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Övergripande mål
Det övergripande målet för aikidons jämställdhetsarbete är att alla människor, oavsett kön, ska ha
samma makt att forma aikidon och sitt deltagande i aikidorörelsen.

Mål
Det ska finnas lika möjligheter och villkor för alla, oavsett kön, att utöva och leda aikido.
Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven aikidoverksamhet. Verksamheten ska vara
utformad så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap.
Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist till alla åldrars aikidoutövande. Alla ska ha
tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning, såsom tillgång
till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. Alla ska ges förutsättningar att träna
tillsammans.
Aikidoutövning, oavsett utövarens kön, värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt
sätt.
Det innebär till exempel att kvinnors, mäns och personer av annat köns aikidoutövning tilldelas
resurser efter samma principer och att aikidorörelsen ger allas idrottande samma uppmärksamhet i
utbildning och kommunikation.
Alla, oavsett kön, har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget av de
juridiska könen (kvinnor och män) ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Svenska Aikidoförbundet ska målmedvetet sträva efter en jämn könsfördelning i alla beslutande och
rådgivande organ. Rådgivande organ kan till exempel vara kommittéer, råd, referensgrupper och
delegationer.
Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor utformas så att alla oavsett kön får lika
stora möjligheter att medverka och påverka.
Allas kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla aikido.
Jämställdhetsperspektiv ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra
alla verksamhetsområden.
Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och
beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga
handlingar och genom beslut där flera kön deltar.
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