
En global allians för grupper
som engagerar män och pojkar
i jämställdhetsfrågor är på väg
att bli verklighet. Ett steg togs
nyligen i Stockholm när en rad
organisationer bildade ett
europeiskt samarbete inom
nätverket Men Engage.

Men Engage är en internationell
organisation som koordinerar och
finansierar projekt för att engagera
män och pojkar i jämställdhetsfrå-
gor runt om i världen. Cirka 400

ickestatliga organisationer är med-
lemmar, men de europeiska med-
lemsgrupperna har hittills varit få.

– Mötet landade i en unison vil-
jeyttring om att bilda nätverket
Men Engage Europa. Vi tillsatte
även en arbetsgrupp bestående av
en representant från varje delre-
gion av Europa som ska ta nät-
verksbildandet vidare, säger Klas
Hyllander, som är ordförande i
Män för jämställdhet och som
kommer att fungera som ledare för
arbetsgruppen. 

Han var en av sjuttiotalet perso-
ner från cirka tjugo länder som sam-
lades för att diskutera förutsättning-
arna för ett europeiskt nätverk.
Mötet varade i tre dagar och inbe-

grep workshops, diskussioner och
föredrag. Representanter från Plan-
ned parenthood-rörelsen, mans-
forskningen, den spanska antivålds-
kampanjen IANSA, Western Bal-
kan Gender-based Violence Pre-
vention Initiative, den internatio-
nella The White Ribbon-kampan-
jen mot mäns våld mot kvinnor och
RFSU återfanns bland deltagarna.

I SLUTET AV MARS kommer ett första
globalt möte att äga rum, i Rio de
Janeiro i Brasilien. Rio-mötet för-
väntas resultera i ett gemensamt
krav på aktion riktat mot världens
beslutsfattare.
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Nytt globalt nätverk
mot mansnormer

Polisutredning kritiseras
GREKISKA LO GSEE och fackliga internationalen ITUC kritiserar i
skarpa ordalag vad de anser vara en bristfällig polisutredning om
syraattentatet mot Kostadinka Kuneva, generalsekreterare i städar-
nas fackliga organisation Pekop den 22 december (se förra veckans
Arbetaren Zenit). Pekop utgörs till största delen av kvinnor och 80
procent är invandrare. Bulgariska migrantarbetaren Kuneva berät-
tar i en intervju att hon blivit dödshotad på grund av sitt engage-
mang och att polis och arbetsgivare trakasserar de fackligt aktiva.

Nu en månad efter attacken skriver facken att ”utredningen som
ska leda till gärningsmännen är på nollpunkten, i skarp kontrast till
myndigheternas bländande hastighet i utredningar mot arbetare
och strejker!”

Lissabonfördraget överklagat
EFTER ATT TYSKLANDS RIKSDAG förra året antog EU:s Lissabonfördrag
överklagades beslutet av bland andra vänsterpartiet Die Linke till
landets författningsdomstol eftersom fördraget ansågs bryta mot
den tyska författningen. Om två veckor hålls muntliga förhandling-
ar och därefter väntas ärendet avgöras inom några veckor. 

Ett besked som underkänner förbundsdagens beslut vore en sen-
sation, skriver Europaportalen, men ett godkännande är nödvändigt
för landets ratificering. Förutom Tyskland återstår för Polen,
Tjeckien och Irland att ratificera fördraget. Irland har tidigare för-
kastat fördraget men väntas hålla en ny omröstning i oktober.

Zimbabwier kräver lön i dollar
DET ZIMBABWISKA GRUVARBETARFACKFÖRBUNDET AMWZ har lämnat in
ett krav på att arbetarna ska få betalt i amerikanska dollar eller
sydafrikanska rand i stället för i zimbabwesiska dollar. Inflationen
i landet är rekordhög och den lokala valutan har tappat så enormt
i värde att de zimbabwesiska sedlarna knappt längre är godtagbara
som betalningsmedel. Om inte arbetarna får igenom sina krav
kommer de att gå ut i strejk. Liknande protester sprider sig i hela
landet. Sedan tidigare strejkar bland annat landets sjuksköterskor,
postarbetare och lärare, rapporterar Institute for War and Peace
Reporting, IWPR. Lärarfacket meddelar att deras medlemmar
i januari får en lön på 29 triljoner – mindre än tio US-dollar.

