
Värdegrund för föreningen Indra 

Indra Tjejjour är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som utifrån en feministisk 

värdegrund arbetar för att minska ojämlikhet och maktskillnader i vårt samhälle. Vi stöttar och 

stärker unga tjejer, queera och transpersoner som av olika anledningar behöver någon att prata 

med. Vi arbetar även preventivt genom att prata om våld, normer och makt med ungdomar på 

skolor och fritidsgårdar.  

Vår feminism är bred, men tydlig. Här på Indra menar vi att det finns en strukturell 

könsmaktsordning där mannen är norm och generellt sett överordnad gruppen kvinnor och 

transpersoner. Vår ståndpunkt är att detta bör förändras så att alla kön är jämställda; socialt, 

politiskt och ekonomiskt. Indra menar också att maktförhållandet är socialt konstruerat och 

påverkar individers föreställningar om sig själva och förhållningssätt till varandra. 

Vi vet att det finns ojämlikhet mellan könen. Men på Indra strävar vi efter att titta på flera 

maktordningar och hur de samverkar – ett så kallat intersektionellt perspektiv. Därför pratar vi inte 

bara om kön utan även klass, trosuppfattning, ålder, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, 

funktionsvariation och sexualitet påverkar individers handlingsutrymme. De olika maktordningarna 

samverkar med varandra och förstärker underordning eller överordning.  

På Indra vet vi att maktordningarna ger vissa människor privilegier och makt, och vi menar att det 

också är där fokus bör ligga för att skapa förändring. Ett bra bemötande kräver kunskap om olika 

maktordningar och hur de samspelar; det ligger i allas vårt ansvar att skaffa oss denna kunskap. 

Heteronormativitet och heterosexism är en konsekvens av samhällets rådande könsmaktsordning 

och andra normer kring kön. Konsekvensen av att vi lever i ett heteronormativt samhälle är att 

beteenden, identiteter och relationer som inte är enligt samhällets rådande könsnormer förnekas, 

underordnas och stigmatiseras av majoritetssamhället.  

I Indras verksamhet arbetar vi för att motverka detta i såväl sociala medier och utåtriktad 

verksamhet. Med vårt språk och dagliga bemötande med stödsökande utmanar vi negativa normer 

kring kön, och vi förutsätter alltid att alla erfarenheter finns representerade. Vi ser det som vår 

uppgift att representera vår målgrupp och upplyser därför alla vi möter om den utsatthet som 

tjejer, queera och transpersoner lever med. Queera och transpersoner är en grupp som löper en 

stor risk för psykisk ohälsa och ofta har erfarenheter av att inte blir lyssnade på. Indra är en plats 
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där en alltid ska bli respekterad och lyssnad på. Här behöver en inte oroa sig för att bli felkönad 

eller könad. 

Rasism skapas och görs hela tiden, varje dag, omedvetet och medvetet. Rasismen innebär att 

människor kategoriseras, ofta utifrån utseende eller kultur. Rasism är ett stort samhällsproblem, 

och det skapar stora orättvisor – alltså handlar rasism om makt.  

Indra är en antirasistisk förening: det normkritiska och antirasistiska arbetet som vi gör handlar i 

grund och botten om allas lika värde och allas lika rättigheter. I vårt utåtriktade arbete 

medvetandegör vi deltagare om vithetsnormen och diskriminering, om rättigheter och om 

barnkonventionen. Vi använder oss till exempel av ett antirasistiskt metodmaterial i vår verksamhet 

som heter ”Leken Mellan Rum”. I stödverksamheten kan det handla om att vi lägger skulden där 

den hör hemma, och vi kommer aldrig värdera eller förutsätta något hos den som hör av sig till oss. 

För Indra känns det viktigt att arbeta för att återspegla verkligheten för unga med olika typer av 

erfarenheter, bakgrund, kultur, och problematik och att driva opinion för dessa frågor på ett 

trovärdigt sätt.  

Rasism går inte ihop med demokrati. Rasism går inte ihop med likabehandling. 

Vår verksamhet genomsyras av ett ungdomsperspektiv. Med detta menas att vi i vårt arbete alltid 

utgår från ungdomens verklighet och erfarenhetsvärld, genom att låta den unga själv finna 

lösningar snarare än att presentera färdiga lösningar. Vi arbetar aktivt med att skaffa oss aktuell 

kunskap om ungdomars situation och livsvillkor samt att föra upp ungdomsfrågor på den politiska 

agendan. Många unga känner att de inte riktigt blir lyssnade på av vuxna – Indra är en plats där 

unga stödsökande får möta trygga vuxna som vågar fråga, orkar lyssna, och vill peppa. 

