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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 1. februar 2010 af Birthe Skaarup (DF) vedrørende svømning for nydanske piger og
kvinder
Spørgsmål
”Så vidt jeg er orienteret, arrangeres der særlig svømning for nydanske kvinder og piger rundt om i de københavnske svømmehaller.
I den forbindelse vil jeg gerne vide, om det drejer sig om særlige hold,
hvor der ikke kan/må deltage danske kvinder og piger?
Er der lukket for almindelig svømning imens disse hold svømmer?
På hvilke tidspunkter foregår den særlige svømning for nydanske piger og kvinder?
I hvilke svømmehaller kan man finde de særlige svømmehold for nydanske piger og kvinder?”
Svar
Københavns Kommune arrangerer ikke særlig svømning for nydanske
piger og kvinder, men der er en del folkeoplysende foreninger, der tilbyder svømning kun for piger og kvinder. Disse foreninger er godkendt som folkeoplysende foreninger på lige vilkår med andre foreninger og har søgt om tider på lige vilkår med andre foreninger.
Det fremgår af folkeoplysningsloven, at en folkeoplysende forening
som udgangspunkt skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Det vil sige, at der ikke må ske diskrimination på grund
af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Det er inden for lovens rammer at etablere kvindeog mandeforeninger. En forening kan således godt have som formål at
få flere tyrkiske kvinder gjort aktive i svømning, men alle kvinder, der
kan tilslutte sig dette formål, kan melde sig ind i foreningen og deltage
i dens aktiviteter.
I følgende offentlige svømmehaller er der foreningssvømning målrettet etniske minoritetspiger og -kvinder:
• Hillerødgade Bad og Hal
• Frankrigsgades Svømmehal
• Sundby Bad
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•

Emdrup Bad.

Disse faciliteter er særligt velegnet til aktiviteter kun for piger og
kvinder, da der enten ikke er vinduer eller det er forholdsvist nemt at
dække vinduerne til. Det er foreningerne selv, der står for at dække
vinduerne til.
Endvidere er der en del foreninger, der særligt retter sig mod etniske
minoriteter, som har fået foreningstider i skolesvømmehallerne.
Når der er foreninger i de offentlige svømmehaller, er hallerne som oftest ikke åben for offentlig svømning, da de foreninger, der tildeles
svømmetider, som regel udnytter hallen fuldt ud.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev der afsat midler til
udvidede åbningstider på anlæggene i 2009 og 2010. Som led heri
blev der afsat midler til at åbne Sundby Bad og Emdrup Bad for foreningssvømning målrettet etniske minoritetspiger og -kvinder om lørdagen kl. 15-19 grundet en stor efterspørgsel. Der er tale om ekstra tider, og ikke tider, der er taget fra andre foreninger eller fra offentligheden.
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