
 

 

Anf.  81  DANIEL RIAZAT (V): Fru talman! Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt 

samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – den handlar också om allas rätt till utbildning och 

kunskap.  Vänstern byggde upp en skola för alla på 1900-ta-let, i strid mot en höger som ville att kunskap 

skulle vara ett privilegium för några få. Inte i något annat land var skillnaderna i resultat mellan skolor så 

små som de var här i Sverige. I dag går utvecklingen åt fel håll.  Elevers bakgrund spelar allt större roll, och 

hur mycket eleverna lär sig beror alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Nästan sju 

av tio 15-åringar i stadsdelen Bergsjön i Göteborg gick i fjol ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. 

Mönstret är liknande i många andra områden som lider av klassegregation. Eller, som forskaren Anders 

Thunberg sa till Expressen i morse: Vi börjar närma oss bot-ten när det gäller ojämlikheten i den svenska 

skolan. I en granskning som SR-programmet P1 Kaliber gjorde tillsammans med UR:s Skolministeriet 2013 

vi-sade man hur dessa skolkoncerner pressar sin personal och sina lärare att sätta högre betyg. Eva Jorendahl, 

lärare i svenska och religion, fick sparken när hon vägrade sätta högre betyg än hon tyckte att eleverna 

förtjänade utifrån resultaten. År 2016 vittnade lärare runt om i landet om pressen att just sätta högre betyg på 

sina elever för att få bättre lön. Man fick inte upp lönen om man hade för många underkända, berättade 

Gunilla Persson, pensionerad naturkunskapslärare.  Den senaste veckan har vi återigen fått rapporter om hur 

dessa glädjebetyg sätts i system helt enkelt för att man ska locka till sig det man ser som kunder men som vi 

andra, demokrater och människor som på något sätt ser välfärden som en viktig samhällsfunktion, kallar 

elever och barn.  Göran och Magnus är två lärare som blev avskedade och avstängda i november förra året. 

Anklagelserna som Academedia, deras arbetsgivare, riktade mot dem var att de ska ha varit illojala mot 

företaget. De ska ha arbetsvägrat samt ha utgjort ett hot mot arbetsmiljön. Academedia har inte en endaste 

gång backat upp sina anklagelser med någon som helst konkret dokumentation över vilka fel dessa lärare ska 

ha begått. Göran och Magnus hade arbetat på samma skola i 9 respektive 16 år, och inte en enda anmärkning 

mot dessa lärare hade kommit in under de åren.  

 

För ett par månader sedan backade Academedia när det gäller avskedandet och krävde i stället att de båda 

skulle omplaceras till andra skolor, vilket också gjordes. De blev dessutom avstängda från all typ av 

undervisning. Academedia har fortfarande inte presenterat några som helst bevis mot Göran och Magnus. 

Strax före debatten fick jag dessutom höra att det just nu på-går en förundersökning mot Academedia för 

brott mot meddelarskyddet, och jag hoppas verkligen att de en gång för alla åker dit på den punkten.  Eller 

varför inte ta upp JB-konkursen, som har nämnts tidigare i talarstolen. Från en dag till en annan meddelade 

man barn, elever, föräldrar och personal: Nu har vi gjort våra vinster – vi har gjort ungefär 1 miljard i vinst 

bara under det här året – och nu försvinner vi. Nu får kommunen ta hand om er.  Är det på det sättet vi vill 

bygga vår välfärd? Ny statistik från Skolverket visar att lärare på friskolor dessutom i genomsnitt har 

betydligt lägre löner än de kommunalt anställda lärarna, både i grundskolan och på gymnasiet. Man har 

sämre tillgång till special-pedagogik, skolbibliotek, elevhälsa och andra viktiga funktioner som det kan 

sparas på. Men lägg allt detta åt sidan. Låt oss säga att man ideologiskt sett inte håller med Vänsterpartiet i 

frågan om vinster i välfärden. Sämre lärartäthet – nej, det är ideologiskt. Det är vänsterpartistisk politik att 

tycka så. Sämre tillgång till elevhälsa – det är diktatur; det är kommunism. Sämre tillgång till bibliotek – det 

är inget som är viktigt för någon annan än vänstern. Men vad händer när våra skattepengar också an-vänds 

för att göra reklam och propaganda för vinstjaten i välfärden och för att skicka ut mejl till anställda där man 

säger att en röst på de rödgröna skulle innebära att du blir uppsagd? Våra gemensamma skatte-pengar 

används för att, som Academedia gjorde den 19 januari i år, skicka ett meddelande till sina anställda och 

skrämma dem för det här förslaget. Oavsett vilken ideologi man har menar jag att en vettig, demokratisk 

medborgare ska tycka att detta är fel. En jämlik och bra skola och förskola är bra för oss alla. När elever med 

olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras dessutom inte bara resultaten, utan också 

sammanhållningen och demokratin. Till alla er som jobbar på Academedia, Internationella Engelska Skolan 

eller Kunskapsskolan vill jag säga att det borde ha stått följande i breven som har gått ut till er: Tack för din 

insats och för att du är med och skapar ett bättre samhälle! Tack för att du dagligen ger våra barn verktygen 

för att växa upp och bli demokratiska och bygga upp vårt land! Tack för att du utbildar morgondagens 

undersköterskor, lärare, läkare och byggarbetare! Utan dig hade detta samhällsbygge inte varit möjligt. Det 

är vad som borde ha stått i brevet från dessa skolägare, men så länge vinstjakten går före allt annat för de 

borgerliga partierna, deras vänner i Sverigedemokraterna och riskkapitalbolagen kommer detta inte att 

inträffa.  

 

Vill man ha en sammanhållen och jämlik skola rös-tar man alltså för det här förslaget. Jag vill också 

uppmana alla som tittar på denna debatt där hemma att på torsdag klockan tre vara med och demonstrera på 



 

 

Mynttorget mot Alliansens och de borgerliga riskkapitalisternas nedslag mot förslaget. Stötta organisationen 

Elevintresse före vinstintresse, för det är precis vad detta borde handla om. (Applåder 


