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Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhets‐
utbildning i gymnasiet
Ärendebeskrivning
Nina Berggård, för vänsterpartiet anför följande i en motion.
Vänsterpartiet vill lyfta frågan om den obalans som finns mellan könen i vårt
samhälle och i vår kommun. Vi är medvetna om att gymnasieskolan har för
avsikt att ge elever en likvärdig behandling.
Gymnasiebyn i vår kommun är dock inte en isolerad ö, som står helt utanför
den systematiska underordningen som sker av kvinnor hela världen över.
Denna underordning yttrar sig på olika sätt i olika åldrar och påverkar bägge
könen utifrån felaktiga, förutfattade meningar och skeva uppfattningar om
förhållandet mellan könen.
Med stigande ålder och med ökat ansvar i samhället över sitt eget liv, blir den
faktiska upplevelsen av samhällets könsmaktsordning också mer påtaglig och
medvetandegjord, både för unga kvinnor och unga män. Utöver rätten att få
känna sig trygg och säker i samhället, ska kvinnor ha samma möjligheter
gällande exempelvis löne‐ och karriärutveckling. Både män och kvinnor ska
ha samma självklara rätt till att ta hand om sina barn oc h till möjlighet att få
ansvara för sin familjs dagliga liv.
Vänsterpartiet vill att kvinnor ska känna sig säkra, trygga och orädda. De ska
känna full frihet att vistas ensamma i det offentliga rummet. Utan att riskera
att bli utsatta för trakasserier eller sexualiserat våld, så är det inte idag.
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Det är dags att från kommunens sida göra kraftinsatser för att öka
jämställdheten i samhället och möjliggöra att människor upplever minskad
rädsla för att vara i det offentliga rummet.
Vänsterpartiet menar att de unga vuxna som är på väg ut i vuxenlivet måste få
denna chans till att bli mer jämställda och trygga människor i vår kommun,
Sverige och världen.
Vänsterpartiet yrkar
‐
‐

att gymnasieskolan erbjuder kurser i feministiskt självförsvar och
jämställdhetsutbildningar till alla eleverna i Luleå
att utvärdering av utbildningarnas effekter görs senast 18 månader efter
utbildningarna och presenteras för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
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