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ROSA ORD

Nu under coronapandemin råder det det en tid i världen när människor måste ändra på sättet de lever för att 
hjälpa till att skydda varandra. Men det är också en tid då samhället sätts på prov. Det är i kriser som denna som 
alla måste hjälpas åt att inte sprida viruset och att hålla sig lugna. 

Men det är också en tid då orättvisor blir allt tydligare. Till exempel drabbas människor med låg inkomst och 
osäkra anställningar, människor på flykt och människor som inte har någon bostad extra hårt av pandemin. Vi 
vill att samhället och makthavarna nu och i framtiden ska göra det enklare för utsatta människor att leva ett bra 
liv utan rädsla och lidande. Det är hela vår politik. 

Men vi måste precis som alla andra även göra förändringar i vår verksamhet. Vi håller möten via video och stäl-
ler in planerade träffar just nu. Det kan kännas jobbigt att ungdomsrörelsen måste pausa sin verksamhet trots 
att orättvisorna som vi kämpar emot inte tar paus. 

Det finns dock fortfarande saker vi kan göra för våra medlemmar och för att fortsätta bekämpa patriarkatet och 
alla dess orättvisor. Unga Feminister har varit med på ett möte tillsammans med ungdomsrörelsen och LSU 
(Sveriges Ungdomsorganisationer) som syftade till att utvärdera våra behov under coronapandemin. Under mö-
tet var representanter från regeringen med för att lyssna på oss. Vi har även skrivit under en debattartikel som 
kräver att unga på flykt ska få den hjälp de behöver (håll utkik på vår hemsida för att läsa den). 

Men vi vill även finnas där för våra medlemmar i svåra tider. Vi finns på instagram, facebook och mail om ni vill 
nå oss! Vi svarar gärna på frågor om saker ni undrar. 

Fortsätt kämpa!

Rosa hälsningar 
Nora Grollmuss
Verksamhetsutvecklare

ORD FRÅN MEDLEMMAR...

”Alltså jag vill vara aktiv i UF! för att jag ser mig själv i er. Vi driver samma frå-
gor och tänker liknande. Jag gillar rosa färg och tycker att det är mysig att vara i UFs lo-

kal. Ni har intressanta workshops som man lär sig mycket av. 
Det viktigaste är att jag känner mig trygg med er och vet att ni stöt-

tar mig om det behövs och tillsammans stöttar vi varandra.”
- Tara

 Jag tycker  att det är kul att vara med att påverka, så vill gärna kunna göra det här.
- Inez

VI FRÅGADE MEDLEMMARNA VAD DE TYCKER ÄR KUL MED ATT VARA AKTIV UNGA 
FEMINISTER!

ORD OM COVID-19...
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ORD FRÅN STYRELSEN...
-DEN NATIONELLA STYRLSEN BERÄTTAR LITE OM SIG SJÄLVA!

På årsmötet som hölls i februari i år valdes en ny styrelse som ska ta hand om organisationen och medelm-
marna under det kommande året. De nya styrelsemedlemmarna har skrivit några rader för att presentera 
sig själva.

LOVISA

SELMA

SANDRA

Jag heter Lovisa och är sammankallande. I UF! får jag kreativt ut-
lopp, utrymme i att testa idéer och lära mig massor. Det känns me-
ningsfullt att vara del av denna rörelse och syskonskapet när vi 
lyfter varandra. Politiskt har jag jobbat särskilt med frågor som rör 
gles- och landsbygd, asylrätt, ensamkommandes rättigheter, ungas 
inflytande, antivåld och klimat. 

I kampen behövs en bra balans mellan ilska, kärlek, kreativitet och 
hopp samtidigt som vi har insikt i de komplexa utmaningarna vi 
står inför.  Jag är nördig på dialekter, gillar choklad, att vara ute i 
naturen och att dansa. 

Fo
to

: I
da

 N
ys

tr
öm

Hej alla unga feminister Jag heter selma och är aktivistkoordinator. 
Mitt pronomen är hon, jag går i gymnasiet, och jag älskar katter mer 
än något annat.
Jag gick med för att jag har många och starka åsikter om politiska 
frågor och dom matchade väldigt bra med UF!s.

