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Uppdrag om jämställdhet
Regeringens beslut

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
MUCF, i uppdrag att genomföra en jämställdhetssatsning riktad till
pojkar och unga män i syfte att förebygga våld och sexistiskt beteende.
MUCF ska stimulera ett antal kommuner och organisationer inom det
civila samhället att i pilotprojekt använda sig av något eller några av de
preventionsprogram som visat goda resultat inom området, sedan dessa
anpassats till lokala förhållanden.
MUCF ska följa, dokumentera och sprida erfarenheterna av
våldspreventivt arbete, dels genom pilotprojekten, dels från verksamheter som pågår vid sidan av detta uppdrag. MUCF ska vidare ta fram
konkreta verktyg och modeller för hur kommuner och aktörer inom det
civila samhället kan arbeta med förebyggande våldsprevention ur ett
genusperspektiv.
MUCF ska senast den 31 augusti 2015 rapportera uppdraget till
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet.) I rapporten ska bl.a.
pilotverksamheterna redovisas, liksom erfarenheterna från dem och
andra relevanta våldspreventiva verksamheter. Redovisningen ska också
innehålla de aktiviteter som vidtagits för att sprida dessa erfarenheter.
MUCF ska även försöka bedöma effekterna av satsningen. Rapporten
ska innehålla en ekonomisk redovisning.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 2 000 000
kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslaget
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Bakgrund

Det övergripande målet för regeringens jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till
kroppslig integritet. För att uppnå detta finns behov av förebyggande
insatser som riktas direkt till pojkar och unga män. Dessutom behöver
personer som arbetar med ungdomar ha kunskaper om arbetssätt och
metoder som kan förebygga unga mäns våld och sexistiska beteende.
MUCF har tidigare haft flera uppdrag inom området våld och unga. Det
har bland annat handlat om att utveckla metoder för att förebygga unga
mäns våld, inklusive hatbrott, både på internet och i övriga samhället och
om att utveckla stödet till unga våldsoffer och förövare. MUCF har
konstaterat att våld i ungas nära relationer behöver uppmärksammas och
utforskas mer så att hjälp och stöd kan erbjudas på bästa sätt.
Grupptillhörighet är särskilt betydelsefullt för pojkar och unga män
under ungdomsperioden och pojkar och unga män kan i gruppsammanhang konstruera maskulinitet med mer aggressiva och sexistiska
inslag. Av MUCF:s tematiska analys FOKUS 13 – Unga och jämställdhet framgår att grupptillhörighet har stor betydelse för pojkars och unga
mäns benägenhet att ta till våld eller utöva sexistiskt beteende.
Våld mot någon inför gruppen kan användas för att uppnå status, eller så
kan lojaliteten till en grupp kräva våldsamt agerande. Homofobi och
sexistiska och nedvärderande attityder och beteenden mot kvinnor är ett
vanligt inslag i grupper av pojkar och unga män som utövar våld. Hotet
om att själv bli utsatt om man inte delar den syn på eller lever upp till de
krav på maskulinitet som gruppen ställer har en starkt disciplinerande
effekt. Det finns pojkar och unga män som inte vågar avvika från gruppens normer eller ställa sig utanför gruppen.
Detta tyder på att gruppen kan vara särskilt viktig som ingång i våldsförebyggande arbete bland pojkar och unga män. Som ett led i arbetet
med att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot
kvinnor ska upphöra och att kroppslig integritet ska upprätthållas är det
därför viktigt att arbeta med grupper av pojkar och unga män och med
utgångpunkt i gruppens betydelse för maskulinitetskonstruktioner. Det
finns våldpreventionsprogram i USA för målgrupperna pojkar och unga
män som har visat sig vara effektiva och det finns även erfarenheter av
sådana program i svenska kommuner.
För att kunna förebygga våld är det också avgörande att vuxna personer i
flickors och unga kvinnors respektive pojkars och unga mäns närhet inte
tolererar kränkande beteenden. Att som vuxen inte hindra eller stoppa
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kränkande beteenden bidrar till att legitimera skapandet av en
heteronormativ, dominant och sexistisk maskulinitet.
Mot denna bakgrund anser regeringen att ett uppdrag ska ges till MUCF
att initiera, följa och dokumentera genomförandet av våldspreventionsprogram i pilotkommuner, liksom att följa, dokumentera och sprida
erfarenheterna av annat våldspreventivt arbete.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Louise Edgren
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