Med feministisk utveckling växer ofta antitesen i form av antifeministiska rörelser fram. Det kan vara
alltifrån grupper som kapar feminismen som begrepp till uttalat antifeministiska rörelser. I Sverige är det
politiska läget osäkert och här, likväl som i Europa växer högerextrema partier, såväl som konservativa
krafter, som ofta är inkompatibla med eller motsätter en feministisk utveckling. I tider av politisk
osäkerhet tenderar feministiska frågor att glömmas bort och prioriteras ned, och röster för varför
feministisk utveckling behövs, och ofta händer ihop med frågor såsom nationell säkerhet, människors
hälsa och känsla av trygghet etc.
Därför yrkar jag att MÄN ska starta en tankesmedja, en arbetsgrupp som arbetar aktivt med att bemöta
dessa antifeministiska krafter, i debatter, media och tabloider.
Vi behöver vara snabba på bollen i debatten, ha kloka och genomtänka svar med en god feministisk analys
som kan ge svar på tal eller driva viktiga frågor. Det kan gälla till exempel att bemöta/ta ställning i
diskussioner rörande sexdockor och porr, föräldraförsäkring, eller hur ett feministiskt förebyggande arbete
bör drivas politiskt, oavsett ideologi.
Jag tänker en ideell arbetsgrupp eller redaktion om säg 3-10 personer, som samverkar online eller i person,
med att författa debattartiklar, formulera svar och ställningstaganden och delta i debatt och diskussion i
media. Initiativ kan från gruppen själv, som skickar in ett utkast i dialog med kansliet, som med kansliets
godkännande skickar in materialet till media. Initiativ kan även komma uppifrån, att kansliet ser behovet
av ett ställningstagande, kommentar eller inlägg i en viss fråga, ger uppdraget till tankesmedjan, som kan
formulera ett utkast/förslag som kansliet sen får godkänna.
Jag (Albin Torstensson) kan tänka mig att starta igång en sådan grupp, om det finns fler intresserade av att
vara delaktiga, för att sen dela ansvaret med de som väljer att deltaga i gruppen.

Styrelsen ser positivt på motionens anda och idén om att MÄN kan bli en mer aktiv kraft i att bemöta
antifeministiska krafter på nätet och att mer aktivt debattera våra frågor. Vi tycker att en tankesmedja är en
god idé, och kommunikationsavdelningen på MÄN välkomnar en sådan här satsning. En tankesmedja kan
också bli en resurs av nätaktivister som kan stötta arbetet med att svara på kommentarer, moderera och ta
fram kloka resonemang som vi kan använda som standardsvar på vanliga frågor.
Precis som motionären redan skriver är det viktigt att allt godkänns av kansliet. Det är också givetvis
viktigt att de styrdokument och styrelsebeslut som finns vägleder arbetet och att kommunikationsansvarig
och pressansvarig är involverade i arbetet.
Vi föreslår därför att:


Årsmötet antar motionen om att MÄN ska starta en tankesmedja.



Tankesmedjans arbete sker under ledning av kommunikationsavdelningen.



Albin Torstensson utses till ideellt ansvarig och får i uppdrag att starta tankesmedjan tillsammans
med kommunikationsavdelningen på MÄN.



Årsmötet ger kommunikationsavdelningen mandat att rekrytera och välja personer till en ideell
grupp, precis som vi sållar och rekryterar till andra ideella uppdrag så som informatörsuppdrag.

