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Feministiskt självförsvar i skolan! 

Samhället är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och regler 
som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda utifrån vårt biologiska kön. 

Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika former av orättvisor och 
trakasserier. Det kan innebära allt från att en får mindre uppmärksamhet i 
klassrummet eller lägre lön än sina manliga kollegor till härskartekniker, näthat 
och sexualiserat våld. 

Många tjejers liv begränsas ständigt av rädslan för det sexualiserade våldet. De 
tvingas ta omvägar, undvika parker och de vågar inte vara ensamma utomhus på 
kvällen och natten. Tjejer ska inte behöva känna sig rädda eller svaga. För att 
förändra detta måste maktförhållandet mellan könen ändras och tjejers ställning 
drastiskt uppvärderas. Ett sätt att påverka detta är att lära sig feministiskt 
självförsvar. 

Feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig själv. Framför 
allt jobbar man med övningar i syfte att öka självförtroendet, ett steg mot att 
slippa vara rädd. Tjejers ofta invanda sätt att vara till /ags, väja undan och göra 
sig mindre än de är, tränas bort genom diskussioner och övningar. Att lära sig att 
sträcka på sig och uttrycka självrespekt genom sin röst och sitt kroppsspråk kan 
räcka för att undvika att utsättas för kränkningar. Det handlar helt enkelt om 
kvinnors och tjejers värdighet, och ett sätt att slippa vardagsrädslan. 

Samtidigt som tjejer ofta är utsatta och får sin livskvalitet försämrad på grund av 
oro och rädsla, upplever många killar en frustration och maktlöshet inför det 
utbredda väldet mot kvinnor. Att ge dessa killar en möjlighet att verbalisera sin 
frustration och ge dem verktyg att påverka sin omgivning är ett viktigt steg för att 
motverka våld mot kvinnor. 

Jag yrkar därför 

att Sala kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejer i 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor. 

att det i anslutning till utbildningen i feministiskt självförsvar anordnas utbildning 
för killar, i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i 
kommunens högstadie- och gymnasieskolor. 

Sala den 24/4 2016 

'' '~ -.14.,,.,...,.-. t'.~---/ ~ / 

:fohanna Ritvadotter (V) 
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Kommunstyrelsen 
Sala kommun 
Box 304 

733 25 Sala 

EU-migranters barns skolgång. 

Hela människ:an 
SOCIALT ARBETE PÅ KRISTEN GRUND 

Hela Människan i Sala och Heby kommun fick vid vårt årsmöte uppdraget att skriva till de 
båda kommunerna och uppmana till att ge EU-migranternas barn möjlighet att gå i 
förskola och skola. 

Det är angeläget att dessa barn får utbildning så att de kan komma ifrån den utsatta 
situation som deras föräldrar har och få en långsiktig möjlighet till ett ekonomiskt 
ordnat liv. 

Förvaltningsrätten har prövat detta efter beslut i Örnsköldsviks kommun och kommit 
fram till att kommunen har rätt att ge positivt beslut om skolgång för dessa barn. 
(Förvaltningsrätten i Härnösand, dom 2526-15). 

I domen skriver man bland annat: 
"Att anordna skola för de barn som omfattas av skolplikten och som är folkbokförda i 
Örnsköldsviks kommun, stadigvarande vistas där eller för tillfället uppehåller sig om 
stadigvarande vistelseort saknas är en kommunal angelägenhet för kommunen då det 
inte är en fråga som ska handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat 
landsting eller någon annan. Med ledning av ovanstående finner förvaltningsrätten att 
frågan om skolgång även för barn som vistas i kommunen men som på grund av sin 
bosättning inte omfattas av skolplikt enligt skollagen, ryms inom vad som avses med en 
kommunal angelägenhet." 

Vi föreslår därför kommunstyrelsen besluta att ge möjlighet till skolgång för barn i 
skolpliktig ålder för de EU-migranter som är tillfälligt bosatta i kommunen. 

På årsmötets uppdrag 
Styr~la Människan Sala-Heby 

Sören Johansson, ordförande 

Hela Människan Sala Heby 
Kålgårdsgatan 22 
733 31 Sala 

Org.nr: 879500-4673 
Tel: 0224-196 70 

Bankgiro: 327-4974 
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Telefon: 070-4273337 

Förslagets rubrik: 
HÖGSTADIESKOLA I RANSTA 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Vi lämnar här ett medborgarförslag med anledning av att en helt ny skola ska byggas i Ransta. 
Vi är en stor föräldragrupp i Ransta som önskar att högstadium också byggs med årskurs 7-9 i samband med 
att en ny skola ska byggas. 

I och med ökade elevkullar framöver ser vi detta som en bra lösning eftersom det råder stor brist på plats 
i Salas skolor. 

Vi lämnar härmed också över 179 st namnunderskrifter från invånare i Ransta och andra berörda med omnejd 
som tillönskar att en högstadieskola byggs i Ransta. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box 304 

733 25 Sala 
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Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedfund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 


