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Vargarna Speedway i Norrköping tar steget och blir världens första HeforShe speedway-lag.
Speedwaysporten är den tredje största publiksporten i Sverige. På speedwayarenan Ica Maxi arena
i Norrköping trivs barnfamiljerna. Där finns stora grönområden för barnen att springa runt på,
gratis hoppborg och lättillgängliga kiosker.
Här behövs inga vakter eller poliser. Supporterkulturen inom speedwayen är otroligt familjär,
vänlig och trygg. En arena där alla får plats.
Att värna om våra ungdomar, tjejer som killar ligger klubben varmt om hjärtat och prioriteras i
styrelsearbetet. Vargarnas sportchef, Whilma Johansson jobbar i nära samarbete med Vargarnas
styrelse, som tillsammans med Whilma, består av 63%kvinnor och 37% män.
UN Womens globala kampanj HeForShe lanserades 2014 och har sedan dess fått stor spridning i
världen. Kampanjen har som syfte att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Alla har ett
gemensamt ansvar i arbetet att stoppa alla former av våld och diskriminering. www.heforshe.org
Idrottsföreningar utgör en viktig del i arbetet för att upplysa ungdomar om värdegrunder och hur vi
ska behandla varandra.
•

Vi tog kontakten med UN Women nationell kommitté Sverige redan förra sommaren med en
önskan om att vara med i arbetet, säger Vargarnas ordförande Anders Carlberg. Speedway är
en idrott där tjejer och killar tävlar på exakt samma villkor och då värdegrunden redan finns
med i vårt arbete så ville vi befästa det och visa att vi är en klubb som tar samhällsansvar.

Vargarna speedway kommer under våren att genomgå en utbildning i HeForShe så att både ungdom,
A-lag, såväl som ledningsgrupp och partners har möjlighet att ta del av och anamma de värdegrunder
som kampanjen står för.
• Det känns som en naturlig och självklar del i vår utveckling, säger Whilma Johansson,
sportchef för Vargarna.
• Sedan mitt lag tog ställning så vill jag göra mer, säger Henrik Bergström, 18 år och förare i
Vargarna. Jag pratar med vänner och i skolan hur vi ska behandla varandra och att våld och
diskriminering av tjejer inte är ok.
På fredag den 8 mars infaller Den Internationella kvinnodagen och Vargarna speedway lanserar sitt
ställningstagande genom att bli världens första HeForShe ambassadör inom speedwaysporten. På
fredag kan du träffa dem på Comfort Hotel Saltängsgatan 29 i Norrköping.
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