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Yttrande över motion - Motverka machokulturer - ge
pojkar och unga killar en chans att få vara sig själva
- inlämnad av V
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Den 22 juni 2017 lämnade Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva. Förslaget är att projektet ska genomföras inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Det ska bestå av utbildningsinsatser för
personal samt att nya metoder ska tas fram.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till förslaget. Det är dock viktigt att
ha med ett hållbarhetsperspektiv i satsningen.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) lämnade den 22 juni 2017 in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva.
Motionären yrkar på följande:
 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 utbildningsinsatser 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 unga i Eskilstuna.
Yttrande
Ung Fritid och mötesplatser arbetar sedan flera år med det normkritiska
metodmaterialet ”Machofabriken” för att motverka machokulturen.
Metodmaterialet syftar till att ge unga en chans att göra övningar som leder till
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diskussioner kring machokulturen. Diskussionerna kan handla om hur deltagarna
själva påverkas av strukturerna och hur de är en del av att vidmakthålla dem.
Machofabriken riktar sig i första hand till unga mellan 13-20 år. Det är ett verktyg
för att främja jämställdhet och förebygga våld. Målet är att unga ska känna att de
kan ta makten över sina egna liv och tillåta att andra tar makten över sina liv.
Det normkritiska arbetet berör fler än pojkar och killar i åldersspannet 13-20 år.
Även flickor, tjejer, kvinnor och män kan ta del av Machofabriken. Som samhälle
bidrar vi alla till att upprätthålla maktordningar vare sig det handlar om kön,
sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder, etnicitet,
funktionsnedsättningar eller religion- trosuppfattning. Av den anledningen arbetar
Ung Fritid med mötesplatser med Machofabriken i mindre grupper av tjejer och
killar, både blandade grupper eller könsuppdelat. Medarbetarna genomför
workshops för andra avdelningars personal samt för unga i andra verksamheter än
den egna.
http://mfj.se/bryt-normer/machofabriken/
Som ett led i kommunens arbete med mäns våld mot kvinnor finns det en stor
vinning i att arbeta med att förändra strukturer, attityder och normer redan i låg
ålder. Det främjar allas rätt till en god individuell utveckling, vilket i sin tur främjar
god folkhälsa för alla grupper i samhället utifrån diskrimineringsgrunderna. En
investering i att arbeta normkritiskt med bland annat ungdomar är en investering
för ett tryggare samhälle. Investeringen betalar tillbaka sig genom mindre
kostnader på andra områden.
Goda exempel:
 Frejaskolan i Gnesta kommun påbörjade ett arbete tillsammans med Män
för jämställdhet läsåret 2011 - 20012. Samarbetet var en del av
forskningsprojektet "Frihet från våld". Resultatet blev att 80 % av pojkarna
klarade målen i alla ämnen, vilket är likvärdigt med flickornas resultat.
2013 har eleverna från projektskolan gått vidare till gymnasiet och vid årets
slut haft bäst betyg i länet.
http://www.traineehalland.se/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gottexempel-Skolan-i-Gnesta.pdf


Årbyskolan i Eskilstuna har deltagit i pilotform i programmet MVP,
Mentorer i våldsprevention. Ung Fritid med mötesplatser deltar i projektet.
Programmet har som mål är att stoppa och förebygga mäns våld. Elever och
lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om ser eller hör våld
och kränkningar. I ett första steg deltar samtliga elever i årskurs sju.
Av svenska elever som deltagit i MVP-program rekommenderar 73 %
andra att ta del av metoden. 96 % av deltagarna tyckte det varit bra eller
mycket bra.
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http://mfj.se/mvp/utvardering/
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på ett utökat arbete för att motverka
machokulturen. Om det föreslagna projektet ska genomföras är det viktigt att ha ett
hållbarhetsperspektiv. Det tar tid att genomföra ett förändringsarbete och det tar tid
innan resultatet kan mätas i utvärderingar.
Finansiering
För att genomföra projektet krävs mer personal och medel för utbildning. Det
behövs även resurser till att köpa in och komplettera metoder.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Har inkluderats i yttrandet.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Lena Klintberg
Utvecklare

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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2017-06-22
Kommunfullmäktige
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.

Maria Chergui (V)

Maria Forsberg (V)

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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Remiss från kommunstyrelsen

Motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och
unga killar en chans att få vara sig själva - inlämnad
av V
Ärendet remitteras till er för yttrande. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen via LEX och på papper senast den 7 februari 2018.
Remissinstanser
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ansvarig handläggare på kommunledningskontoret
Marita Skog
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§ 225
Motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och
unga killar en chans att få vara sig själva
(KSKF/2017:418)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en
motion om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få
vara sig själva.
Motionären yrkar på följande:
 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.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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