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Motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva
Det börjar med barnen, det börjar med pojkarna och flickorna. Det handlar vad vi vuxna ger
dem för chanser att vara sig själva, att orka stå emot grupptryck, att ta ställning, att våga säga
sin åsikt, att säga till när det är nått som inte stämmer, att säga till när någon blir mobbad. Att
fostra barn till demokratiska medborgare är en av våra absolut viktigaste uppgifter. Alla vi
gemensamt, inte bara föräldrarna, inte bara förskolan och skolan, inte bara fritidsgården, inte
bara arbetsplatserna, det är alla vi gemensamt som bär ansvaret att ge unga flickor och pojkar
möjligheten att kunna får vara sig själv.
Vi har länge jobbat med jämställdheten i Eskilstuna och i år fick vi pris som Sveriges mest
jämställda kommun. En ära men också ett stort ansvar att leva upp till fortsättningsvis. Vi från
Vänsterpartiet ser nu ett stort behov av att rikta fokus på förskolan och skolan. Vi vill se ett
intensivt jämställdhetsutvecklingsarbete där våra barn och ungdomar finns. Vi vill höra tjejer
och killar själva diskutera jämställdheten aktivt på lektionerna, se tjejer som tar mer plats och
killar som backar ibland och som inte behöver leva upp till den kravfyllda många gånger
jobbiga manliga normen.
Det är tufft idag för både tjejer och killar att bara få vara sig själva. Normen är stark för hur en
tjej ska vara och för hur en kille ska vara. Tyvärr finns det idag en stor avsaknad av
förebyggande jämställdhetsarbete inriktat på pojkar och killar i tonåren. Samhället, vi, är
skyldiga att ge pojkar och unga killar information och utbilda dem i relationer och lära dem
att våga bryta den giftiga delen av mansnormen, den delen som vi många gånger kan se i
våldet mellan killar och mäns våld mot kvinnor. Att tidigt jobba med att motverka
machokulturen i skolan bland pojkar och unga killar i skolan det anser vi är att ge de unga en
chans att kunna vara sig själva och stå emot. Vänsterpartiet vill därför se en särskild satsning
riktad mot unga pojkar och unga killar i skolan för att motverka machokulturer som i
förlängningen kan leda till olika typer av våld så som sexuella trakasserier, sexuellt våld, våld
mot kvinnor och våld mot andra män.
Vänsterpartiet yrkar därför att:
-

Att Eskilstuna kommun gör en särskild satsning i form av ett projekt inom skolan för
att motverka machokulturer och som ger pojkar och unga killar en chans att kunna
vara sig själva, stå emot och lyckas i det. Projektet innehåller utbildningssatsningar för
personal och framtagande av nya metoder.

-

Att projektet utvärderas och om det gett goda resultat blir en permanent del av
utbildningen för barn och ungdomar i Eskilstuna.
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