När jag skriver detta är det dagen före internationella kvinnodagen, vilket många (främst kvinnor) sällan
får uppmärksamma utan att få minst ett “fast varför finns det ingen mansdag då?!" som respons. Att den
internationella mansdagen inte får lika mycket utrymme som åttonde mars ser jag negativt av främst två
olika anledningar; dels för att den konstant bagatelliseras av andra “feminister” som inte vill se män som
något annat än potentiella förövare, och även för att väldigt många verkar omedvetna om dess existens
och varför den existerar. Därför känner jag att det är dags att vi ser till att den internationella mansdagen
och vad den innebär får den uppmärksamhet den faktiskt förtjänar.
Jag önskar därför att:


MÄN försöker slå ett världsrekord den nittonde mars. Det behöver inte vara något stort och
kostsamt, och kan med fördel ske i samarbete med liknande organisationer som Under Kevlaret
och Locker Room Talk. Rekordet i sig bör innebära att man gör någonting som anses vara typiskt
“omanligt”.

Parallellt med ett eventuellt rekordtagande bör även opinion drivas både på riks- och lokalnivå, gärna med
extrainsatta stormöten liknande de som går av stapeln nu i och med #brinnförjosefin.
Jag skulle – om motionen skulle röstas igenom - se det positivt om det tillsattes en arbetsgrupp med
representation från de lokalgrupper som vill vara med, någon/några från er på Riks samt eventuella
samarbetspartners.
Positiva utfall av ett sådant evenemang:
Ett sådant nära arbete mellan de olika lokalgrupperna och Riks skulle vidare stärka relationerna i MÄN
internt, samt förbättra och stärka relationer med eventuella andra organisationer inför framtida
samarbeten. Det skulle såklart även med största sannolikhet innebära fler medlemmar samt
samarbetspartners och sponsorer.

Internationella mansdagen – den 19 november – är en dag som inte har någon entydig och etablerad
betydelse på samma sätt som den över 100 år äldre internationella kvinnodagen. Det är därför inte helt lätt
att rakt av, som motionären föreslår, ge den ”den uppmärksamhet som den faktiskt förtjänar”.
MÄN har de senaste åren uppmärksammat denna dag, men utifrån vår värdegrund. 19 november 2015
skrev vi i sociala medier att till ” skillnad från de som startat dagen tycker vi inte att män behöver en dag
där de hyllas och får ta mer plats. Alla dagar på året är redan sådana mansdagar. Det här kan bli en dag då
vi i stället hyllar eftertänksamhet, utmanar patriarkala värderingar och lyfter kunskap kring mäns dominans
i världen. Om kvinnodagen är en dag där kvinnor går ut på gatorna och kräver sin rätt, vill vi att
mansdagen blir en dag där #allamän går hem och reflekterar.”
I höstas skrev MÄNs ordförande Alan Ali i Dagens Arena denna dag: ”Män – ni är viktiga. Ni behövs i
feminismen. Ni behövs för att stå upp mot sexism i fikarummen, ni behövs som röster för en mer

jämställd värld. Vi har ett gemensamt ansvar att stoppa mäns våld. Ta första steget i dag på internationella
mansdagen och engagera dig. Tillsammans förändrar vi manlighet!”
Styrelsen håller med motionären om att det är bra att uppmärksamma och använda sig av 19 november
för att nå ut med MÄNs budskap, stärka relationen mellan kansli och medlemsorganisation, hitta nya
samarbetspartners nationellt och lokalt samt nå fler grupper och få fler medlemmar. Däremot är det
viktigt, för att uppnå detta, att de aktiviteter vi arrangerar är både förankrade i vår värdegrund och väl
samordnade. Motionärens idé om att slå världsrekord är visserligen PR-mässigt och innovativt, men även
om det handlar om att göra något typiskt ”omanligt” kan själva utgångspunkten – att slå världsrekord – i
sig uppfattas som stereotypt manligt. Vi ser positivt på att lokalgrupper bidrar till kansliets planering av
organisationens utåtriktade aktiviteter.
Styrelsen anser med detta att motionen är besvarad.

