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If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ 

as a reply to this tweet
Alyssa Milano   

https://twitter.com/Alyssa_Milano
https://twitter.com/Alyssa_Milano




It turns out that the #MeToo movement has been active for over a decade,

thanks to the inspired and dedicated work of Tarana Burke, an activist and

advocate for young women of color.



”För att kunna benämna det onämnbara, längta efter att tala om det och 

finna stöd hos andra, behövs ett samhälle som vill höra och ett språk där 

sexuella handlingar kan få innebörd som kränkning. Etablerade medier 

fungerar som dörrvakter. De öppnar och stänger handlingsutrymmen och 

möjligheter.”
(Ninni Carlsson, doktorsavhandling från 2009, Avslöjandets 

tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp. 

Institutionen för socialt arbete, GU)



Vårt nätverk består av 65 olika initiativ som startades av ideella krafter under hösten

2017. Tillsammans arbetar vi för ett tryggt och jämställt samhälle, fritt från

sexism, trakasserier och andra former av övergrepp. För att nå dit bedriver vi

påverkansarbete mot myndigheter, politiker och arbetsmarknadens parter.

VI ÄR SVERIGES SAMORDNADE METOO-UPPROP



65 # metoo-upprop för ett jämställt och 

tryggare samhälle. Tillsammans samlade 

vi ihop hundratusentals röster som 

krävde ett slut på sexism, sexuella 

trakasserier och övergrepp.

http://metoouppropen.se/


1. Använd #metoo-uppropens expertis i statliga utredningar

2. Satsningar på sex-, samlevnads- och samtyckesundervisning

3. Inför nationell visselblåsarfunktion för landets skolor

4. Obligatoriska utbildningsmoment kring sexuellt våld

5. Ökad satsning på stöd och behandling

6. Skärpta krav på aktiva åtgärder och rapportering i arbetslivet

7. Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet

DE 65 #METOOUPPROPENS FÖRSLAG PÅ VALLÖFTEN FÖR ETT TRYGGARE SVERIGE
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➢ Hur kan de krav och det som uppmärksammats genom uppropet #Metoo

ges plats och utrymme inom folkbildningen? 

➢ Vad ställer metoo-mobiliseringen för krav på de redan etablerade 

folkrörelserna och bildningsinstitutionerna? 

➢ Hur kan vi inom folkbildningen medverka till en djupare analys, bli aktörer i 

ett socialt nätverk och omvandla #Metoo till en politisk rörelse som bjuder 

motstånd mot alla former av sexuell diskriminering?

Frågor till folkrörelser, folkbildning och folkbildningsforskning




