Motion till Kommunfullmäktige från Miljöpartiet, 2017-02-22

Ett jämställdhetslyft i skolan
Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Detta gäller såväl ekonomiskt, som socialt och
ekologiskt. En av utmaningarna är kampen för ett samhälle där alla är lika mycket värda, och
där alla unga får en chans till en god start i livet. Här har skolan en viktig funktion att fylla
genom att skapa villkor som ger elever en jämlik skola, med respekt för varje individs behov
och möjligheter att kunna utveckla sin självständighet under trygga förhållanden.
En av utmaningarna som Värmdös skolor står inför är jämställdhetsfrågan. Vi vet att unga
kvinnor ofta utsätts för sexuella kränkningar, såväl i skolmiljön som på fritiden. Genom att
satsa på ett jämställdhetslyft i Värmdös skolor skulle vi kunna förbättra förutsättningarna för
dessa unga kvinnor i fyra avseenden:
1. Genom att göra en genomlysning av läromedel i skolan för att ge en mer rättvisande
bild över kvinnors arbete och påverkan över tid i vårt samhälle - kvinnliga förebilder
2. Genom att ge unga kvinnor verktyg för att analysera och förstå strukturer i samhället,
förbereder vi dem för att bättre kunna hävda sin rätt i framtiden.
3. Genom att ge unga män en förståelse för hur ojämställdheten påverkar vardagen för
deras medsystrar, ger vi dem redskap att vara mer empatiska medmänniskor.
4. Genom att skapa trygga miljöer för elever i skolan och särskilt för flickor och unga
kvinnor på raster och på väg till och från skolan
Om vi menar allvar med allt fint prat om allas lika värde, så måste vi ta tag i den här frågan,
och skolan är det bästa stället att börja på.
Därför yrkar Miljöpartiet i Värmdö:
•

att 2018 utses till ett temaår för jämställdhet i Värmdös skolor

•

att Värmdös lärare ges möjlighet till fortbildning i jämställdhetsfrågor
inför och under temaåret

•

att resurser anslås för en översyn av läromedel utifrån ett
jämställdhetsperspektiv (500 tkr)

•

att fokus läggs på trygga miljöer för flickor och unga kvinnor i skolan, på
raster och på väg till och från skolan

•

att fokus läggs på jämställd tillgång till resurser i skolan, såväl under
lektionstid som på raster

Samtliga förslag avses vara öppna för alla skolor med elever från Värmdö, i proportion till
deras elevantal från vår kommun
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