MOTSTÅNDSBANK
Nedan följer några exempel på uttryck för motstånd, och hur du kan bemöta det.

Så här kan det låta…

…och så här kan du bemöta det

”Jag orkar inte med det här med
genus/jämställdhet…”

Hänvisa till professionalism, politiska mål,
officiell verksamhet och att alla har en skyldighet
att arbeta för att nå målen. Inom idrotten har vi
mål till år 2025.

”Vi jobbar med jämställdhet i föreningen, var
och en gör det den vill och är bra på.”

Men så bra!
Om du vill fortsätta diskussionen: om det är
väldigt traditionella roller (som begränsar) i
föreningen t ex i kiosken eller i
omklädningsrummet, är det så effektivt? Var tar
frivilligheten vägen om det är hugget i sten vem
som gör vad? Det finns mycket som är kul att
göra och dessutom kan ju någon annan vara bra
på det om den får chansen att prova.

”Sluta klaga på mig bara för att jag är man!”

Det handlar inte om att klaga på individer som
råkar vara män. Det handlar om makt och
förtryckande strukturer. Det är sällan en individs
fel att det ser ut som det gör.

”Hatar du män? Vill du utrota män?”

Jämställdhet handlar om män och kvinnor.
Jämställdhet är ingen kvinnofråga. Både män
och kvinnor tjänar på jämställdhet utifrån hälsa,
effektivitet, ekonomi och så vidare. Att arbeta
för jämställdhet handlar om att arbeta för mäns
rättigheter såväl som för kvinnors rättigheter. En
jämn balans helt enkelt.

”Kvinnor är mer vårdande och tycker mer om
barn. Killar har andra intressen. Pojkar är som
pojkar är och tvärtom.”

…det kanske är så att vi genom historiens gång
har förväntat oss det och genom tradition har
det blivit så. Men tiderna förändras och vi med
dem. Kraven och möjligheterna för både män
och kvinnor ser annorlunda ut idag. Hur menar
du, kan du ge något exempel?

”Jag är så trött på orden HEN, antingen är det
väl killer eller tjejer!”

Syftet är inte att skapa könsneutrala varelser,
men vi vill att man ska få vara den individ man är
oavsett vilken könsidentitet man har eller vilken
sexuell identitet man har.

”Åh det är så uttjatat med jämställdhet/Suck vi
Tycker du det? Jag tycker det är intressant.
har ju jobbat så länge med jämställdhet, jag är så Konstigt att vi inte kommit längre då?
trött på det…”
Hänvisa till professionalism, politiska mål,
officiell verksamhet och att alla har en skyldighet
att arbeta för att nå målen. Inom idrotten har vi
mål för 2025.
”Vår idrott är till för alla, om det bara kommer
killar eller bara tjejer så får det vara så!”

Vi driver en verksamhet som är öppen för alla
och om vi utestänger halva befolkningen så visar
det på att vi inte är till för alla på lika villkor.

”Kvinnor och män är genetiskt och biologiskt
olika, har olika förutsättningar och ska
behandlas olika.”

Forskning har visat att det finns större
individuella skillnader inom gruppen män
respektive gruppen kvinnor, än mellan
grupperna män och kvinnor.

”Jag vill att pojkar ska få vara pojkar och flickor
ska få vara flickor.”

Det vill jag med, därför jobbar jag med
jämställdhet men jag vill också att det ska finnas
en valfrihet och att barn ska känna att de duger
oavsett vad de väljer att idrotta. Det måste få
vara okej att välja otraditionellt. Så är det inte
idag. Vad är norm i er förening?

”Och de andra diskrimineringsgrunderna då? Är
inte de lika viktiga?”

Sant, men statistik visar att kön är den främsta
diskrimineringsgrunden i både skola och yrkesliv.
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