Jag ville också representera third culture kids och prata om var-
dagsrasism. Jag vill vara med och göra skillnad i vårt samhälle och 
Unga Feminister ger mig det utrymmet för att försöka göra de. Det 
bästa med att vara med i Unga Feminister är systerskapet man 
känner från alla. Jag är exalterad för kommande året och även fast 
de har startat lite långsamt tror jag att de kommer bli bra.

Hej! Jag heter Sandra och sitter som nybliven ekonomiansvarig. 
Jag räknar just nu ner dagarna till min student och spenderar min 
tid hemma med att försöka hålla mina blommor levande och des-
perat försöka bli bättre på sudoku. Jag engagerade min i Unga Fe-
minister då jag ville hjälpa till att sprida en större intersektionalitet 
inom det politiska samtalet och göra mitt bästa för att motarbeta de 
nationalistiska vindarna.

Under min tid som aktiv inom Unga Feminister har jag blivit extra 
driven inom miljöfrågor och speciellt klimatförändringarna i förhål-
lande till vår konsumtion och tillväxt. Jag kommer från en början 
från landsbygden och har även fått ett starkt intresse för hur en ska 
motverka utarmningen utav glesbygden. Något av det bästa med UF! 
enligt mig är att organisationen strävar att vara platt där alla med-
lemmar har möjlighet att få sina röster hörda.
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IDA

HANNA

EMMA

Hej alla unga feminister! Jag heter Hanna och är medlemsansvarig i 
styrelsen. Om dagarna studerar jag klassisk musik och har stort fokus 
på att uppmärksamma och spela musik av kvinnliga kompositörer. Jag 
tycker även om att skriva och vara ute i naturen.

Mina hjärtefrågor är klimat och mänskliga rättigheter. För mig är det 
viktigt att alla områden i politiken genomsyras av ett feministiskt per-
spektiv vilket är den främsta anledningen till att organisationen repre-
senterar mig så bra. Under året hoppas jag på att få utrymme att testa 
idéer, använda min ilska på ett kreativt och konstruktivt sätt, träffa li-
kasinnade och framförallt lära mig massor.

Halloj! Jag heter Emma, mitt pronomen är hon. Jag är den nya press 
och kommunikation ansvariga i styrelsen. Just nu studerar jag ge-
nusvetenskap på Uppsala universitet och i höst börjar jag nya stu-
dier i Uppsala.

Jag har varit medlem sedan 2015 men 2017 blev jag aktiv. Jag har 
tidigare suttit i valberedningen. Frågor jag brinner för är utbildning, 
då gäller det att en får bra utbildning men också att det ska vara 
tryggt i skolan.

Det bästa med UF! är att en kan få så många vänner, en får driva sina 
frågor och en får mycket erfarenheter och kunskaper.

Halloj! Jag heter Ida, är 21 år gammal och mitt pronomen är hon. 
Jag är sekreterare i nya styrelsen samt arbetsledare för våra an-
ställda på kansliet. Om dagarna jobbar jag som elevassistent på 
mellanstadiet, vilket jag har gjort i snart två år. Jag har även ett ex-
trajobb på en lägerverksamhet för barn och ungdomar med funk-
tionsvariationer, där jag spenderar en helg i månaden och i princip 
hela sommaren. På fritiden dansar jag även flera dagar i veckan 
vilket jag älskar då det gör mig superglad! 

Jag började engagera mig i Unga Feminister då jag alltid brunnit 
för mänskliga rättigheter och drömmer om allas rätt att vilja, kun-
na och våga vara den de faktiskt är. Jag har sedan fördjupat mig 
lite extra i funkisfrågor men har en bred ingångsvinkel. Det bästa 
med att vara med i UF! är allt jag har fått lära mig och allt jag kom-
mer fortsätta lära mig och uppleva. Unga Feminister har gjort att 
jag har träffat massa andra underbara antirasistiska feminister, 
och jag har fått möjligheten att vara med i kampen. Jag älskar det!
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ORD FRÅN KANSLIET...
HÄR PRESENTERAR VERKSAMHETSUTVECKLAREN OCH ORGENISATIONSSEKRE-
TERAREN SIG (INGEN VET VARFÖR JOBBTITLARNA ÄR SÅÅÅ LÅNGA!)

