Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet Andreas Schönström (S)

En debatt om barnens rätt till lekyta på skolorna i Malmö har tagit fart. I Malmö har vi
antagit en mininivå för hur stor uteyta barnen ska ha i skolan. Detta är ett bra beslut, nivån
är på minst 15 kvadratmeter per barn som vid särskilda villkor kan minskas till 12. Det är en
låg nivå, men det är bra att den finns. Varje gång barnens rätt sätts mot andra intressen så
förlorar barnen om det inte finns tydliga regler. Malmös krav är en kvalitetsgaranti för
barnens lek- och rörelseyta.
Politik är att välja, det finns alternativ, ska vi planera en tätare stad är det inte på barnens
bekostnad. Vi måste se över alla ytor som används ineffektivt, till exempel central
bilparkering i gatuplan, parkeringsplatser på skolgårdar med mera. Vi kan också tänka
annorlunda gällande skolornas storlek, det är bättre att bygga mindre enheter med färre
barn men tillräcklig yteyta, än stora skolor utan tillräcklig plats.
Vi ser ett mönster, utan bindande regler kommer barnen alltid att förlora, det är viktigt att vi
har samma spelregler över tid. Varje sig privata vinstintressen i skolor eller bilisternas önskan
om att parkera framför dörren ska få minska barnens lekyta. Vi vet hur viktigt det är att
barnen rör sig och att undervisningen kan vara förlagd både ute och inne. Genom att
begränsa barnens lekyta på skolor i centrala Malmö kommer våra elever få en sämre
undervisning och miljö. Talet om ökad flexibilitet innebär för de som säger så alltid att det är
barnen som förlorar dragkampen. Vi ser med oro på S-L styret i Malmö som verkar vilja
gynna privata skolvinster och bilar framför barnen. Vi vänsterpartister kommer att stå upp
för barnens rätt, hoppas fler vågar det!
För att komma tillrätta med problemen med bristande plats i centrala staden, borde alla
förslag prövas. Hur ser det ut med det, vi ser idag skolor vars gårdar har bilparkering, eller är
omgivna av bilparkeringar i gatuplan. Jag vet att det inte är enkelt men borde inte alla idéer
prövas om hur vi skulle kunna ändra skolgårdarnas storlek där det är möjligt. Tänka lite nytt.

Min enkla fråga till skolkommunalrådet är:
• Tänker du ta initiativ i tekniska nämnden för att göra en inventering vilka åtgärder
som kan göras, t.ex. minskning av gatuparkering kring skolor, för att därmed kunna
utöka skolgårdarnas yta?
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