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Motion till kommunfullmäktige i Helsingborg

Satsa på arbete mot machokulturen!

Helsingborg har många fina program som lyfter jämställdhetsarbete t.ex. Plan för lika
möjligheter som lyfter just arbetet mot machokultur som en del i arbetet. men oftast så slutar
det med korta meningar i ett program och omsätts inte i den omfattning det borde till
verksamhetens vardagliga arbete. Vänsterpartiet ser att det behövs ett större arbete om
vikten av att arbeta mot machokulturen hela vägen från förskolan och in i arbetslivet.

Inte minst är motverkandet av machokulturer en viktig del i att ge unga killar möjligheten att
välja rätt vägar i livet. Normen är stark för hur unga människor ska vara utifrån kön och
identitet. Tyvärr finns det idag en stor avsaknad av förebyggande jämställdhetsarbete inriktat
på pojkar och killar i tonåren. 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
såsom sexuella trakasserier, sexuellt våld, våld mot kvinnor och våld mot andra män.

Vänsterpartiet yrkar utifrån ovanstående att:

- Att 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 ska innebära utbildningssatsningar för personal
och vara kopplat till lämplig metod.

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

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp
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