Nora 
Verksamhetsutvecklare

Hej! Jag heter Nora och är er verksamhetsutvecklare.  
Jag är en 27 åring som alltid misstas för att vara 17 år 
(vad det beror på vet jag inte riktigt lol). 

Jag jobbar för att ni medelmmar ska kunna egagera 
er på bästa möjliga sätt och för att vi alla i UF! ska ha 
det så kul och bra som möjligt. På fritiden kollar jag på 
serier och snackar skit. 

För mig är Unga Feminister den perfekta organisa-
tionen för alla som är feminister (och unga) och som 
vill  påverka samhället politiskt och tror på feministisk 
politik. Vi kan göra allt det och samtidigt ta hand om 
varandra och ha det roligt. 

Fråga mig allt ni undrar om feminism, genusveten-
skap och antirasism för det tycker jag är så viktiga och 
spännande ämnen. 
Det är så mäktigt att vara med när feminister möts och 
växer!

Emelie 
Organisationssekreterare

Hej alla glada, bittra, arga, ledsna, don’t give a fuck 
feminister! Jag heter Emelie men kallas av vänner 
Ämälä och har nyligen fått äran att börja jobba som 
organisationssekreterare för Unga Feminister. 

Jag är en queer läppstiftsfanatiker som äter binära 
könsnormer till frukost och drömmer om alla de för-
tryckande strukturernas förfall. Jag har själv tyvärr 
aldrig varit aktiv i Unga Feminister, men har istället 
varit och är fortfarande aktiv inom Feministiskt initi-
ativ. 

I min roll som organisationssekreterare kommer jag 
främst att jobba med ekonomisk administration och 
som stöd för lokalföreningar och nationella styrelsen 
i frågor som rör ekonomi, stadgar och andra formel-
la dokument. Jag älskar även folkbildning och hoppas 
finna tid att kunna jobba med det! 
Låt oss skapa en rosa folkrörelse tillsammans!
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POLITIK
COVID-19

AKTIVISM

8-MARS

DEBATTARTIKLAR

Under det första kvartalet har viruset COVID-19 kommit till Sverige. Det 
har påverkat oss och vår verksamhet på det sättet att möten och aktivi-
teter inte kan ske som planerat utan måste hållas digitalt eller ställas in.

Många av de politiska möten och event som vi skulle ha deltagit i har 
även de ställts in och vi kan inte vara ute och berätta om vår organisation 
och politik som planerat.

Vi arbetar med att komma på nya sätt att sprida vår politik och följer 
samtidigt myndigheternas råd för verksamheten.

Unga Feminister har under det första kvartalet skrivit undner en de-
battartikel som handlar om unga på flykt under coronapandemin. Den 
kommer senare upp på vår hemsida ungafeminister.se.

Under 8:e mars, den internationella kvionnodagen, var Unga Feminister 
med och demonstrerade på flera ställen i landet. Till exempel var vi med 
i 8-marskommittén och arrangerade demonstrationen i Stockholm.  

Det är viktigt för att visa att 8 mars inte är en dag vi firar utan en kamp-
dag där vi går ut och demonstrerar. Vi går ut och demonstrerar under 8 
mars för att kvinnor världen över fortfarande lever under förtryck och 
har begränsande politiska, ekonomiska och sociala rättigheter.  

I Stockholm höll Unga Feminister en workshop om antirasism i samar-
bete med LSU. 

I Göteborg bjöd Unga Feminister in till brunch till sammans med Nora 
Axelsson Håkanson.

I Kalmar genomförde Unga Feminister en nattaktion inför 8:e mars till-
sammans med Ung Vänster Kalmar.

Våra medlemmar håller ju alltid på med feministisk aktivism bara ge-
nom att vara femnister och antirasister. Under det första kvartalet i år 
och under sista kvartalet förra året har våra medlemmar varit ute och 
satt upp klistermärken på stan och det kallar vi verkligen för aktivism!

