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Svar på motion om feministiskt självförsvar i sko an
Johanna Ritvadotter (V) inkom den 25 april 2016 med rubricerad motion. Motionären

yrkar att

Ö

I Sala kommun ska erbjuda utbildning i feministiskt självförsvar för alla tjejeri

kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

0 det i anslutningen till utbildningen ifeministiskt självförsvar anordnas utbildning

för killar, i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot kvinnor, i

kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Motionären skriver att feministiskt självförsvar går ut på att lära sig att sätta värde på sig

själv. Framförallt arbetar man med övningar i syfte att öka självförtroendet, ett steg mot

att slippa vara rädd. Tjejers ofta invanda sätt att vara till lags, väja undan och göra sig

mindre, 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.

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 våldet

mot kvinnor. Att ge dessa killar en möjlighet att verbalisera sin frustration och de dem

verktyg att påverka sin omgivning är ett viktigt steg för att motverka våld mot kvinnor.

Motionen har remitterats till skolnämnden som yttrat sig enligt följande:

Våld, hot och trakasserier mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som även märks

i skolan. Det är därför viktigt att systematiskt och kraftfullt arbeta med sådana frågor.

Det handlar inte enbart om individers välmående och trygghet. Forskning visar tydligt att

trygghet är en avgörande faktor för skolans möjlighet att klara sitt uppdrag att få alla

elever att lyckas.

Inom skolans värld är det obligatoriskt att ha en likabehandlingsplan för varje enhet.

Dessa tas fram gemensamt av personal och elever och i samverkan med

vårdnadshavare. Planerna uppdateras årligen. I dessa likabehandlingsplaner görs

kartläggningar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, där kön är en.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

a_tt anse motionen besvarad.

Carola Gunnarsson (C)
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Motion om feministiskt självförsvar i skolan

INLEDNING
johanna Ritvadotter (V) yrkar i en motion att Sala kommun skall erbjuda utbildning

i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens högstadie- och

gymnasieskolor. Vidare yrkar hon att det i anslutning till denna utbildning anordnas
utbildning för killar, i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot
kvinnor, i kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Beredning
Missivper den 2016-09-20.
Motion.

Benny Wetterberg, kanslichef föredrar ärendet.

Yrkanden

Peter Molin (M)yrkar att skolnämnden beslutar
a_ttanta ovanstående förslag till yttrande angående motion om feministiskt

självförsvar samt
a_ttparagrafen förklaras omedelbart justerad.

BESLUT

Skolnämnden beslutar

a_ttanta ovanstående förslag till yttrande angående motion om feministiskt

självförsvar samt

a_t_tparagrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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BARN OCH UTBILDNING

Skolnämnden i Sala kommun

YTTRANDE

Yttrande angående motion om feministiskt självförsvar
Johanna Ritvadotter [V] yrkar i en motion att Sala kommun skall erbjuda utbildning
i feministiskt självförsvar för alla tjejer i kommunens högstadie- och

gymnasieskolor. Vidare yrkar hon att det i anslutning till denna utbildning anordnas
utbildning för killar, i attityd- och värderingsfrågor med inriktning på våld mot
kvinnor, i kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Skolnämnden har fått motionen för yttrande, som skall vara administrativa enheten

tillhanda senast 22 september 2016.

Motionen

Motionären menar att tjejer ofta år utsatta och får sin livskvalitet försämrad på
grund av oro och rädsla. Samtidigt upplever många killar en frustration och

maktlöshet inför det utbredda våldet mot kvinnor.

Utbildningen skall syfta till att genom övningar öka tjejers självförtroende och ofta
invanda sätt att vara till lags, väja undan och göra sig mindre än de år. Killar skall ges

möjlighet att verbalisera sin frustration och maktlöshet inför det utbredda våldet
mot kvinnor.

Yttrande

Våld, hot och trakasserier mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som även
märks skolan. Det är därför viktigt att systematiskt och kraftfullt arbeta med sådana

frågor. Det handlar inte enbart om individers välmående och trygghet. Forskning
visar tydligt att trygghet år en avgörande faktor för skolans möjlighet att klara sitt

uppdrag att få alla elever att lyckas.

Inom skolans värld är det obligatoriskt att ha en likabehandlingsplan för varje enhet.

Dessa tas fram i gemensamt av personal och elever och i samverkan med
vårdnadshavare. Planerna uppdateras årligen. 1dessa likabehandlingsplaner görs
kartläggningar utifrån de sju diskrimineringsgrunderna, där kön är en.

ORDFÖRANDENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Skolnämnden föreslås besluta

g anta ovanstående förslag till yttrande angående motion om feministiskt
självförsvar.
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Feministiskt sgåivfärsvar i skolan!

Samhälletårintejämställt.Våralivpräglasavnormer,värderingarochregler
somdefinierarhurvi skakänna,tänkaochuppträdautifrånvårtbiologiskakön.

Kvinnorochtjejerutsättssystematisktförolikaformeravorättvisoroch
trakasserier.Detkaninnebäraalltfrånattenfår mindreuppmärksamheti
klassrummetellerlägrelönänsinamanligakollegortillhärskarlekniker,näthat
ochsexualiseratväld.

Mångatjejersliv begränsasständigtavrädslanfördetsexualiseradevåldet.De
tvingasta omvägar,undvikaparkerochdevågarintevaraensammautomhuspå
kvällenochnatten.Tjejerska intebehövakännasig räddaellersvaga.Föratt
förändradettamåstemaktförhållandetmellankönenändrasochtjejersställning
drastisktuppvärderas.Ettsättatt påverkadettaäratt lärasigfeministiskt
självförsvar.

Feministisktsjälvförsvargårutpåattlärasigattsättavärdepåsigsjälv.Framför
alltjobbarmanmedövningarisyfteattökasjälvförtroendet,ettstegmotatt
slippavararädd.Tjejersoftainvandasättattvaratill lags,väjaundanochgöra
sigmindreändeär,tränasbortgenomdiskussionerochövningar.Attlärasigatt
sträckapåsigochuttryckasjälvrespektgenomsinröstochsittkroppsspråkkan
räckaföratt undvikaattutsättasförkränkningar.Dethandlarheltenkeltom
kvinnorsochtjejersvärdighet,ochett sättattslippavardagsrädstan.

Samtidigtsomtjejeroftaärutsattaochfårsinlivskvalitetförsämradpågrundav
oroochrädsla,upplevermångakillarenfrustrationochmaktlöshetinfördet
utbreddavåldetmotkvinnor.Attgedessakillarenmöjlighetattverbaliserasin
frustrationochgedemverktygattpåverkasinomgivningärettviktigtstegföratt
motverkavåldmotkvinnor.

Jagyrkardärför

att Salakommunskaerbjudautbildningi feministisktsjälvförsvarför allatjejeri
kommunenshögstadie-ochgymnasieskolor.

attdeti anslutningtillutbildningeni feministisktsjälvförsvaranordnasutbildning
förkillar,i attityd-ochvärderingsfrågormedinriktningpåvåldmotkvinnor,i
kommunenshögstadie-ochgymnasieskolor.
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JohannaRitvadotter(V)


