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Motion om feministiskt självförsvar och ökad jämställdhet i
grundskolan
Ärendebeskrivning
Nina Berggård, för vänsterpartiet anför följande i en motion.
Grundskolan i Luleå Kommun är med samtliga elever och kommunanställda
en mycket stor arbetsplats och en viktig del i vår kommun och vårt samhälle. I
skolan arbetas med värdegrundsfrågor, däribland jämställdhet, könens lika
värde.
Dagens samhälle är dock långt ifrån jämställt och det reflekterar över på
skolans verksamhet och samtliga människor, elever, såväl som anställda,
påverkas av tjejers och kvinnors systematiska underordning i Luleå, Sverige,
världen.
Denna systematiska underordning yttrar sig tyvärr alldeles för ofta genom att
tjejer upplever sämre självkänsla än killar, de känner sig otrygga och rädda.
Vänsterpartiet menar att tjejerna behöver stärkas i sin självkänsla för att känna
sig tryggare, säkrare och lika mycket värda som killar. I förlängningen leder
detta till en bättre balans mellan kvinnor och män.
I Vänsterpartiet är vi övertygade om att redan i grundskolan måste
könsobalansen radikalt förändras. Vi är övertygande om att genom aktivt
arbete med jämställdhet, skulle fler killar söka sig till bland annat förskola,
vård och omsorg. Vidare är vi säkra på att det också skulle innebära att fler
tjejer skulle få en bättre självkänsla.
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Vänsterpartiet tycker att det handlar om många saker då vi vill visa på
behovet av att än mer aktivt lyfta den stora obalansen mellan könen som finns
i samhället och i skolan. Det är aldrig för tidigt eller för sent att aktivt
synliggöra denna problematik.
Det finns givetvis mycket mer som kan tas upp som vinster för den enskilda
människan och samhället. Det här är enbart ett fåtal grundläggande exempel.
Vi vill överlåta till skolan att lyfta fler frågeställningar och tankar.
Vänsterpartiet yrkar
‐
‐

att grundskolan erbjuder kurser i feministiskt självförsvar och
jämställdhetsutbildningar till alla elever i grundskolans årskurs 6‐9
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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