Finansieringspolicy MÄN
Detta dokument beskriver grunderna för hur organisationen MÄN, Män för Jämställdhet,
finansierar sin verksamhet. Nya finansieringsformer ska godkännas av MÄNs styrelse.
Vår målsättning är att ha en bredd av givare, och en större andel långsiktig finansiering som
säkerställer vår stabilitet och våra möjligheter att förebygga mäns våld på lång sikt. Vi vill
inte få pengar på bekostnad av kvinnorörelsen och verkar på olika sätt för att undvika detta,
bland annat för att aktivt verka för att våldsförebyggande insatser ska få större och egna
anslag. Vi verkar också för att söka finansiering för projekt som kan stärka det arbete som
kvinnorörelsen bedriver.
Institutionell insamling
MÄN ansöker om projektbidrag och verksamhetsstöd från olika fonder, myndigheter och
stiftelser. Vi söker främst medel för våldsförebyggande arbete inom metodutveckling,
utbildning, mobilisering och påverkansarbete, i Sverige och internationellt. Vi söker både för
specifika tidsbegränsade projekt, och mer långsiktigt arbete inom det våldsförebyggande
fältet.
Under 2018 har vi tagit emot finansiering från följande aktörer:












Postkodstiftelsen
Sida
Sveriges Kommuner och Landsting
Allmänna Arvsfonden
EU:s Rights Equality and Citizenship Programme
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Stockholms stad
Nordiska Ministerrådet via Regeringskansliet/Socialdepartementet
MenEngage Global Alliance
Oak Foundation

Insamling från privatpersoner och företag

MÄN har ett 90-konto och samlar i dagsläget in pengar via gåvokampanjer på hemsidan,
genom insamlingsfunktion på Facebook och tar emot donationer från företag. Läs mer i våra
insamlingsriktlinjer.
Försäljning
MÄN är en ledande expert inom våldspreventivt arbete och har inom detta fält en stor
försäljningsverksamhet. Vi säljer främst tjänster inom våldsförebyggande arbete i form av
utbildningar, handledning och expertstöd till både offentliga aktörer, företag och
organisationer.
Kommuner och skolor är en av våra viktigaste samarbetspartners för konsulttjänster. Vi
säljer handledning och utbildning inom stora våldsförebyggande program, bland annat MVP,
Mentors in Violence Prevention. Vi genomför också olika konsultuppdrag gentemot
internationella aktörer och svenska utlandsmyndigheter.
Efter #metoo har vi i större utsträckning sålt utbildningar till företag och fackförbund, för att
förebygga sexualiserade trakasserier på arbetsplatser. Vi ser den här typen av
konsulttjänster som en viktig del av vår verksamhet, för att förebygga mäns våld i samhället.
MÄN tar inte emot finansiering från företag eller organisationer som kan skada vårt
anseende. Vid tveksamheter om mottagande av finansiering eller förmåner från en viss
organisation ska frågan lyftas i styrelsen.
Medlemsavgifter
MÄNs medlemmar betalar årligen en medlemsavgift. År 2018 är avgiften 240 kronor per år.
Hälften av medlemsavgifterna går tillbaks till lokalgrupperna, som i dagsläget är cirka 15
stycken. De resterande avgifterna går till kostnader för medlemshanteringen, samt en
aktivistfond där lokalgrupper och medlemmar kan söka anslag för aktiviteter.

