Motion – Erbjud en kurs i
feministiskt självförsvar
Vänsterpartiet i Linköping motionerade för ett antal år sedan i Linköpings
kommunfullmäktige om att en kurs i feministiskt självförsvar borde erbjudas i
skolan. Motionen avslogs så småningom.
Mycket har dock hänt sedan dess. Internetbaserade sociala medier har uppstått och utvecklats på ett sätt som ingen kunde förutse när vår första motion
skrevs. Det som förr var en ”ful gubbe” som lockade med godis eller mellanöl i
parken är numera en skygg, amöbalikande virtuell varelse som antar den skepnad som passar bäst för stunden: snygg kille, kontaktsökande tjej, förstående
äldre tonåring som bara vill snacka och byta bilder … Kränkande foton och ord
sprids med största hastighet världen runt och fortsätter att cirkulera.
De verbala kränkningar som sker i skolkorridorer, tafsandet i trängseln i en
kö och rädslan för våldtäkt är fortfarande högst verkliga företeelser. De har till
och med blivit värre. Orden är grövre och killar som ställs inför rätta i gruppvåldtäktsmål frias därför att de ”inte förstod” att flickan sade nej till sex.
I kommunens Hållbarhetsrapport 2013 finns några data som sticker ut när
man ser på skillnader mellan flickors och pojkars uppfattningar om sig själva
och sina egna liv. Flickor i skolår 5, 8 och gymnasiets år 2 svarar med samma
mönster, de känner i klart lägre grad än pojkarna i motsvarande ålder att de
”duger som de är”. Flickornas upplevda trygghet i sitt bostadsområde på kvällen
är lägre än pojkarnas. Störst är skillnaden för gymnasieeleverna: endast 48 % av
flickorna känner sig trygga, medan 92 % av pojkarna gör det. Mönstret är
detsamma för de yngre men skillnaderna mellan flickors och pojkars upplevda
trygghet är något mindre.
Vi i Vänsterpartiet anser att en kurs i feministiskt självförsvar kan bidra till
att unga flickors och kvinnors liv blir bättre. En sådan kurs innehåller moment
som stärker deltagarens självförtroende och utvecklar hennes psykiska försvar
mot att bli försatt i positioner där hon förminskas, förlöjligas, osynliggörs eller
förnedras. Hon lär sig att ta plats både mentalt och kroppsligt. Det finns också
moment där hon får öva olika tekniker att avvärja fysiska hot.
I Umeå kommun [www.umea.se – UMEÅ.VILL MER.] erbjuds som fritt val en
kurs i feministiskt självförsvar i årskurs 8, under våren 2014. I Umeå sker det i
samarbete med Tjejjouren, men vi är självfallet öppna för andra lösningar i vår
kommun. Linköping – där idéer blir verklighet.
Vi yrkar härmed
– Att Linköpings kommun erbjuder alla tjejer i årskurs 6–9 och i gymnasiet
att delta i en kurs i feministiskt självförsvar.
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