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Hur ser motstand mot jamstalldhetsarbete i orga-
nisationer ut och hur bemoter man det? Tidningen
Genus bar talat med tva jamstalldhetsarbetare
som pa olika satt har flerarig erfarenhet fran
faltet. Motstrategierna utvecklar sig med tiden,
berattar de.

Bade Mikael Almen,
SKL och genuspeda-
gog Lisa Andersson
Tengner har mang-
arig erfarenhet av att
utbilda i jamstalld-
hetsfragor. De har

snarlika erfarenheter av motstand mot jamstalldhets-
utveckling. Bada tva ar bekanta med standpunkten att
"ojamstalldheten finns nagon annanstans, inte hos oss".

- Jag bemoter det genom att forklara att det inte
finns nagot samhalle som ar befriat fran ojamstalld-
het. Generellt kan man saga att mostandet fran del-
tagarna minskar i takt med att deras kunskap okar,
sager Mikael Almen.

Under sina kurser med kommunala chefer och
politiker i jamstalldhetsintegrering gar han ofta igen-
om de fyra nationella delmalen for jamstalldhet som
regeringen har satt upp. De handlar om fordelning-
en av makt, ekonomi, hushalls- och omsorgsarbete
samt om vald. Det ar framst det fjarde som stoter
pa patrull. Nar han tar upp delmalet att mans vald
mot kvinnor ska upphora papekas det ofta att man
utsatts for mer vald an kvinnor i det offentliga rum-
met, berattar Almen.

- Da brukar jag forklara att man maste beakta
saval brottsstatistik som upplevelsestatistik och lyfta
fram hur kvinnor pa ett belt annat satt beaktar, ar
radda for och skapar strategier for att undvika sexu-

aliserat vald i offentliga miljoer, sager han.
En annan vanlig invandning ar fragan om biologi,

det vill saga "att vi ar olika och sa ska det vara",
berattar Almen.

- Da sager jag att det enda vi vet ar att vi inte vet
vad som ar biologi och vad som ar sociala konstruk-
tioner och om det finns en grans daremellan sa vet vi
inte var den gar. Daremot vet vi att tillrackligt mycket
beror pa sociala konstruktioner for att strukturerna
ska kunna ga att forandra, sager han.

Lisa Andersson Tengner har varit verksam som
genuspedagog i tio ar och utbildar skolpersonal. Hon
moter framforallt tyst motstand och ifragasattande.
Ifragasattandet kan yttra sig i att deltagaren inte vill
ta till sig kunskapen utan istallet skarskada forskning-
en som presenteras genom kritiska fragor om hur den
har forskningen egentligen ar utford.

- De forsta aren kunde jag ibland ka'nna mig frust-
rerad och misslyckad nar jag inte kunde bryta igenom
motstandet. Men med tiden larde jag mig att lagga
tillbaka det hos den enskilda personen. Den personen
kanske inte var redo, var inte med pa taget, och sa
far det vara, sager Lisa Andersson Tengner.

Ett annat verktyg ar att betona att det inte handlar
om deltagarnas privatliv utan om deras profession.
Hon lyfter fram att hon inte lagger sig i hur de delar
foraldraledigheten eller arbetsfordelningen hemma,
utan har blivit ombedd att hjalpa organisationen att
na de uppsatta jamstalldhetsmalen.

- Da marker jag ofta att det hander nagot i rum-
met. Det kanns som att nagra pustar ut nar de forstar
att det inte handlar om att diskutera vem som gor
vad hemma hos dem. Det har handlar om deras pro-
fession och kunskapsfaltet som visar att konen be-
handlas olika i skolan, inte om deras privatliv, sager
Andersson Tengner. •
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