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Motion om att erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar till
kvinnliga kommunanställda
Ärendebeskrivning
Nina Berggård, för vänsterpartiet anför följande i en motion.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare. En stor majoritet,
närmare bestämt 79 % av de tillsvidareanställda (enligt personalbokslut år
2010), är kvinnor och för deras välbefinnande har arbetsgivaren ett ansvar.
Detta har kommunen visat på flera sätt bland annat genom hel/deltids‐
projektet, friskvårdssatsningar och arbetsvärderingar för mer jämställda löner.
Det är bra och visar på att kommunen vill ta ansvar för kvinnors rättigheter,
såsom varandes mänskliga rättigheter.
Vänsterpartiet är dock övertygade om att kommunen, som arbetsgivare, inte
ensamt kan utplåna den könsmaktsordning och systematiska underordning
som kvinnor i hela världen är en del av. En egentlig oordning, som innebär att
kvinnor i många stycken lever under det manliga maktsamhällets normer och
därmed också utsätts för sämre levnadsförhållanden, upplevelser av
otrygghet, rädsla och sämre självkänsla. Många kvinnor upplever också att
deras rörelsefrihet i det offentliga rummet är inskränkt. I värsta fall utsätts
också kvinnor för våld, även i vår kommun.
Vänsterpartiet önskar att kommunen anordnar utbildningar i feministiskt
självförsvar för att visa att vi vill ge kvinnor i kommunen bättre villkor och
ökad känsla av trygghet, minskad rädsla och en bättre självkänsla.
Feministiskt självförsvar är en metod att öka kvinnors självkänsla och också ge
dem möjlighet att sätta gränser och säga ifrån vid hotfulla situationer.
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Vänsterpartiet vill att de kvinnliga kommunanställda ska erbjudas detta och vi
vill att det görs en utvärdering, en tid efter genomgången utbildning, för att se
om kvinnor exempelvis upplever ett ökat självkänsla och välbefinnande samt
minskad otrygghet och rädsla. Vi vill se hur och om detta påverkat deras
upplevelser i vardagen, utifrån denna nyvunna kunskap,
Vänsterpartiet yrkar
‐
‐

att Luleå kommun erbjuder sina kvinnliga anställda utbildning i
feministiskt självförsvar
att utvärdering av utbildningens effekter görs senast 18 månader efter
utbildningen och presenteras för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
remittera motionen till kommunstyrelsen
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