W ursynowskich szkołach też będą różowe skrzyneczki.
"Menstruacja wciąż tematem tabu"
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Darmowe środki higienicznie dla dziewcząt trafią do ursynowskich szkół. Różowe
skrzyneczki mają przeciwdziałać wykluczeniu i ubóstwu menstruacyjnym.
Różowe skrzynki ze środkami higienicznymi pojawiły się ostatnio w szkołach w dzielnicy
Śródmieście.
- Blisko 20 proc. uczennic opuszcza zajęcia właśnie z powodu wstydu wywołanego miesiączkowaniem
i braku dostępu do środków higienicznych. Mówimy temu stanowcze "nie". Dziewczynki z ubogich
domów, jak również te, które nie miały z kim porozmawiać o tym, jak radzić sobie z menstruacją,
mogą liczyć na nas. Gorąco zachęcam pozostałe dzielnice, a także podmioty prywatne, do dołączenia
do akcji - mówi zastępczyni burmistrza Śródmieścia Magdalena Wojciechowska.
Z podobną inicjatywą na Ursynowie wystąpiły trzy radne dzielnicowe Sylwia Krajewska, Karolina
Mioduszewska oraz Małgorzata Szymańska z Koalicji Obywatelskiej.
- Popieramy inicjatywę darmowych środków higienicznych w szkole, ponieważ naszym zdaniem jest
to gwarancja regularnego uczęszczania do szkoły, braku rezygnacji z zajęć wychowania fizycznego,
ale również komfort i poczucie bezpieczeństwa dla dojrzewających uczennic. Szkolne gabinety
pielęgniarskie są wyposażone w środki higieniczne, ale niestety nie są one otwarte przez cały czas
funkcjonowania szkoły - przekonują radne.

"Menstruacja pozostaje tematem tabu"
Radne Koalicji Obywatelskiej zaproponowały zarządowi dzielnicy umieszczenie różowych
skrzyneczek, w których można będzie znaleźć podpaski, tampony i chusteczki.
- Temat menstruacji cały czas pozostaje w Polsce tematem tabu - twierdzą radne. Młodzież często nie
rozumie procesów zachodzących w organizmie w czasie dojrzewania, co naraża młode kobiety na
bycie wyśmiewanymi oraz na wstyd. Dlatego też radne chciałyby wprowadzenia zajęć edukacyjnych
dla uczniów, które pomogą zwalczać problem wykluczenia i ubóstwa menstruacyjnego, a
dziewczętom pozwolą w nabraniu pewności siebie.
Odpowiedzi na propozycje jeszcze nie ma, ale burmistrz Robert Kempa przychylnie się do nich
odnosi.
- Jeśli wprowadzenie takich zajęć będzie prawnie możliwe, to na pewno to zrobimy. Będziemy
również rozmawiać z rodzicami, aby oni także mogli edukować swoje dzieci w tym zakresie –
zapewnia burmistrz Ursynowa Robert Kempa.
Również finansowanie środków higienicznych w szkołach nie będzie stanowić problemu. - Nie
uchylamy się i jesteśmy gotowi na każdy wariant – mówi burmistrz Kempa. - Kiedy w listopadzie
2020 z inicjatywy radnej Olgi Górnej analizowaliśmy ewentualne koszty, znaleźliśmy wiele
podmiotów potencjalnie zainteresowanych finansowaniem takiego projektu - dodaje.
Dzielnica planuje montaż skrzynek do 1 września, aby były gotowe na powrót uczniów do szkół.
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