Motion
Fler
genuspedagoger i
skola och förskola

Vi i Vänsterpartiet vill att våra barn ska känna att de har flera möjligheter
än bara ett sätt, att vara på. Så är det inte i dag. Redan som mycket små
formas barnen av värderingar i samhället, av vad som är manligt
respektive kvinnligt. Vi vuxna behandlar barn olika redan från när de
föds, beroende på vilket kön barnet har. Detta, i sin tur, beror på att vi
lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön. Det
är ett system som innebär att män har större inflytande i samhället än vad
kvinnor har.
Förutom att systemet underordnar kvinnor som grupp så leder normerna
till vad som är accepterat kvinnligt respektive manligt beteende, till att
barn blir begränsade i sin personlighetsutveckling. Detta begränsar i
förlängningen kvinnors och mäns livsmöjligheter. Vi i Vänsterpartiet tror
att detta går att förändra genom att tidigt i barnens liv bedriva ett aktivt
jämställdhetsarbete inom förskola och skola.
På så sätt får alla barn tillgång till ett helt livsutrymme i stället för ett
halvt. För att jämställdhetsarbetet ska vara framgångsrikt krävs anställda
som är utbildade genuspedagoger. Detta för att alla anställda ska få
tillräcklig kunskap och medvetenhet om hur det egna förhållningssättet
och den pedagogiska verksamheten påverkar barnen ur
jämställdhetssynpunkt.
Behovet av fler genuspedagoger är stort. I Linköping finns till exempel
endast 3 ambulerande genuspedagoger i förskolan. Dessa 3 jobbar i hela
kommunens verksamhet. Jämställdhetsdelegationen föreslog 2006 att det

skulle finnas minst en genuspedagog per 25 anställda år 2012. Detta mål
bör vår kommun sträva efter att uppfylla.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet kommunfullmäktige besluta:
-

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att
rekrytera fler genuspedagoger till förskola och grundskola
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