
Motion 

Menssäkra Borås 
 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 

rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet.  

 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 
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