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Kære Sabine
Det er mændenes internationale dag på fredag den 19. november.
Her på kontoret har vi fået nys om, at vi bliver kritiseret for at overtage dagen
med vores ligestillingsagenda.
I stolthed over vores ligestillingsovertagelse, har vi i anledningen kreeret et lille
rim om, hvordan vi vil fejre dagen:
På fredag er det mændenes internationale dag
Det er vigtigt for ligestillingen, at vi kæmper for denne sag
Vi fejrer hele dagen, vi starter ved 8-tiden
Der vil være mange events, underholdning, fest og viden
Det er gratis at være med og fejre
Så tag din ven under armen, så vi sammen kan skabe ligestillingssejre
Det flotte program er komponeret sammen med Dansk Mandesamfund og
DareGender. Det samarbejde er også værd at fejre.
Alt dette finder du i dette nyhedsbrev om mænd og ligestilling:
Det er vigtigt for ligestillingen, at vi også får mændene med. Læs mere
om hvorfor.
Eksklusivt interview med forfatter og foredragsholder Aydin Soei om
fædrerollens udvikling for majoritets- og minoritetsdanskere.
Konkurrence: Vind Aydin Soeis bog Fædre. En universel fortælling om
fædre og sønner, og den arv og de værdier, vi ønsker at give videre til
vores børn.
Oversigt over spændende arrangementer i anledningen af mændenes
internationale dag.
https://mailchi.mp/kvinfo.dk/manden-oplsning-eller-opblomstring?e=a4b6234dc3
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God læselyst.
/KVINFO

Hvad skal feminister med en
mandedag?
Kvindernes internationale kampdag er en uomgængelig mærkedag for enhver
feminist. Med god grund. Samtidig bekender mange feminister sig til den
definition, at en feminist er en person, der mener, at alle skal have lige
muligheder og lige rettigheder uanset køn. Gør man det, må man også kunne
se behovet for den internationale mandedag.
Men er mandedagen ikke bare whataboutery, der flytter fokus fra de egentlige
ligestillingsproblemer?
Selvom kvinder stadig oplever langt mere diskrimination og flere barrierer på
baggrund af køn, så er der også alvorlige ligestillingsproblemer for mænd.
Drenge får dårligere karakterer end piger, og færre færdiggør en
ungdomsuddannelse. Tre af fire hjemløse er mænd. Og 19 ud af 20 indsatte i
fængslerne er mænd. Vi skal helt ind i 2022, før fædre bliver ligestillet med
mødre i forhold til barselsrettigheder og udbetaling af børnepenge. Mænd, der
er udsat for vold af deres partner, må stadig vente på at få de samme
rettigheder som kvinder.
Disse problemer skal ikke fjerne fokus fra kvinders ligestillingsproblemer. Men
det er ikke enten eller.
Faktisk tværtimod.
Mænds ligestillingsproblemer er langt hen ad vejen gjort af det samme stof som
kvinders. Begge er konsekvenser af stereotype forventninger til kønnene.
Forventninger til, hvad vi kan lide, hvad vi er gode til, og hvilke roller vi indtager
på arbejdsmarkedet, i familien, i parforholdet – ja selv i sengen.
En kvinde kan være ”billig”, og en mand kan være en ”vatpik”.
Kvinder skal være ærbare, og mænd skal være liderlige. Ellers er de forkerte.
Men man kan være mand på mange måder.
Skal vi derfor ikke blive enige om at få pakket de snævre kasser væk, så vi alle
får lidt mere plads til at være dem, vi gerne vil være? Det burde være en fælles
sag.
Så lad os bruge 19. november til at minde os om to ting.
https://mailchi.mp/kvinfo.dk/manden-oplsning-eller-opblomstring?e=a4b6234dc3
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For det første, at det også er en feministisk sag at gøre noget ved de
problemer, som mænd møder, når de støder sammen med snærende
kønsrollemønstre.
For det andet, at mænds engagement i ligestilling ikke kommer af sig selv.
Men burde mænd ikke selv tage ansvar for at få gjort op med voldtægt,
sexisme, diskrimination og alle de andre former for undertrykkelse, som kvinder
har ligget under for i generation efter generation? Burde mænd ikke kunne se,
at de skylder en kæmpe omgang?
Måske.
Der har været anledninger nok. Der har været to runder af #MeToo og en lang
debat om samtykke og mange flere vigtige wake-up-calls om manglende
ligestilling. Og alligevel har langt de fleste mænd i Danmark ikke påtaget sig en
aktiv rolle i ligestillingsarbejdet.
Uanset hvordan vi vender og drejer det, kan vi ikke tvinge mænd til at engagere
sig i ligestilling. Ikke desto mindre er mænds modstand og manglende
engagement en kæmpe barriere for, at kvinder opnår ligestilling.
Lad os derfor bruge den 19. november til at få flere mænd ombord. Ikke som
vrede modstandere eller passive allierede. Men som aktive medspillere i
ligestilling for både mænd og kvinder. Og det gør vi bedst ved at vise, at
ligestillingssagen er vigtig, spændende og relevant for os alle sammen.
/Alexander Andersson, KVINFO

Manderollen er i
opbrud
Den hårde autoritære træmænd er
under opløsning. I stedet opblomstrer
mænd og fædre, der viser sårbarhed
og er i kontakt med deres følelser.
Læs interviewet med sociolog Aydin
Soei, og få indblik i, hvor stor en
betydning det har for vores alles
fremtid.
Læs eksklusivt interview
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VIND Fædre
I bogen Fædre, har Aydin Soei samlet
fem interessante mænds beretninger
om at blive far, og hvad det betyder
for deres selvforståelse.
Du inviteres ind i et ærligt rum, hvor
opdragelse og kultur vendes af fem
mænd med efterkommerbaggrund.
Vind bogen ved at skrive til
kvinfo@kvinfo.dk.
Skriv ‘KONKURRENCE’ i emnefeltet.
KVINFO trækker den heldige vinder
den 24. november.

Mandesager 2021
KVINFO er gået sammen med Dansk
Mandesamfund og DareGender for at
skabe en dag fyldt med spændende
debatter og events, som sætter fokus
på mænd og ligestilling.
Der vil være deltagere som Sara Bro,
Abdel Aziz Mahmoud, Flemming
Møldrup sammen med forfattere,
forskere, aktivister og eksperter i køn,
mænd, ligestilling og maskulinitet.
Alle arrangementer er GRATIS.
Se alle arrangementer her
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Vi slutter, som vi startede, med endnu et lille rim:
Nu er du nået til nyhedsbrevets ende
Vi håber, du har fundet teksterne spændende
Fra fædreskab til maskulinitet
til en bog-konkurrence i topkvalitet
Glædelig mændenes internationale dag
Husk alle de fede arrangementer på fredag
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