Motion
Umeå kommunfullmäktige
2021-05-21

Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på
kommunala badhus.
Det talas ofta om vikten av jämställdhet och att patriarkala strukturer ska motverkas. Vi i
Sverigedemokraterna tycker att separerade badtider för pojkar och flickor i skolan rimmar mycket illa med
dessa värderingar som många anser viktiga.
I Sverige skiljer vi inte på människor. Oavsett bakgrund, religion, sexuell läggning eller kön ska
jämställdhetsprincipen gälla alla. Att börja separera människor har en negativ effekt på jämställdheten och
det öppna samhälle vi byggt upp. Att pojkar och flickor inte separeras vid skolaktiviteter har varit självklart i
vårat moderna samhälle.
De som flytt från ett kulturellt och religiöst förtryck där man krävt kontroll av kvinnors sexualitet och förnekar
jämställdhet mellan könen kommer inte längre till ett jämställt land utan till ett land där islamiseringen får ett
allt starkare fäste. Är detta verkligen den väg vi vill gå? Vi Sverigedemokrater säger självklart nej på den
frågan.
Att anpassa oss till de med en annan syn på jämställdhet kan inte vara rätt väg att gå utan detta är ett steg
bakåt i kampen för kvinnors jämställdhet. Kvinnor och män ska behandlas lika och delta i samhället på lika
villkor. Att lära flickor att vissa saker gör man inte tillsammans med pojkar är fel. Flickors och kvinnors
kroppar är inte till bara för individer utav det manliga könet och är inget de ska vare sig skämmas för eller
behöva dölja bara för att vissa män inte kan hantera kvinnors frihet. Att integrera människor i vårat
samhälle kan aldrig innebära att göra egna regler för vissa grupper och separata rum för kvinnor och män.
Hederskulturen måste motarbetas på alla sätt och vi får inte ge vika för dess förtryck.
Det är viktigt att alla lär sig simma men samhället får inte ge efter för hederskultur på det sätt som sker i
Umeå kommun. Att ha argument som att vissa inte kommer delta i undervisningen om den inte anpassas
håller inte, uteblir elever får skolan ta itu med detta.
Vi har tidigare sett bevis på hur andra aktörer i kommunen vikit sig för förtryck som när Rädda barnens
tjejgrupp anordnade simning för nysvenskor i en trygg miljö utan blickar från män, en möjlighet ha håret
utsläppt och ha åtsittande kläder angavs som skäl. Detta var också för att skapa integration sas det. Att en
privat aktör gör något sådant är såklart illa och att kommunen tar efter denna typ av idéer är skamligt. Det
är samtidigt diskriminerande mot badhusets personal att måsta hålla sig undan vid dylika aktiviteter.

Därför vill vi i Sverigedemokraterna:
Att kommunen omedelbart förbjuder skolorna att ha könsuppdelad simundervisning.
Att kommunen motverkar verksamhet som bidrar till kvinnoförtryck och diskriminering på de kommunala
badhusen.
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