Partidistriktsmotion en stark förskola för alla
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en bra förskola. Förskolan ska vara likvärdig, har hög
kvalitet och lägger grunden för ett livslångt lärande. Alla barn har rätt till en bra start i livet och
bör därför ta del av förskolans verksamhet. Förskolan ska ge barnen möjligheter att utveckla
kulturell och social kompetens och vara fri från stereotypa könsmönster. Vägen till ett jämlikt
samhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som komma skall. Förskolan ger
barnen en viktig pedagogisk grund, sociala sammanhang och kontakt med fler vuxna vilket ar
nödvändigt for barns utveckling och lärande.
Barn som har gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet och det är därför
viktigt att en likvärdigtillgång till förskolan säkras genom lagstiftning. Förskolan är i första hand
till barnen och därför ska heller inte arbetslösas barn förnekas skolgång eller barn till
föräldralediga ges kortare tid. Alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas
ställning på arbetsmarknaden. För många barn är förskolan också den plats där man möter andra
människor, eller där man kommer från destruktiva familjeförhållanden.
Det finns barn idag som inte får gå i förskolan. Den möjlighet till både kunskap och sociala
relationer som dessa barn går miste om kan påverka resten av deras skolgång och resten av livet.
För att ge alla barn en jämlik chans vill vi att en obligatorisk förskola införs från det att barnet
fyller 3 år.
Förskolepersonalen kan vara dem som ser och slår larm när barn riskerar att fara illa. En
utbyggnad av barnomsorgen handlar om mer än att bara ge alla barn samma möjligheter. Det
handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle. Kvinnor står fortfarande
for merparten av det obetalda hemarbetet, har fler VAB-dagar och tar ut mer av
föräldraförsäkringen. Barnomsorg är en nyckel för fler kvinnor att skaffa sig den ekonomiska
trygghet som krävs för frigörelse.
Idén om den socialdemokratiska välfärdsstaten bygger på individens möjlighet till frigörelse från
klass, kön och familjebakgrund. Vi kan inte tro att den byggdes färdigt av Palme på 70-talet. Nu
krävs ytterligare steg. Många av våra samhallsbärande yrken, inte minst inom vården, tar ingen
paus för natt eller helg. Det är därför orimligt att de som arbetar där i många fall saknar möjlighet
att få barnomsorg. Arbetarföräldrar jobbar i hög grad skift, helger och kvällar och har små
möjligheter att påverka sin arbetstid. För dem erbjuder familjepolitiken inte ett lika gott stöd som
för tjänstemannaföräldrar, som oftare arbetar kontorstid. En del kommuner erbjuder barnomsorg
på obekväma arbetstider, men skillnaderna är stora inom landet. Möjligheten till barnomsorg ska
inte styras av vilken kommun du bor i. Kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg på
obekväm arbetstid. Ingen kommun ska kunna ducka för sitt ansvar. När kravet lagstadgas bör
staten också bistå med finansiering till kommunerna.
Personal i förskolan ska ha rätt till arbetskläder. Hygienfaktorer är ett exempel på varför
arbetskläder behövs. En annan viktig aspekt är jämställdheten. Jämställda arbetsförhållanden för
kvinnor och män ska eftersträvas, oavsett vilken verksamhet de arbetar inom. Det är uppenbart
att arbetskläder är en jämställdhetsfråga då mansdominerade yrkesgrupper oftast får arbetskläder
medan de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom förskolan ofta inte får det. Idag använder
många arbetstagare inom förskolan privata kläder i sin yrkesutövning. Kläderna behöver tvättas
ofta i denna bransch och slits därför hårt och förbrukas osedvanligt snabbt. Det blir en orimlig
kostnad för den enskilde arbetstagaren. Arbetsmiljölagen är till för att skydda arbetstagarna från
ohälsa och i övrigt tillse god arbetsmiljö där just tillhandahållandet av arbetskläder inte kan
förbigås. Att arbeta inom förskolan är förknippat med risken att drabbas av ohygieniska inslag
och smitta. Det är därför av yttersta vikt att arbeta förebyggande att arbetsvillkoren och status för
personalgrupperna i förskolan förbättras genom nationella kompetenskrav och
tillsvidareanställningar på heltid som norm.

Socialdemokraterna i Stockholm yrkar att
1. Socialdemokraterna ska verka för att förskolan görs avgiftsfri
2. Socialdemokraterna ska verka för att förskola blir obligatorisk från tre års ålder.
3. Socialdemokraterna ska verka för att alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett
vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden
4. Socialdemokraterna ska verka för att rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid lagstadgas
5. Socialdemokraterna ska verka för att arbetstagare inom förskolan ska ha rätt till
arbetskläder
6. Socialdemokraterna ska verka för att arbetsvillkoren och status för personalgrupperna i
förskolan förbättras genom nationella kompetenskrav och tillsvidareanställningar på
heltid som norm