&
En konsekvens av de olika maktförhållandena i samhället är att det också finns mängder med 

erfarenheter av utsatthet. Många unga och unga vuxna kan relatera och samlas kring dessa 

erfarenheter - vilket är anledningen till att Indra är en tjej- trans- och queerjour. Vi behövs för att 

vår målgrupp ska få tillgång stöd och pepp utan att utsättas för ytterligare utsatthet eller negativa 

normer. Indra finns för alla tjejer, transpersoner och queera som söker ett separatistiskt och 

feministiskt sammanhang.  

I Föreningen Indra månar vi om varandra, vi ser varandras styrkor och tolkar varandra välvilligt. Vi 

peppar och stärker varandra i alla lägen. Vi arbetar för att hjälpa varandra att utmanas och växa, 

både som personer och som delar av verksamheten. 

Stötta, stärka, aldrig döma! 

  



   

Feminism 
 

= Feminism är rörelsen för jämlikhet mellan könen. 

Norm = Normer är underförstådda regler, förväntningar 
och beteenden som gäller i en gemenskap eller i 
samhället i stort. En norm kan vara en så kallad 
”dold regel”. Normer skapar riktlinjer och mönster 
för hur vi ska utföra något eller uppträda mot 
varandra.  
 

Normkritik = Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa 
mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta 
fokus från individer och det som anses bryta mot 
normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det 
som anses vara ”normalt”. Exempel på normer som 
vi på Indra belyser och utmanar är: vithetsnormen, 
könsnormer, heteronormen, funktionsnormer, 
åldersnorm, m.fl. 
 

HBTQI = HBTQi är ett paraplybegrepp för homosexuella, 
bisexuella, intersexuella, transpersoner samt andra 
personer med queera uttryck och identiteter. 
 

Cisperson = En cisperson är en person som identifierar sig med 
det vid födseln tilldelade könet. Cis är när kropp, 
juridiskt kön, könsidentitet samt könsuttryck 
överensstämmer och pekar entydigt åt ett håll 
(med man / kvinna som norm). 
 

Transperson = Trans är motsatsen till Cis. Transperson är ett 
paraplybegrepp som bryter mot normer för kön. 
Det går att vara transperson på många olika sätt. En 
transperson kan vara både binär eller icke-binär, 
men det kan också handla om könsuttryck. 
Transperson beskriver inte någons sexualitet. Trans 
betyder ”överskridande” på latin. 
 

Queer = Begreppet queer kommer från kritik mot idéer om 
normalitet i fråga om kön och sexualitet. Queer är 
ett ifrågasättande av normativa idéer om hur 
människor ska leva i sexuella relationer och andra 
relationer, hur vi ska bilda familj, hur vi ska uttrycka 
kön osv. Queer som identitet kan innebära en 
önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin 
sexuella läggning, medan en del använder queer 
som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin 
sexualitet. 
 



   

Social 
konstruktion 

= Begreppet social konstruktion används för att 
beskriva hur saker, personer och fenomen tillskrivs 
olika betydelser, egenskaper och attribut. Till 
exempel betyder begreppet att olika 
maktordningar, som kön, inte är naturligt givna 
utan något som vi skapar med våra beteenden. 
Därför skulle en kunna säga att kön inte är 
biologiskt, utan något vi gör kollektivt. 

 
Strukturell 

 
= 

 
En struktur är ett mönster i kulturen eller i 
samhället. Det finns mönster/strukturer i samhället 
som påverkar våra liv utan att de direkt går att ta på. 
När något är strukturellt, till exempel ett förtryck 
eller en maktordning, genomsyrar det hela 
samhället och påverkar personer dagligen. Rasism 
och sexism är exempel på två strukturella förtryck. 
 

Maktordningar = Med maktordning avses den hierarkiska ordning där 
olika grupper i samhället ges makt. Begreppet 
maktordning beskriver alltså förhållandet av under- 
och överordning mellan olika grupper i samhället. 
 

Privilegier 
 

= Privilegier är de fördelar som en person har utifrån 
de olika maktordningar.  En person kan ha vissa 
privilegier i en situation men vara utsatt för förtryck 
i en annan. Till exempel: En vit kvinna är mer 
priviligerad än en svart kvinna men kan samtidigt 
utsättas för sexism av män. 
 

Stigmatisering = Stigmatisering innebär att personer inom olika 
maktordningar klassificeras och diskrimineras 
utifrån sina egenskaper av andra personer i 
samhället. Stigmatisering leder till en ”vi och dom”-
konsekvens. De personer och grupper som 
stigmatiseras drabbas både ekonomiskt, socialt och 
politiskt. 

   

Separatism = Separatism betyder att en målgrupp begränsas vad 
gäller exempelvis kön eller hudfärg. Inom 
feminismen har det funnits separatism länge för att 
skapa trygga rum för de erfarenheter som finns. 
Separatistiska forum och föreningar skapas för att 
snabbare landa i en problemformulering där alla kan 
komma till tals utan att stigmatiseras av andra i 
sammanhanget. 

   

   

 


