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Kvotera in män på socialkontoren nu!
Det är populärt att tala om könskvotering. Ideligen kan vi läsa om hur fräscht det är när
gubbar i samhällsapparaten ersätts av unga tjejer. Jag tänkte hoppa på det tåget. Fast nu är det
inte gubbar som är problemet, utan kärringar. Ut med de mossiga kärringarna på
socialkontoren! Sätt in unga killar som hänger med sin tid!
Sedan jag började skriva om pappor i Metro har jag bombarderats med mejl om
könsdiskrimineringen på soc. Män som söker hjälp för att få träffa sina barn möts av ett
matriarkat, 82 procent av alla socialsekreterare är kvinnor. En pappa berättar att varje gång
han varit på samarbetssamtal känns det som om han suttit ensam och fått argumentera med
både x-et och socialen. En skriver att han inte har en chans mot ex-sambon. "Hon lyckas med
att ständigt problematisera mig, gråta, bli upprörd, vädja till socialsekreterarens kvinnliga
logik och jag får försvara mig."
Kvinnor förstår varandra, känner ett systerskap som gör att mannen är utanför redan från
början. En pappa beskriver samarbetssamtalen som sanslösa. Mamman sitter och klagar på att
han inte serverar barnet gröten precis som hon bestämt att det ska göras. Socialsekreteraren
nickar allvarsamt och noterar det i sina handlingar.
En annan pappa berättar att han fick en chock när han fick se socialsekreterarens utlåtande till
tingsrätten. Hon hade filtrerat bort allt han sagt, kvar fanns bara mammans påståenden.
"Familjerätten" heter socialkontorets instans, som vore det en domstol.
Men familjerätten har inga krav på sig att kontrollera källor eller leda något i bevis. Istället
låter man smutskastning och skvaller styra. I många fall kan det bli förödande. När det
kommer till domstolen tas det som sanningar, socialkontorets utlåtande är det i särklass
tyngsta dokumentet i en vårdnadstivst.
Det är nya tider nu och vedertaget att barnen behöver sina pappor lika mycket som sina
mammor. Men då gäller det att papporna får gehör för sin sak. En pappa berättar att han fick
ett helt annat bemötande på socialkontoret när även en manlig socialsekreterare var med.
"Man lyssnade plötsligt på mig. Saker som jag försökt poängtera kom plötsligt
med i protokollet".
Så in med fler män på soc. Ge män förtur till alla platser på socionomutbildningen. Bara en
tredjedel av männen som söker kommer in. Det är sant, jag har kollat med Verket för
högskoleservice. Vid den senaste intagningen blev 328 män utan plats. Det är vansinne, de
borde tas emot med öppna armar. Och de borde ha förtur till varenda ledigt jobb, ända
tills de blir lika många som kvinnor.
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