Medborgarförslag
Signeringsunderlag

1. Medborgarförslag
Kort presentation av ditt medborgarförslag
Gratis mensskydd på alla skolor

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag
Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske.
Jag anser att Eksjö kommun borde införa gratis mensskydd på alla skolor! Mens är en helt
naturlig sak som kvinnor i hela världen går igenom, jag tycker inte att vi ska behöva betala för ett
problem som vi inte har valt. Många kvinnor lider under sin menstruation på grund av stort
flöde, mensvärk och otroligt dyra produkter som är ett MÅSTE. En flicka kan få sin första mens o
skolan och behöver skydd men kanske inte vågar fråga, då kan det redan finnas på toaletten.
Alla familjer har inte heller råd att betala för produkterna, vissa tjejer får betala själva. Ett paket
med on tamponger (16st) kostar 30kr och det räcker olika långt, vi kan ta min mens som
exempel: jag använder minst två paket per cykel vilket blir 60kr. 720kr per år är pengar som
endast vi kvinnor får betala just för att vi är kvinnor.
När jag tog upp frågan med våran skolchef fick jag svaret det kommer vara yngre killar som
spolar ner tampongerna i toaletten och då blir det stopp vilket kostar massa pengar för mig.
Detta svaret fick mig att känna att vi kvinnor ännu en gång begränsas av näbben i vår omgivning.
Jag rekommenderar att det kan sättas upp såkallade redlockers i skolorna vilket är ett uf som
senare blev ett företag som skapar skåp med tamponger i. Det kostar 350kr i månaden per skåp
och dessutom blir det bra marknadsföring för kommunen samt att vi blir en förebild för andra
kommuner.
Gör skillnad! Ge oss en mer jämställd kommun.
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Personuppgifter
För- och efternamn
Ellen Stina Karolina Hedtjärn
E-postadress
Ellen.Hedtjarn@gmail.com
Notifieringar
E-post

Publicera namn
Jag godkänner att mitt namn publiceras i fullmäktiges protokoll på kommunens webbsida
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