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— Ladies Night

Motion

På senare år har vi observerat
kommer

till jämställdhet

och lika behandling

och debatteras

i medierna

idrottslektioner,

separata

Olofströms

kommun

hur staten och kommuner

av olika anledningar

när det

det skrivs

klassrum, separata

badtider....osv

namnet

på det kommunägda

Holjebadet

"Ladies Night"

berättar

att aktiviteten

inte vågar visa sin kropp i det offentliga

för badet. Här syftar tjänstemännen

cancer och andra medicinska

ingrepp

sina makar, fäder,

under ordinarie

bröstoperationer

som gör att dessa kvinnor

bröder,

riktar sig till kvinnor som

rummet

på exempelvis

Vi har all anledning att tro att detta evenemang

ordinarie

är oräkneliga,

på detta ämne dagligen. Könsuppdelade

Ansvariga för kultur och fritidsverksamhet

genom sin religion,

Exemplen

införde för ett tag sen en aktivitet

kallat med det kryptiska

öppettider

av könen.

böjt sig i värdegrundsfrågor

känner

orsakade av

behov av avskildhet.

riktar sig främst till invandrarkvinnor

kusiner

osv.

som

hålls borta ifrån Holjebadet

under

öppettider.

Vår ståndpunkt

är fast —Vi skall aldrig stödja könssegregering,

kvinnor ifrån offentliga
Kommunens

uppgift

vi ska inte utestänga dessa

miljöer genom att gå radikala krafter till mötes.

i detta fall är att informera

om lagar, regler och förordningar

som råder

i vårt land samt peka på ansvaret för den enskilde att följa dessa! Genom sådana här
evenemang
motion.

brister

kommunen

"Flyktingström

i det uppdrag

och integration"

som vi Moderater

uppmärksammat

( Länk till motionen

httpi/www.moderaternaolofstrom.com/flvktingstroemmar-integration
Vi har djup förståelse

i en annan

för att det finns kvinnor,

)

män och hbtq personer

som av fysiologiska

orsaker behöver få ha kvalitets tid i simhallen i avskildhet.
Dessvärre

skapar sådana här evenemang

atmosfär av könssegregering
stödja i vårt politiska

till endast ena könet dvs. kvinnor

en

som vi absolut inte ställer oss bakom och kommer aldrig att

och demokratiska

strider mot vår värdegrundsuppfattning
offentliga

riktade

engagemang.

Sådana könssegregerande

och den jämställdhet

och öppenhet

evenemang

som råder i det

rummet.

Därför föreslår

vi -

Att det könssegregerande
hänvisas till Holjebadets

evenemanget
ordinarie

"Ladies Night” upphör snarast och att kunder

öppet tider.

i
lll

Att alla övriga tilltänkta

aktiviteter

orsakade av medicinska ingrepp och fysiologiska orsaker

ska bedrivas efter överenskommelse och uppvisande av adekvat läkarutlåtande vilket
motiverar avskildhet i simutövning. Detta ska gälla oavsett kön.
Moderaterna

i Olofström

Gruppledare

Patrik Krupa
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