson visade
intresse vid ljusmanifestationen, tror han är lite
intresserad, säger Eva Lyckholm.

Tjejjouren MOA har mestadels fått positiv respons.
- Vi fanns ute på stan
under Avestafestivalen, då
kom ett gäng killar och frågade om oss, varför det är
just en tjejjour och vad vi
gör, säger Jenny Engström.
En del var lite mer negativa.
- Ett annat gäng killar
kallade oss "manshatare",
berättar Zandra Asp g ren.
De tror dock att de föll för
grupptryck och egentligen
sökte uppmärksamhet.
- Vi vill ju även nå killarna
och hoppas göra det i höst
med våra olika projekt,
säger Hanna Wigh.
De alla tycker att Tjejjouren MOA är viktig för stadens
unga tjejer och för att få ett
mer jämställt samhälle.
- Det märks att vi behövs,
säger Linda Rehne.
- Jag önskar att vi hade
funnits när jag var 18 år,
bara någon vuxen att prata
med som inte var familj,
säger Linda Thunström.
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