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Gratis mensskydd – motion 1904 

Under en livstid kan en person som har mens spendera upp emot 70 000 kronor pa ̊ 
mensskydd, smärtlindrande medel, och fläckborttagning. Inte inräknat i denna 
summa är kostnaden för till exempel förlorad inkomst på grund av frånvaro från 
arbete, medicinering på grund av PMS, eller andra kringkostnader. Detta bidrar till en 
ojämställd ekonomisk belastning för en samhällsgrupp som redan i dagsläget 
generellt sätt har en lägre inkomst än motparten. Personer med livmödrar borde inte 
straffas ekonomiskt för något så naturligt som mens.  

Kostnadsfria mensskydd är en mycket viktig feministisk fråga, därför yrkar vi:  

Att  Socialdemokraterna i Linköping verkar för att alla tamponger, bindor, 
och trosskydd ska vara avgiftsfria upp till 25 års ålder. 
Att  Socialdemokraterna i Linköping ska verka för att Region Östergötland 
ska tillsätta en utredning om hur detta ska genomföras praktiskt  

SSU Linköping  
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Gratis mensskydd – svar på motion 1904 
   
En del behov har vi valt att ta ett gemensamt ansvar för i samhället: barn utbildas i 
en kostnadsfri skola, vissa hjälpmedel tillhandahålls till människor med 
funktionsvariationer, alla medborgare garanteras en grundläggande ekonomisk 
standard. 
 
Utifrån den grundläggande ekonomiska standarden är det andra behov som överlåts 
till oss som individer att ansvara för. Mensskydd är en sådan produkt. 
Under de kommande decennierna kommer trycket på vår offentliga välfärd att öka. 
Andelen skattebetalare i arbetsför ålder minskar, de som kommer in på 
arbetsmarknaden kommer inte att vara tillräckligt för att ersätta dem som lämnar 
den, antalet människor i behov av välfärdstjänster ökar. Samtidigt gör till exempel 
den medicinsktekniska utvecklingen att vi med dyra åtgärder nu kan möta behov som 
tidigare inte gick att möta. Det här kommer att utmana dagens fördelning mellan det 
som är ett gemensamt ansvar och det som är ett individuellt ansvar. 
 
I det läget vill inte vi prioritera att föra in gratis mensskydd i det offentliga åtagandet 
då det under överskådlig tid kommer att finnas andra gemensamma behov som 
kommer att vara högre prioriterade. 
 
Med anledning av detta föreslår styrelsen representantskapet: 

- Att avslå motionen 

 
Styrelsens föredragande: Martin Tollén 
 
 


