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SOM MONA LISA HAR SITT LEENDE.......... PUBLICERAT 140203 

 
 

När jag får barn ska jag minsann inte bla, bla, bla 

Jag ska aldrig säga åt andra föräldrar hur bla, bla, bla 

Mina barn och andras ungar bla, bla, bla 

Som pappa till två döttrar (10 respektive 13 år gamla) kryper jag till korset, blottar strupen och gör avbön. Att säga 

en sak och sedan göra en annan, är inte svårt alls - och jag tror att vi alla har trillat dit, på ett eller annat sätt. 

Vissa mer. Andra mindre. I brist på kunskap (vems kan man ju fråga sig) eller mot bättre vetande, uppfostrar vi 

nog våra barn väldigt mycket utefter egna erfarenheter och lärdomar. Visst, vi har förebilder som vi kan relatera 

till och vi har kanske t o m läst en och annan bok eller spalt i ämnet men frågan hänger ändå i luften: Lotsar vi 

verkligen in våra barn och ungdomar i ett jämställt samhälle? Vems är ansvaret (familjens, skolans, 

föreningars etc) och vad vill vi egentligen? 

Jag försöker, så mycket jag orkar och hinner, att vara öppen och lyhörd. Försöker se till mina barns bästa. 

MEN..........jag glömmer med jämna mellanrum bort hur det var att själv vara barn i den åldern. Vad påverkade 

mig (massor!)? Vart hämtade jag mina influenser och värderingar ifrån (föräldrar, lärare och tränare!)? Och då 

ska vi ändå komma ihåg att på 70-talet, då jag växte upp, fanns varken de sociala medierna, mobiltelefonerna 

eller de 57 TV-kanalerna dygnet runt, att tillgå. Dagens barn och ungdomar påverkas av dagens samhälle. Det 

gäller att hänga med, inte sticka huvudet i sanden. Vara frågvis. Nyfiken och intresserad. Min äldsta dotter tänkte 

jag verkligen till med, vad gäller kläder, leksaker, aktiviteter mm. Jag trodde nog i min enfald att det skulle ske 

automatiskt med yngsta dottern. Med facit i hand kan jag konstatera att..........nej, så blev det inte! Jag har nu en 

"tuff" dotter och en "prinsess"-dotter där hemma. Det fina i kråksången är........att jag älskar dem precis lika 

mycket ändå, bägge två. 

Vi är bra på jämställdhet i Sverige. Det har jag läst. Och framgång föder framgång. Berätta om det lilla (eller 

stora) som DU gör. Inspirera andra. Kom igen! visst gör vi väl ändå mycket som är bra!? Sätt snöbollen i rullning! 

...........så döljer också JAG en hemlighet: Jag är gammalmodig i (minst) ett avseende: Jag vågar vägra sociala 

medier (i mitt fall facebook, twitter och bloggar). För- och nackdelar som så mycket annat. Javisst! Men killar och 

tjejer (dagens ungdomar) använder sig av de sociala medierna på vitt skilda sätt och här är tjejer betydligt mer 

utsatta och påverkbara än vad killar är. Många söker bekräftelse. Ett tecken på att de duger, passar in, är lagom 

coola och intressanta. Det som fick upp mina ögon för just den här frågan var en objektiv och informativ 

föreläsning på äldsta dotterns skola samt de efterföljande diskussionerna. Jag hoppas att mitt ställningstagande 

visar mina döttrar att det faktiskt går att få allt det som de sociala medierna ger, på annat sätt. Hur? Jo, genom att 

PRATA med våra barn istället och göra saker tillsammans (rensa avlopp, tvätta bilen, städa huset, laga mat etc, 

etc). Jag vill att mina döttrar ska få växa upp i ett jämställt samhälle, där de inte ska behöva prestera mer (än 

männen) eller på något sätt överbevisa för sin omgivning att de duger. Jag tror att våra barn i mångt och mycket 

gör som vi gör. Inte nödvändigtvis det vi säger. Men blunda för den delen inte för deras värld. Den de lever 

utanför husets fyra väggar. Lycka till! 

Utmaning: Vad är din hemlighet? Berätta om något du gör (eller vill göra) för att påverka dina egna barn, eller 

andras ungar, till ett mer jämställt samhälle. 

Tips: www.surfalugnt.se  – En skitbra sida för vuxna, om barns och ungas vardag på nätet. 

Kent/ 

 

http://www.surfalugnt.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KOLLEGOR 

 

Affi Kölevik 

När min man sa: -"Ja, jag vill dela föräldraledigheten" – Då var det aktuellt 

att försöka få barn. Innan det hade vi diskuterat lite fram och tillbaka. Han 

kommer från ett ganska traditionellt hem. Och just då jobbade han i en 

mansdominerad bransch där ingen av männen tog någon längre 

föräldraledighet. När vi väl fick barn och han tog längre ledigt, och också 

senare gick ner i tid, då var det många fler män på det företaget som 

också tog ut ledighet. Att våga vara den som bryter mönster kräver mod. 

Som förälder, särskilt nu när barnen börjar bli lite större – så har de 

verkligen koll på vad vi gör –inte vad vi säger.... Några knep tar jag till, i all 

enkelhet, tex kör vi varannan gång, mannen och jag, när vi åker bil hela 

familjen tillsammans. 

Affi 

 _____________________________________________________________________ 

 

Dan Holmsten 

Temat är familjen 

Kent har denna gång bjudit på sig själv och hans försök till att påverka 

sina döttrar. Det är lätt att misströsta när man läser hans text speciellt när 

jag själv har två döttrar och mina tankar hela tiden går till mina döttrars 

uppväxt och vad jag sa och gjorde eller rättare sagt vad jag inte sa eller 

inte gjorde. 

När jag vidare tänker på de sociala medierna, mobiltelefonerna eller de 57 

Tv-kanalerna dygnet runt så är det lätt att ge upp och strunta i allt, 

speciellt eftersom frågan inte är ett hett stoff utan alla människor kan med 

lätthet säga att de vill ha ett jämställt samhälle utan att det händer något. 

Vi har lättare att diskutera frågan än att gå samman och göra något. 

Ne j jag anser att vi behöver modigare lagstiftare, fackföreningar och 

politiker som vågar gå från ord till handling. 

Och för att få det måste du och jag säga vår mening för att trycka på och 

skapa en opinion i frågan. 

Danne  

 


