Till Kommunfullmäktige den 3 Juni 2019

Vänsterpartiet Norrtälje

Motion: Feministiskt självförsvar
Vårt samhälle 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 (samt de som identifierar sig som tjejer eller icke-binära) 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.
Den struktur som möjliggör detta är grundad i patriarkatet, den kvinnoförtryckande
könsmaktsordning som berövar kvinnor och icke binära grundläggande mänskliga
rättigheter, och därför är det minst lika viktigt i att förändra de kulturella normer som möjliggör
patriarkatet. Att jobba med maskulinitetsnormer och samtal kring jämställdhet är viktigt för att
människor inte ska värdera kvinnor lägre än män. Därför är det minst lika viktigt att jobba
med pojkar (samt de som identifierar sig som pojkar eller icke-binära) och de destruktiva
maskulinitetsnormer som påverkar alla barn från tidig ålder på olika sätt.
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 lags, 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.

Vänsterpartiet föreslår:
att feministiskt självförsvar blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen i
högstadiet och gymnasieskolan Norrtälje kommun.
att workshops och utbildning i attityd, värderingsfrågor och maskulinitetsnormer med
inriktning på våld mot kvinnor blir en återkommande och schemalagd del i undervisningen för
killar i högstadiet och gymnasieskolan Norrtälje kommun.
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