MOTION
Gör skolan helt avgiftsfri i Nynäshamns kommun
Begreppet barnfattigdom diskuteras fortfarande både av media och av politiker. Även barnen i
Nynäshamn har drabbats av den orättvisa politiken som har förts tidigare. Enligt statistik från
Rädda barnen lever vart tionde barn i Nynäshamns kommun under ekonomisk utsatthet.
Inkomstskillnaderna i Sverige har ökat markant i Sverige under 1990-talet och framåt. Precis
innan millennieskiftet var skillnaden i Sverige mellan de 100 rikaste och de 100 fattigaste
områdena 533 000 kr om året. Bara tio år senare var skillnaden 770 000 kronor om året. De
ökade skillnaderna slår givetvis hårdast mot de fattigaste.
Vi tror och hoppas att alla är överrens om att orättvisorna som drabbar barn är oacceptabla.
Dock finns det flera vägar vi kan gå i Nynäshamn för att alla ska få mera likvärdiga
förutsättningar. Vänsterpartiet har tidigare lyft en fråga till Barn och utbildningsnämnden
ordförande om skolan bör vara helt avgiftsfri eller inte. Nu är det dags att mena allvar i det
man säger. Vänsterpartiet vill därför ha bort alla dolda avgifter i skolan och hoppas på gehör.
Exempel på dolda avgifter menar vi är klassinsamlingar för att finansiera skolresor, att barn
ska ta med sig matsäck på skolutflykter eller uppmaningen om att barn ska ta med frukt varje
dag. Majblommans Riksförbund skriver i sin rapport (2013:30) att det inte är de enstaka
kostnaderna som är ett problem för ekonomiskt utsatta familjer, det är de ständiga små belopp
som ska betalas i skolan som tär på marginalerna. Det framgår också att 73 kommuner har
tagit fram en policy för matsäck och 55 av dem bekostar alltid matsäck.
Med bakgrund av ovanstående yrkas följande:
Att
Nynäshamns kommun inför en avgiftsfri skola i den meningen att ingen
verksamhet som utförs på skoltid finansieras med avgifter som tas ut av förälder
eller av vårdnadshavare.
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