
Svar på tal - vanlig kritik
mot att erbjuda mensskydd

Det finns många som tycker saker om mensskydd på skolor. Här har vi samlat
den vanligaste kritiken och förklarat varför det inte är något hållbart argyment. 

Det kommer bara
lekas och stökas ner
med mensskydden.

Ja det kan hända, precis som det kan
lekas och stökas ner med
toalettpappret. Men vi tar ju inte bort
stolarna i klassrummen bara för att
elever inte kan låta bli och gunga på
dem, eller alla glödlampor om någon
har sönder en - för vi behöver stolar
och ljus precis som vi behöver
mensskydd. 

Dessutom: är det verkligen en rimlig
ursäkt att de som verkligen behöver
och gynnas av att det finns
mensskydd ska bli utan för att några
andra tramsar med dom?

I de skolor där mensskydd har införts
har vi dessutom sett att det lekt
betydligt mindre med dem om dess
syfte och nytta är tydligt förankrad
hos eleverna. Gör en happening av att
mensskydd finns och varför det är
viktigt för mensare. Då ökar
respekten för dess värde.

Det behövs inte,
finns hos
skolsköterskan.

Vad bra att det finns hos
skolsköterskan! Hur kommer det sig
att ingen vet om det? Vi tycker att det
hade varit bra om det fanns
information på toaletten som
berättade att mensskyd finns att
hämta hos skolsköterskan. Skulle vi
kunna sätta upp det? Hos MENSEN
finns affischer till exempel.



Skolan i Sverige är avgiftsfri för
eleverna och det kostar samhället
mycket pengar. Men det är bättre att
se vinster än kostnader. Att ha en
bra, trygg och jämställd skola är en
jättestor investering i barn och ungas
framtidsmöjligheter och livskvalitet
som måste få kosta pengar - för det
ger större vinster i längden. 

Att investera i en MENSkligare skola
är inte heller någon superstor utgift.
Tanken är inte att skolan ska
tillhandahålla alla mensskydd alla
mensare på skolan behöver - men att
skolan ska täcka upp och erbjuda för
dem som behöver. Om man räknar
högt kan man tänka sig att
mensskydd kostar 12 kronor i
månaden per menstruerande elev. 

Det är för dyrt.

Ofta viftas mensen bort som någon
som “bara” tjejer har. Men de där
tjejerna är faktiskt hälften av
eleverna. Om exempelvis hälften av
eleverna haft en synskada och
behövde hjälp medel för det hade det
knappast viftats bort. 

Det går inte att
sätta upp
behållare överallt.

Det är helt okej att inte sätta upp
behållare överallt. Huvudsaken är att
det finns tillgängliga mensskydd för
alla elever på skolan. Kanske kan vi
sätta upp en behållare någonstans
eller ha mensskydd hos
skolsköterskan, en reception eller
någon annan plats som alltid är
öppen för elever och hänvisa till den
platsen på toaletterna genom skyltar
eller affischer från MENSEN? 



Ja, som det är nu ligger det på allas
egna ansvar att ta med sig
mensskydd. Men det är inte hållbart.
Mensen kan komma plötsligt och
oväntat vilket är omöjligt att ta
ansvar för. Då behöver mensskydd
finnas tillgängliga för den som
behöver. 

Det är allas egna ansvar
att ha med mensskydd,
varför ska det ligga på
skolan?

Det står i Skollagen att skolan ska
tillrättalägga och kompensera till
förmån för allas lika möjligheter att
tillgodogöra sig kunskapen skolan
förmedlar. Att oroa sig över att få
mens eller plötsligt få den när man
inte har något mensskydd kan med
stor sannolikhet påverka barn och
ungas förmåga att koncentrera sig.
Om alla vet att det finns mensskydd
för den som behöver kan den oron
stillas och fokus kan läggas på
skoluppgifter istället. 

Om vi har
mensskydd
kommer vi
behöva ha 
massa andra
saker också.

Vad är det du tänker att vi skulle
behöva erbjuda gratis om vi börjar
med mensskydd? Skolmat är gratis
för att mätta elever presterar bättre.
Plåster erbjuds redan gratis för den
som behöver det, likaså toalettpapper
för den som går på toaletten och
pappersservetter att torka sig på. Det
är väldigt få produkter som behövs så
akut att det faktiskt måste till för att
personen med behovet ska kunna
fortsätta sin skoldag. 



Ja, de allra flesta har råd, men tyvärr
finns det familjer där ekonomin är
pressad. Enligt BRIS har var tolfte
barn föräldrar med skulder hos
Kronofogden. Forskning visar att barn
har väldigt god koll på när föräldrar
inte har nog pengar och drar sig då i
högre grad för att be om saker de
faktiskt behöver. Men mensskydd i
skolan är inte bara för de som inte
har råd att köpa egna. Mensen kan
komma plötsligt och utan att man är
beredd på det, speciellt hos nyblivna
mensare. Även i sådana lägen är
tillgängliga mensskydd viktiga för att
man ska känna sig trygg eller till och
med slippa gå hem resten av
skoldagen. 

Alla har råd 
med mensskydd. 

Det är ju bara att
fråga någon om
mensskydd. 

Ja, man hade så klart önskat att det
bara var att fråga någon. Men
Sifoundersökningen som
genomfördes våren 2021 visar tyvärr
att väldigt få barn och unga är
bekväma med att fråga andra om
mensskydd. Dessutom, även om det
bara är en liten grupp som inte har
råd med mensskydd i Sverige har
Mensfadder rapporterat att dessa
barn känner utsatthet av att behöva
be kompisar om skydd hela tiden. 

https://www.bris.se/om-bris/press-och-opinion/pressmeddelanden/var-tolfte-barn-i-sverige-har-foraldrar-med-skulder-hos-kronofogden/
https://majblomman.se/barnfattigdom/barnfattigdom/
https://mensen.se/wp-content/uploads/2021/05/MENSEN-Undersokning-om-mens-mensskydd-och-mensfattigdom-2021_18maj2021-1.pdf
https://mensfadder.se/


Meningen är att de ska finnas
tillgängligt för alla som behöver. Tar
någon mer än ett mensskydd åt
gången så är det med största
sannolikhet för att hen behöver det
vid ett senare tillfälle - till exempel
hemma på kvällen om det är så att
familjen kämpar med ekonomin. Vi får
helt enkelt lita på att människor tar
så mycket de behöver!  

Då plockar alla
bara på sig mer
än dom behöver 