REPRESENTATION
Under årets första kvartal har Unga Feminsiter blivit inbjudna till att 
delta på Nordic Youth Summit of Gender Equality som hålls i Danmark 
i maj. Våra reprsentanter håller tummarna att den blir av trots Corona 
pandemin. 

Har vi glömt att skriva något?
 Säg till så kommer det med i nästa nummer av Queert!

http://ungafeminister.se
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VÅRA LOKALFÖRENINGAR HAR BÖJRAT HA SINA ÅRSMÖTEN OCH PLANERA IN-
FÖR VERSAMHETSÅRET 2020. HÄR BERÄTTAR VI LITE OM NÅGRA AV DEM!

NA
TI

O
NE

LL
T

VÅRA FANTASTISKA LOKALFÖRENINGAR!

LO
KA

LT

ÅRSMÖTE

GNESTA
UF! Gnesta var först ut med att hålla sitt årsmöte och 
har valt en ny styrelse som är peppade på att hålla 
massa  aktiviter under året.

GÖTEBORG
UF! Göteborg höll även de sitt årsmöte under det för-
sta kvartalet och på grund av Coronavisruset hölls det 
som videomöte. Även i Göteborg finns en ny styrelse 
som ser fram emot att hålla i spakarna under 2020.

STOCKHOLM
I Stockholm hölls det ett plannersingmöte innan de 
kallade till sitt årsmöte som kommer äga rum i april. 
Vi håller tummarna för att deras årsmöte ska gå bra 
och de får en ny syrelse som har pepp inför 2020. 

MORA
I Mora har lokalföreningen tagit en kort paus för att 
återhämta sig inför årets årsmöte som kommer ske 
under nästa kvartal. 

UPPSLA
Nu är det snart dags för en återuppstart för UF! Upp-
sala som förra året var en inaktiv lokalförrening. Hör 
gärna av dig om du vill vara med i Styrelsen för UF! 
Uppsala. 

SKÅNE
Vi har många medlemmar som bor i skåne men just 
nu har vi ingen aktiv lokalförening där! Hör av dig till 
oss om du är sugen på att starta upp en lokalgrupp i 
din stad. 

Kontakta oss!
info@ungafeminister.se

DM på instgram @ungafeminister
facebook.com/UngaFeminister/ 

ORGANISATION

I februari hölls Unga Feministers riksårsmöte i Örebro. 
Det var en intensiv helg då medlemmarna träffades och 
höll möte för att rösta igenom nya politiska förslag och 
välja en ny styrelse.

De som blev valda till styrelsen är: 
Selma Grollmuss, Lovisa Johansson, Emma Lindstrand, 
Hanna Edh, Sandra Moberg och Ida Håkansson

Den som blev vald till sammankallande för politik ut-
skottet är:
Emily Dernfors

Den som blev vald till skyddsombud är: 
Nora Axelsson Håkanson

Vi ser alla fram emot att fortsätt den feministiska kam-
pen tillsammans med er och alla nya feminister som 
kommer under året.
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STARTA LOKALFÖRENING!
Finns det ingen lokalavdelning där du bor än? Då får vi se till att vi startar upp såklart! Det är inte alls svårt 
och dessutom roligt! Här kommer en liten kom igång-hjälp.

En lokalavdelning är en organisation som utgår från och verkar i en stad eller ett område. Ni kan utveckla och 
driva er egna lokala politik, arrangera medlemsmöten och evenemang, skriva debattartiklar, kampanja, och 
göra en massa annat roligt! Dessutom får ni massa stöd i form av material, utbildningar, guider och svar på alla 
tänkbara frågor från vår verksamhetsutvecklare. I Unga Feminister hjälps vi åt!

Oavsett om du har varit med i Unga Feminister länge eller är ny hos oss så hjälper vi självklart till för att er 
lokalavdelning ska bli så bra och rolig som möjligt. En behöver inte kunna allt innan, vi gör det tillsammans!

SÅHÄR GÅR DU TILLVÄGA FÖR ATT STARTA EN LOKALAVDELNING: 

1. Maila os på info@ungafeminister.se och skriv vil-

ken stad du vill starta lokalföreningen!

2. Bli kontaktad av vår verksamhetsutvecklare.

3. Tillsammans lägger vi upp en plan för starten av lokalav-

delningen och kontaktar medlemmar i ditt område. 

