
Likestilling for alle!
Ideen om at kvinner er underlegne og ikke fortjener 

de samme rettighetene som menn blir brukt til å 

rettferdiggjøre vold mot kvinner og til å nekte dem lik 

tilgang til utdanning, helsearbeid, eiendom og 

innflytelse. Fortsatt er tvangsekteskap, 

menneskehandel og kjønnslemlestelse noe mange 

kvinner må leve i frykt for hver dag. Samtidig skjuler 

mange problemer som spiseforstyrrelser, voldtekt og 

trakassering, fordi de opplever det som skamfullt og 

tabubelagt. Vi må endre både måten samfunnet, men 

også hvordan vi som enkeltmennesker ser på menn 

og kvinner. Likestilling innebærer like muligheter for 

begge kjønn.

Stopp diskriminering 

Se for deg at en kompis av deg blir banket av noen 

av de andre i klassen deres fordi han er homofil. Selv 

om vi har kommet langt med arbeidet med rettigheter 

og holdninger mot homofile og andre seksuelle 

minoriteter, har vi fortsatt langt igjen. Mange homofile 

tørr ikke å komme ut av skapet for venner og familie, 

fordi det å være homofil eller lesbisk oppleves som 

noe skamfullt og feil. “Gay”, “lesbe” og “homo” brukes 

som skjellsord på skoler i dag. skal vi leve i et 

samfunn der folks identitet skal avgjøre hvordan 

samfunnet ser dem? Diskriminering handler ikke bare 

om å ha like lover og formelle rettigheter, men hvilke 

holdninger hver av oss møter utsatte grupper med.



Bekjemp fattigdom
Over 1 milliard mennesker i verden lever i dag for 
under 10 norske kroner om dagen. Mange har ikke 
nok mat, vann, klær, et hus, tilgang til utdanning eller 
grunnleggende helsetjenester. Fattigdom handler ikke 
bare om inntekt, men også om mangel på trygghet, 
forutsigbarhet, valgmuligheter og innflytelse. Likevel 
er fattigdom først og fremst et splrsmål om 
urettferdighet. I verden i dag finnes det nok ressurser 
og midler til å dekke alle menneskers grunnleggende 
behov, men de er ekstremt skjevfordelt. Strukturene 
som fører til fattigdom og ulikhet i verden  er 
menneskeskapt. Det betyr at mennesker også kan 
skape et nytt og rettferdig system. Vi må bekjempe 
fattigdom en gang for alle. 

Rasisme 

Rasisme er en form for etnisk diskriminering, som 

innebærer at mennesker blir diskriminert på bakgrunn 

av blant annet hudfarge, etnisitet og nasjonalitet. I 

samfunnet i dag blir enkelte grupper systematisk 

fratatt sine rettigheter, og blir behandlet som om de er 

mindre verdt enn andre.Slike former for strukturell 

diskriminering fører til at mennesker med bestemt 

etnisk opprinnelse får færre muligheter og dermed 

oftere havner i en vanskelig livssituasjon enn andre. 

Man skal ha rett til å være trygg i hverdagen sin 

uansett din hudfarge, etnisitet og nasjonalitet og ikke 

bli behandlet annerledes på grunn av det!



Toxic masculinity 

Maskuliniteter refererer til de bestemte holdningene 

og atferdsmønstrene som er knyttet til idealer om 

hvordan gutter og menn skal oppføre seg og deres 

posisjon i kjønnsforhold. Ofte er det knyttet til 

forventninger om at menn og gutter ikke skal være 

sårbare eller vise følelser, og hvis de gjør det kan de 

oppleve trakassering eller å bli utskjelt for å ikke være 

“ekte mann”. Gutter skal få lov til å vise følelser og 

ikke være redd for å være sårbare!


