Vänsterpartiet
Motion
Till Kommunfullmäktige i Malmö
Inför gratis mensskydd på alla kommunala skolor i Malmö
Mens är något som hälften av alla människor har. Trots att mens är en naturlig del av
vardagen kan det vara omgärdat av tabun, skam och stigma och kan vara kontroversiellt att
ens nämna. Det begränsar personer som har mens liv och rörlighet och därför är det viktigt
att myter bekämpas, kunskapen ökar och tabun bryts. Hur gammal du är när du får mens
kan variera mycket. Vissa får mens redan vid tio års ålder medan det för andra kan dröja
ända upp till sexton år. Mensen kan komma plötsligt, och att det är tabubelagt påverkar
personer som har mens hälsa och möjlighet att gå i skolan och leva jämställda liv. I
Skottland har parlamentet röstat igenom gratis mensskydd för alla som har mens.
– Det här är inga lyxprodukter. De är nödvändiga och ingen i Skottland ska behöva vara utan
mensskydd, sa Labourpolitikern Monica Lennon som lade fram förslaget 2017 efter
omröstningen.
England och Skottland har sedan tidigare erbjudit gratis mensskydd på skolor och universitet
men har nu valt att gå steget längre. I Storbritannien ligger momsen för mensskydd på 5
procent, och regeringen har sagt att de vill slopa den helt. Flera länder har valt att inte
beskatta menskydd alls, däribland Irland, Kanada Australien, Kenya, Indien och Colombia. I
Sverige ligger dock momsen fortfarande på 25 procent. En person med mens i Sverige
lägger ungefär 100-150 kr/månad på mensskydd. Det blir en summa på 1 200-1 800 kronor
per år. I genomsnitt har en person mens i ungefär 45 år, vilket betyder att den då skulle
betala mellan 54 000 och 81 000 kronor för mensskydd under sin livstid. I Malmö lever vart
fjärde barn i fattigdom. Att kostnadsfritt kunna e
 rbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet
för den som inte har råd eller möjlighet att köpa själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och
till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader. Med kostnadsfri tillgång till mensskydd i
skolan garanteras att ingen elev uteblir från skolan på grund av mens. Mens ska inte behöva
vara en klassfråga.
Vänsterpartiet i Malmö föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
-

att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla elever som har mens i
kommunens skolor.
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