stöd tris i kampen
för kvinnor och
barns rättigheter!
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www.tris.se/medlem info@tris.se 0774-406600

ingen
kan göra allt –
men alla
kan göra något!
TA STÄLLNING! Bli medlem i TRIS.
SPRID BUDSKAPET! Engagera andra till att bli medlem.
VOLONTERA! Delta aktivt i TRIS.
DONERA! Ge en gåva till TRIS.
LYSSNA! Ta in kunskap och sprid den vidare.
TRIS är en ideell organisation som ställer sig bakom
mänskliga rättigheter; lika för alla oavsett kön, klass,
religion, etnicitet, kulturell tillhörighet, politisk ideologi
och sexuell läggning. Vi anser att människor är fria att
leva ett självvalt liv utan alla former av tvång och
förtryck. Alla människor har rätt att fritt bestämma över
sin egen sexualitet, att fritt välja partners och att fritt
bestämma om att ingå i äktenskap eller
registrerat partnerskap.
TRIS har som målsättning att på olika sätt förebygga
och öka kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld
i samhället. Vi tar ett starkt avstånd mot traditioner,
sedvänjor och kulturella uttryck som på olika sätt kränker
framförallt flickor och unga kvinnor inom familjer och
grupper som praktiserar eller ställer sig bakom
hedersrelaterade normer och värderingar.

Bli medlem
Medlemskapet kostar 100kr; vi erbjuder även
kostnadsfritt medlemskap för dig som har ekonomiska
begränsningar. Vi delar inte medlemsregister med någon
och det går även att få ett skyddat medlemskap.

Skänk en gåva
Genom att skänka en gåva ökar du chansen till att
fler tjejer får möjligheten till ett självvalt liv med egna
drömmar och mål. Sätt in ett valfritt belopp på
Bankgiro 486-11 42. Intäkterna går oavkortat till TRIS
olika verksamheter.

Var med i kampen
om tjejers rättigheter!
Gå in på www.tris.se och bli medlem. Där ser
du även vilka medlemsaktiviteter vi har samt på
vilket sätt du kan vara med och förändra tjejers
förutsättningar till ett självvalt liv.
Det går även bra att bli medlem genom att e-posta
personnummer, namn och adress till info@tris.se.
Som medlem godkänner du TRIS stadga. Stadgan finns
att läsa på TRIS hemsida.
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