4.  Tillsammans ordnar vi sedan ett första möte för att 

kicka igång verksamheten och välja styrelse. 

5. Få styrelseutbildning, tillgång till aktivistportalen, ma-

terial och vårt interna kommunikationsforum. 

6. Bedriv massa verksamhet och var med och driv den rosa rörelsen!

DIGTALA MÖTEN
Nu kan ni ha årsmöte genom att ses på ett videomöte! Protokollet skriver ni under med mail eller sms med hjälp 
av vårat medlemsregister. Det har aldrig varit enklare att hålla ett årsmöte! Du behöver inte ens gå hemifrån!

Välkommen till den rosa rörelsen!
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AKTUELLT 

TRANSGENDER DAY OF VISIBILITY 
Transgender Day of Visibility inträffar 31 mars varje år som internationellt uppmärksammar transpersoner. Det 
är en dag för att synliggöra transpersoners erfarenheter och transpersoner kamp för grundläggande rättighe-
ter. Det är också en dag för att lära sig mer om vad det innebär att vara trans och hur en kan stötta transperso-
ner. Läs på, fråga om pronomen och använd sedan det/dom som personen säger, bli en allierad och fortsätt att 
uppmärksamma och kämpa för transpersoner resterande dagar om året.

Håll utkik på våra sociala medier för mer information och inlägg från en av våra medlemmar!

MAKTSALONGENS ENKÄT
Maktsalongen är en jämställdhetsorganisation som arbetar för att fler unga kvinnor ska se sig själva som led-
are och utmana normer som sätter snäva ramar för hur makt ser ut och vad en ledare kan vara.
De har startat ett nytt projekt som heter Skyddsnätet, med målet att skapa tryggare engagemang på nätet. De 
vill skapa en metodbank för ideella organisationer som vill jobba förebyggande mot otrygghet online.
De har gjort en kort  enkät för att undersöka nuläge och samla önskemål från vår målgrupp i projektet.
Var med och svara på enkäten här senast den 22/4!

1:A MAJ
Det känns som att åre nyss började men snart är det redan 1:a maj och dags för arbetarrörelsens viktigaste pro-
testdag. Vi kan tyvärr inte demonstrera i år på grund av myndigheternas rekommendationer i och med Covid-19, 
men vi kan tillsammans hitta nya bra sätt att protestera mot kapitalismen. Hör gärna av dig om du har en bra 
idé!

JÄRVAVECKAN 10-14 JUNI
Under nästa kvartal är det dags för den politiska samlingen under Järvaveckan. Det är fortfarande lång tid kvar 
men planeringen har redan satt igång. Vi hoppas att coronaviruset inte kommer att hindra oss från att hålla 
denna viktiga vecka. Om du som medlem vill vara med och planera eller har någon idé för vad vi ska göra så är 
du välkommen att höra av dig.

KLISTERMÄRKEN
Våra medlemmar har fortfarande chansen att beställa hem gratis klistermärken för att kunna sprida feministis-
ka budskap i sin ort. Klistermärkena blir också fina att sätta på en laptop, mobilskal eller någon annanstans där 
folk kan läsa budskapet. Beställ dem på vår hemsida ungafeminister.se. 

HJÄLP OSS ATT BLI FLER
Vi vill alltid bli fler medlemmar inom Unga Feminister för ju fler desto starkare!
Vill du hjälpa till att värva dina kompisar eller bara bli fler unga feminister i din stad? Ta kontakt med oss via 
mail eller instagram och så kan vi skicka material till dig. Vi kan även tillsammans med dig bjuda in till träffar 
och roliga aktivteter för att bli fler medlemmar. 

DESIGNTÄVLING!
Vill du vara med och tävla för att få din kreativa design tryckt på en tröja eller tygväska? Håll då ögonen öppna 
för vår designtävling. Alla medlemmar som vill får skicka in sina bidrag och den som vinner får se sitt tryck på 
Unga Feministers merch som kommer säljas i vår webshop. Men information kommer inom kort på vår hemsida 
och sociala medier!

