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Påståenden
KOMMENTERA FÖLJANDE PÅSTÅENDEN

• Kvinnor får lägre lön (93% av en manlig lön) därför att de inte tar för sig i löneförhandlingar
• Män missgynnas i skolan därför att de tvingas anpassa sig till en feminin omgivning dominerad av kvinnor
• Om Wanja Lundby-Wedin varit man skulle det inte ha varit ett så stort mediedrev
• Feminism är att förakta män
• Kvinnor har svårare att göra karriär därför att kvinnliga nätverk inte ”tillåter” att någon sticker ut för mycket
• Kvinnor har svårare att göra karriär därför att män väljer män
• Det är lika viktigt för män att söka till traditionella kvinnoyrken som för kvinnor att söka sig till traditionella mansyrken
• Män och kvinnor har samma förutsättningar att ta hand om små barn
• Kvinnor kan inte spela rock och jazz, förutom att sjunga, därför att de saknar improvisationskänsla och självförtroende
• Om en man och en kvinna säger samma sak lyssnar männen mer på mannen därför att de tycker att han är mer förtroendeingivande
• Om en kvinna blir våldtagen iförd sexiga kläder bör domen bli mildare mot våldtäktsmannen
• Med en ökad jämställdhet kommer kvinnor att bli lika kriminella som män
• Pojkar är så utåtagerande i klassrummet så de tvingar flickor att ta rollen som passiva ordningsupprätthållare
• Om kvinnor styrde världen skulle det inte finnas några krig
• Det är därför att män har en större sexualdrift som de tittar mer på porrfilm
• Det behövs inte en pappa för att uppfostra ett barn
• Det är mer naturligt för kvinnor att försöka göra sig vackra
• Kvinnliga egenskaper kommer att bli högre värderade i framtiden
• Män bör ha en högre lön därför att de ofta är familjeförsörjare
• Ett bra sätt att snabbare uppnå jämställdhet är att könskvotera de utbildningar som domineras av ett kön ( t.ex att
kvinnor får lättare att komma in på ingenjörsutbildning.)
• Är båda bilderna lika acceptabla på en arbetsplats, eller lika oacceptabla?

