Motion: Diskrimineringsombud på alla skolor
En feministisk skolpolitik behöver säkra alla barn och ungas rätt till sin egen kropp. Idag har var femte
elev har blivit utsatt för sexuella trakasserier (Friends), och mörkertalet är stort. I #metoo-uppropen
#tystiklassen och #räckupphanden har många elever vittnat om sina erfarenheter av utsatthet. Mest utsatta
för sexualbrott är unga kvinnor på 16–24 år. År 2016 uppgav 14 procent av dem att de utsatts för
sexualbrott under året (Brå, "Våldtäkt och sexualbrott", 15/11-17). Siffrorna är alarmerande.
Personer av alla kön blir utsatta, men kvinnor är starkt överrepresenterade bland de utsatta, och män bland
förövarna. Ett patriarkalt samhälle präglas just av idéen att män har rätt till kvinnors kroppar.
Vi behöver göra skolan till en plats fri från våld och övergrepp. Ett viktigt steg är att elever som har blivit
utsatta för sexuella trakasserier, kränkningar och trakasserier i skolan ska stöttas. Därför vill vi att skolan
ska ha diskrimineringsombud för att stödja utsatta elever.
All skolpersonal har anmälningsplikt vid misstanke om sexuella trakasserier, och det är viktigt att detta
ansvar tas på allvar och upprätthålls. Ur ett elevperspektiv kan det dock underlätta att även ha en specifik
person som kan stötta och hjälpa den utsatta eleven. Ett diskrimineringsombud skulle även avlasta och
stärka lärare och övrig skolpersonals arbete mot diskriminering och trakasserier.
Diskrimineringsombudet ska ha ansvar att aktivt implementera och följa upp skolans riktlinjer och rutiner
i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Diskrimineringsombudet ska ingå i
elevhälsoteamet och ha kompetens om samtal med barn samt kunskap om barns utsatthet för våld och
övergrepp, genus, funktionalitet, våld- och förtryck i namn av heder, sexuella övergrepp utförda av
närstående vuxna, HBTQ och antirasism.
Flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter som pojkar, och alla ska ha makt över sin egen kropp.
Det är det dags för #metoo att revolutionera skolan.

För att stärka arbetet mot diskriminering och trakasserier på våra skolor yrkar vi att:
-

Alla skolor i kommunen ska ha ett diskrimineringsombud.
Diskrimineringsombudet ska ha i uppdrag att stödja elever som blivit utsatta för diskriminering,
att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet mot diskriminering och trakasserier, och att driva
samt att aktivt följa upp skolans likabehandlingsplaner och rutiner vid trakasserier.

-

Diskrimineringsombudet ska ha kunskap i skoljuridik, barns utsatthet för våld och övergrepp,
genus, funktionalitet, våld- och förtryck i namn av heder, sexuella övergrepp utförda av
närstående vuxna, HBTQ och antirasism samt kompetens om samtal med barn.
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