Här är några viktiga dagar och event som vi kan se fram emot kommande kvartal:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_qU6dyjsh04vDeMlQhNa6CiKaiBtEFoBAruZpzTEh1_dURQ/viewform?
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MEDLEM
BLI EN DEL AV DET FEMINISTISKA GENOMBROTTET
Du vet väl om att det är gratis att bli medlem i Unga Feminister? Genom att bli medlem så får 
du möjlighet att påverka både Unga Feministers organisation och samhället i stort.
Mer information hittar du här: 

https://ungafeminister.se/lokalavdelningar-2/ 

https://ungafeminister.se/lokalavdelningar-2/  
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FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR
Är du medlem i Unga Feminister och har ett förslag, synpunkt eller önskemål till den nationella styrelsen?

Unga Feminister har en intersektionell analys och försöker därför alltid att utmana maktordningar internt och 
externt. Unga Feminster verkar för att allas åsikter och förslag ska väga lika tungt oavsett vart i organisationen 
du befinner dig. Den nationella styrelsen behandlar alla inkomna ärenden på det nästkommande styrelsemötet. 
Därefter hör de av sig till dig.

Du lämnar dina förslag här: 
styrelsen@ungafeminister.se

SLACK - FÖR AKTIVA MEDLEMMAR
För att kunna kommunicera med varandra inom Unga Feminister använder vi Slack. Det är som en chattapp som 
finns för telefon och webbläsare. Där kan vi läsa och skriva i olika trådar och skicka direktmeddelande till alla 
andra i organisationen. 

Maila oss om du vill ha en inbjudan:
info@ungafeminister.se 

DISKRIMINERINGSOMBUD
Unga Feminister vill att alla ska känna sig trygga, inkluderade och välkomna i vår organisa-
tion. Av den anledningen finns Unga Feministers diskrimineringsombud. Diskrimineringsom-
buden finns till för medlemmars, lokalavdelningarnas och alla andra delar av organisatio-
nens välmående. 
Ni kan läsa mer om diskrimineringsombudens arbete under: https://ungafeminister.se/anti-
diskriminering/

Om du vill komma i kontakt med diskrimineringsombuden mailar du till:
info@ungafeminister.se

VISSTE DU ATT DU SOM ÄR MEDLEM KAN 
BESTÄLLA GRATIS KLISTERMÄRKEN?
Just nu har vi fem olika klistermärken som visar 
politiska varningstexter och som går utmärkt att 
sättta upp på stan eller på sina grejer. 
Beställ dem på vår hemsida! 
https://ungafeminister.se/klistermarken/

Obs! Vi skickar bara till våra medlemmar.

https://ungafeminister.se/antidiskriminering/  
https://ungafeminister.se/antidiskriminering/  
https://ungafeminister.se/antidiskriminering/  
https://ungafeminister.se/klistermarken/
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OM UNGA FEMINISTER
Unga Feminister är ett politiskt ungdomsförbund i Sverige. Vår ideologi är intersektionell feminism och vi vän-
der oss till folk mellan 13 och 26 år. Unga Feminister har valt att inte ha någon medlemsavgift för att kunna vara 
tillgängliga för alla unga feminister som vill vara med i den rosa rörelsen. Unga Feminister är ett ideellt ung-
domsförbund och därför är vi i stort behov av donationer. Vill du stödja oss och det feministiska genombrottet?
Du kan göra din donation genom att swisha 1234 944 609 eller sätta in ditt bidrag på vårt bankgiro 813-1575.
Du kan även köpa merch från oss på vår hemsida ungafeminister.se! Oavsett går dina pengar oavkortat till den
ideella verksamheten.

Varje bidrag gör stordåd!

Kvartalsrapporten är ett sätt för Unga Feminister att öka sin transparens, internt såsom externt. Kvartalsrap-
porterna utkommer i slutet av respektive kvartal och presenteras på hemsidan. Har du några frågor om dess
innehåll är du välkommen att vända dig till
info@ungafeminister.se

OM UNGA FEMINISTERS KVARTALSRAPPORTER

UNGAFEMINISTER.SE

@UNGAFEMINISTER

FACEBOOK.COM/UNGAFEMINISTER

STYRELSEN@UNGAFEMINISTER.SE


