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 SID

«Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri
til skolegården

Si ;D-innlegg: For oss spiller det ingen rolle hva de voksne mener guttene
legger i disse kommentarene.

For litt over et år siden ble #metoo et begrep som alle fikk et forhold til.

Kvinner verden over fortalte sine personlige historier, og mange

arbeidsplasser satte inn tiltak mot seksuell trakassering.

Verre etter #metoo

På vår arbeidsplass, skolen, har vi derimot ikke sett noen resultater av

#metoo, og bruk av nedsettende seksuelle bemerkninger har, etter vår

mening, økt.

Vi er tre jenter på 14 år som går i 9. klasse. Vi vil gjøre både elever, lærere

og foreldre mer oppmerksomme på hva som skjer i skolemiljøet til veldig

mange ungdommer.

Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser
opp i et likestilt samfunn. Det stemmer ikke.

Hver dag får jenter på vår alder slengt nedsettende kommentarer etter seg

som «hore», «slut», «billig» og «fitte». Vi får høre at vi er svake og naive,

at vi bør operere kroppene våre, og vi får høre om at vi er pulbare eller ikke.

Gutter bare er sånn
Om vi sier ifra om dette til lærere eller andre voksne, opplever vi ofte at de

bagatelliser situasjonen. De sier at gutter bare er sånn, og at de sikkert bare

mener det de sier som tull.

For oss spiller det ingen rolle hva de voksne mener guttene legger i disse

kommentarene. Vi opplever dette som ren hersketeknikk og ekstremt

nedlatende.

For det første er det ingen voksne som hadde funnet seg i å få denne typen

karakteristikker slengt etter seg på jobben, og for det andre gir vi guttene et

dårlig utgangspunkt for oppførsel i voksenlivet.

Normalisert sexisme
Å leve i et samfunn hvor du blir kalt «hore» eller «fitte» hver dag, er ikke å

leve i et likestilt samfunn. Vi nekter å godta dette som vår hverdag. Og vi

oppfordrer alle til å ta en runde meg seg selv og tenke over hvordan du selv

forholder deg til sexisme i hverdagen.

Vi kan ikke leve i et samfunn der denne måten å snakke til
hverandre er normalisert!

Vi håper at så mange som mulig vil møte opp 8. mars på Youngstorget,

høre oss holde appell om dette temaet og gå under vår parole:

«Jeg går på skole, ikke kall meg hore – Stopp sexismen i skolegården!»

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til

sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å

være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om

å sende inn innlegg til oss.

  

47 kommentarer

Stian Thomassen

Svar

for 14 dager siden

Stå på jenter! Slikt skal ikke aksepteres!

34 Anbefaler

Mette Molland

Svar

for 14 dager siden

Dere er noen skikkelig flotte jenter! Ikke finn dere i det, og konfronter disse gutta med det der
og da! Med jenter som dere i kampen, er det håp om at de ekleste utslagene av den såkalte
russe«feiringen» vil møte skikkelig motstand når dere kommer så langt. Flott parole til
8.mars!!

19 Anbefaler

Hilde Årdal
svarte Mette Molland 

Svar

for 14 dager siden

Jentene bør vel også få støtte av lærerne og andre med ansvar for skolemiljøet!

12 Anbefaler

SE 2 FLERE SVAR

SE 20 FLERE KOMMENTARER

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær vennlig og bruk fullt navn. Les mer her. Innlegg blir løpende
moderert.

Si din mening, Torgeir Oma!

PUBLISER KOMMENTAR

POPULÆRE

annonse

Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser opp i et likestilt samfunn. Det stemmer ikke, skriver Ella Fyhn (14), Ellisiv Aure
(14) og Ea Baklund (14).
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Ea Baklund (14)
Ellisiv Aure (14)
Ella Fyhn (14)

  

Ella Fyhn (14), Ellisiv Aure (14) og Ea Baklund (14)
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Ane Dahl Torp: – Kvinnedagen i år kommer med en ny stolthet. Jeg
tror mange vil gå med hevet hode.

Lese flere saker fra Si ;D? Vi anbefaler disse
tekstene

Nora Berntzen: Vi kan ikke verne
om monarkiet fordi kongen virker
chill

Det er absurd at vi tar med
handlenett på butikken, slik at vi
med god samvittighet kan fly til
Paris

Kaja (14): Feminist-Norge burde
åpne øynene for de virkelige
problemene

Hedda Aasland: Influensere
skjønnmaler Dubai for tusenvis av
følgere

August Jambak (20): Skolen har
noe å lære av militæret

Den berusede mannen på bussen
begynner å stryke og klappe på
meg. Ingen reagerer.

«Du er jo bare et barn. Kanskje
mamma skulle hjelpe deg litt?»

Agnes Nordvik (16): Sjære
gamliser, denne er til dere

Noah Skullestad (21): Jeg mistet
mye av ungdomstiden mens jeg
ventet på Rikshospitalet

Mobilen er en byrde jeg lengter
etter å bli kvitt. Når skal jeg få
fred?

Jeg ble kalt «jævla norsking» og
«hurpe», men lærerne forsvarte
mobberne

Farida Khurami (12): Den natten vi
ble hentet av politiet, endret alt seg

Du som er født i Norge, ikke ta
gullbilletten din for gitt! | Vilde
Skjelbred Solberg

Tenåringsforeldre, er det ikke på
tide å ta en pause fra
vindrikkingen og venneturene?

Her finner du Si ;D i sosiale medier

Vi legger ut alle innlegg på
Facebook

Følg linken eller finn oss: Aftenposten Si ;D

Skann koden for å følge oss på
Snap:

Du kan også legge til aft.sid

Vi er selvfølgelig også på
Instagram:

Følg linken eller legg til: @aftenposten_sid

Og lurer du på hvordan du skriver
et innlegg til oss?

Her finner du en haug med gode skrivetips.

Hei Torgeir

A-kortet har tilbud for hele familien, enten det bare er for de
voksne, de små eller noe alle kan gjøre sammen.

Se gode tilbud på akortet.no
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 LES OGSÅ

Juseksperter kritiske til
Black Box-siktelser Fox News-profilen ble

tatt av luften etter hijab-
kritikk. Nå kommer
presidenten til
unnsetning.

Familien til den antatte
gjerningsmannen
beklager: – Vanskelig å
fatte

Sesongen ble en stor
skuffelse. Nå varsler
landslagstrener
endringer.

EIK-treneren imponert
av Viking. Men han
savner dette hos sine
egne.

Han vant Premier
League i 2016. Nå
markerer han seg på
uvanlig vis utenfor
banen.
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KVINNEDAGEN (8. MARS) LIKESTILLING METOO

SKOLE OG UTDANNING
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