Att utmana Heteronormen! Studiecirkel för Folkdansringens deltagande i
Europride – del 1
Första studiecirkelträffen inför Folkdansringens deltagande i EuroPride var den 1 mars!
Marcus Gustavsson som till vardags arbetar med äldres rätt till ett värdigt liv genom sitt uppdrag
som chef inom hemtjänsten var inbjuden som vår första föreläsare. Marcus har tidigare varit
styrelsordförande för WestPride och är specialiserad på normkritiskt arbete och arbetsrätt.
Vi var 16 personer som samlades för att få höra om något vi inte visste så mycket om och medan
Marcus inledde så passade vi på att dricka kaffe och äta smörgås under tystnad och det var ju tur att
vi började med det för sen övergick föreläsningen till ett samtal där alla blev aktiva och var delaktiga
och naturligtvis under ledning av Marcus.
Vad är Heteronormen? Hur ska en kvinna vara, hur förväntas en ”riktig” man vara? Enkla frågor och
svåra svar! Är det bra/rätt att familjeparkeringar vid köpcentra markeras med en skylt på en man, en
kvinna och en barnvagn? Ser alla familjer ut så eller finns andra familjekonstellationer?
När vi dansar är det vanligt att man försöker para ihop en man med en kvinna men det kan ju
faktiskt vara så att två kvinnor är ett par eller två män är ett par och vill dansa med varandra!
Spännande frågor, svar och reflektioner!
Marcus satte in Heteronormen i en historisk kontext och det var skrämmande att se vilka lagar som
styrt och hur länge staten dvs vi betraktat allt utom man/kvinna relationen som sjuklig och kriminell.
Han berättade också om människor som han mött i hemtjänsten som inte kunnat leva fullt ut under
sitt långa liv och vad det hade inneburit för deras livskvalitet.
Vi fick också en fördjupning i Diskrimineringslagen och återigen, frågor och reflektioner böljade över
bordet.
Tiden gick fort och alla deltagare var engagerade, det var mycket energi i rummet!
Kvällens studiecirkel skakade om, väckte upp till reflektion och nyfikenhet startade en process inom
oss alla om vilka vi själva är, vad vi själva har för normer. Skapade ett behov att få mer kunskap om
hur och vad som styr dels vårt samhälle och våra normer och hur våra egna normer ser ut
omedvetet och hur vi egentligen vill att de ska se ut utifrån alla människors lika värde och rätten att
respekteras för sin egen särart!
Vi ser fram emot att träffa Marcus senare!
Välkomna att deltaga på våra kommande cirkelträffar den 20 mars och den 12 april kl 17.30!
Yvonne Carnebro

