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Motion om kampanj för sexuellt likaberättigande
Ärendebeskrivning
Karin Wallmark och Jonas Brännberg, för rättvisepartiet socialisterna, anför
följande i motion.
Skolverket rapporterade 2003 att nästan var tredje elev ansåg att homosexuella
lärare inte ska tillåtas arbeta i grundskolan. Detta är tecken på hur skolan
misslyckats med att bekämpa fördomar. En undersökning gjord av Under
ytan-projektet visade att bland lärarna i årskurs 7-9 hade 78 procent upplevt
att eleverna använde en kränkande jargong som riktade sig mot sexuell
läggning. Barn och unga har inte ”hittat på” varken fördomar eller förtryck.
Det kommer helt ur skolans och samhällets norm-uppfostran, det vill säga att
allt som inte är heterosexuellt och följer könsrollerna ses som onormalt. Den
heterosexuella normen grundar sig i sin tur på könsmaktsordningen och
klassamhället.
RFSL Ungdom granskade 2003 ett antal läroböcker. De konstaterade att homosexualitet ibland beskrivs som ”sexuell avvikelse”. De hittade också
påståenden om att vuxna homosexuella ofta söker partner bland ungdomar.
Det visar att inte ens skolans material är fritt från den homofobi och de
kränkningar som skolan ska arbeta för att bekämpa. Att elever tar strid mot
heteronormen och könsroller är viktigt och något man behöver hjälp och stöd
med. Därför är det viktigt att det finns elevvårdande personal på alla skolor.
Det är inte bara i skolan det saknas HBT-kompetens. Vård och omsorg är
något alla ska ha rätt till och alla vårdtagare har rätt till lika stor respekt och
integritet, oavsett sexuell läggning. Men idag upplever många kränkningar
och diskriminering. Det behövs en kampanj för sexuellt likaberättigande i hela
kommunen.
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Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
- Att kommunal personal som arbetar inom vård, omsorg, lärande, elevvård
eller pedagogik ska få kompetens inom genus- och HBT-perspektiv,
exempelvis genom RFSL eller andra organisationer som arbetar med
sexuellt likaberättigande.
- Att kommunen garanterar att kurator eller skolsköterska finns tillgänglig
på varje skola minst halva skoldagen.
- Att kommunen bygger ut elevvården med målet att det ska finnas
kamratstödjare i alla högstadie- och gymnasieskolor.
- Att sexism och homofobi inom skolan skall motverkas med genus- och
HBT-perspektiv i samhällskunskap, historia och sexualkunskap.
- Alla skolors likabehandlingsplaner ska innehålla direktiv på hur sexism
och homofobi ska motverkas.
- Att allt materiel som berör sex och sexualitet inom undervisningen
inventeras, i samråd med organisationer som arbetar med sexuellt
likaberättigande.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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