Ge jämställdheten en sportslig chans!
Orättvisa förutsättningar för träning och tävling, få kvinnor på ledande styrelseposter och en osund
machokultur där du som kille varken förväntas gråta eller prata om känslor. Idrottsrörelsen startades
av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. Detta
återspeglas även 2019. Utmaningarna är fortfarande många, där vi exempelvis vet att endast 24
procent av ordförandeposterna i Sveriges idrottsföreningar innehas av kvinnor. Vi vet också att tjejer
idrottar i lägre utsträckning än killar och att de ofta droppar av tidigare. Dessutom vet vi att rådande
normer och strukturer gör att flera väljer att inte ens ta klivet in i idrotten.
Sedan 2017 finns beslut om tydliga jämställdhetsmål för att få en idrott som är öppen och
välkomnande för alla. Jämställdhet är inte bara är en förutsättning för en framgångsrik
idrottsutveckling utan helt enkelt en överlevnadsfråga för framtiden. En inkluderade verksamhet,
utan begränsande normer, kommer helt enkelt att attrahera fler att vara med.
I Västmanland vill vi ge jämställdheten en sportslig chans och vi tror att det är tillsammans vi gör
skillnad på riktigt. Västmanlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna, Länsstyrelsen Västmanland,
Västerås Stad och Brottsofferjouren Västmanland har därför gått samman i en gemensam kampanj
för att uppmärksamma några av de föreningar i länet som aktivt tar ställning för en mer jämställd och
inkluderande idrott. Flera profiler uttalar sig i kampanjen. Bland andra Fredrik Johansson, lagkapten i
Västerås IK Hockey och Irma Schjött, målvakt i VästeråsIrsta Handboll.
”Jämställdhetsarbetet är ständigt pågående och vi vet att många idrottsföreningar i Västmanland har
tagit en aktiv roll för att utveckla sin verksamhet. Genom att lyfta några av de goda exempel som
finns i länet vill vi skapa förebilder och få fler ledare och styrelser att fatta beslut i linje med
idrottsrörelsens jämställdhetsmål, säger Maria Engelfeldt, distriktsidrottschef på Västmanlands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.
”I Västerås Stads värdegrund är jämställdhet, motverka våld och motverka machokultur viktiga delar i
vårt samarbete med idrotten. Vi tror att både idrotten och Västerås Stad blir framgångrika om
jämställdheten ökar, ” Stefan Brandberg, idrottschef Västerås Stad.
”Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att implementera regeringens jämställdhetspolitik i
samhandling med andra i länet. Idrottsrörelsen i Västmanland bidrar genom ambitionerna att fördela
makten jämställt i styrelser och hos ledare, att fördela resurserna rättvist mellan könen, samt genom
ett inkluderande och genusmedvetet förhållningssätt”, Torbjörn Messing, särskilt sakkunnig i
jämställdhet, Länsstyrelsen i Västmanland.
”Brottsofferjouren Västmanland vill kunna bidra förebyggande med att skapa en trygg idrottsmiljö
genom att ge verktyg för hur man kan börja prata kring dessa frågor. Dessutom kan vi finnas till
hands när en person behöver stöd och vägledning till följd av ett brott”. Cecilia Roos, samordnare
Stödcentrum för unga brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Läs mer om kampanjen och det arbete som pågår på www.jämställdidrott.nu
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