Migrantarbetare
drabbas av krisen
DEN GLOBALA ekonomiska tillba-
kagången skapar större otrygg-
het för miljoner migrantarbe-
tare. FN-organet ILO förespår
att krisen kommer att leda till
omkring 20 miljoner färre jobb,
och att migrantarbetare hör till
dem som mest sannolikt får gå. 

Enligt Ellene Sana, chef för
Centre for Migrant Advocacy
på Filippinerna, är dessa arbe-
tares mänskliga rättigheter i
farozonen på grund av krisen.

– Migrantarbetare kommer
att bli desperata och acceptera
vad som helst bara för att få

behålla sina jobb, säger hon. 
Det finns ungefär 100 miljo-

ner migrantarbetare i världen.
IPS

Italiensk strejk
mot olyckor
TRE ITALIENSKA hamnarbetarfack
höll en endagsstrejk förra freda-
gen den 23 januari i protest
mot brister i säkerheten. Bara i
i januari har tre dödsfall inträf-
fat i Italiens hamnar. I ett
gemensamt uttalande sade fack-
en att ”det finns orsaker till
olycksfallen, kopplade till säker-
hetsåtgärder som länge har
utlovats men aldrig levererats”.
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Facket i världen

Protester i Aten mot syraattacken på Kostadinka Kuneva.XX
Mansnormer

Ludger Jungnitz deltog i det
nya Men Engage-nätverkets
möte i Stockholm. Han uppma-
nar rörelsen att tänka radikalt
även om man agerar pragma-
tiskt och riktade viss kritik mot
organisationen White Ribbon
Campaign.

Ludger Jungnitz är sociolog och
medlem i den tyska organisationen
Dissens, som arbetar för att
bekämpa genushierarkier, stoppa
mäns våld och strävar mot demo-
kratisering ur ett brett genusper-
spektiv. Hans eget engagemang
föddes för tjugo år sedan då han
läste en bok om makt och språk ur
ett feministiskt perspektiv. Senare
har han anordnat seminarier om
mansstudier och jobbat med att
behandla våldsamma män.

LUDGER JUNGNITZ MENAR att White
Ribbon – en världsomfattande
kampanj mot mäns våld mot
kvinnor – använder ett bildspråk
som understryker traditionella
genusstereotyper och som för-
medlar en bild av de goda männen
som ska komma till undsättning
och fungera som hjältar för
kvinnorna.

– Jag tycker inte att vi ska försö-
ka skapa en alternativ, ”god” och
ickevåldsam maskulinitet utan
avskaffa genus helt. Eller åtmins-
tone sluta tänka på de etablerade
genusformerna som naturliga,
säger han.

Visserligen är han imponerad
över det engagemang som har

väckts genom White Ribbon-kam-
panjen, men ville ändå resa kritik
mot deras marknadsföring under
Men Engage-mötet.

– Jag kände bara att det var
tvunget att sägas under bildande-
processen av nätverket, för det
glöms ofta bort. Jag ville poäng-
tera att vi måste tänka radikalt
även om vi agerar pragmatiskt. För
om vi inte gör det finns det en risk
att vi fastnar i en fälla där vi åter-
skapar maktrelationer.
Vilka förväntningar har du på
Men Engage-nätverket?

– Min första tanke är lobbying,
att få en enad röst som vi inte tidi-

gare haft. Det måste växa fram en
social rörelse för att skapa tryck.
Att få utbyte av erfarenheter och
information är naturligtvis också
viktigt.
Vilka är de största utmaningarna i
att engagera män i genusfrågor?

– Det första hindret är att jäm-
ställdhet och genus fortfarande ses
som en kvinnofråga, både från
mäns och en hel del kvinnors sida.
Det andra svåra är att försöka få
män att förstå att de också skulle
vinna på jämställdheten, säger
Ludger Jungnitz. 
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”Genus ses fortfarande
som en kvinnofråga”

Sociologen Ludger Jungnitz var med under bildandet av Men Engage.

Ludger Jungnitz vill se en radikal mansrörelse 
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