
Arbetarens rapportering om de
läroböcker som Svenskt
Näringsliv sprider, i synnerhet
”Miljö – så funkar det”, gratis i
svenska grundskolor har fått
politiker att reagera. 

Svenskt Näringsliv har strykande
åtgång på sina läroböcker, det
framgår av webbsidan utbudet.se
där anställda inom skolvärlden har
tillgång till skolmaterial som
sponsras av företag och organisa-
tioner. Allra mest populär är
boken ”Miljö – så funkar det”,
som av internationellt erkända
miljöexperter dömts ut som ”helt
missvisande” (se Arbetaren
5/2009). Men Arbetarens rappor-
tering om boken har nu fått lokal-
politiker i bland annat Linköping
och Tyresö att reagera. I Linkö-
ping har Annika Lillemets, grupp-
ledare för Miljöpartiet i kommu-
nen, skrivit en interpellation till
ansvarigt kommunalråd om
sponsrade läromedel i allmänhet
och ”Miljö – så funkar det” i syn-
nerhet. 

– Frågan är vem som får forma

elevernas världs-
bild och det är
väldigt illa om
den makten lig-
ger hos organisa-
tioner som har
pengar, säger
Annika Lille-
mets.

HON MENAR ATT

Svenskt Närings-
livs skolmaterial
skulle vara per-
fekt för att under-
söka vem som
står bakom och
tjänar på ett visst
budskap, men
tvivlar på att barn i tioårsåldern
klarar av det. 

– Jag är själv förälder och är
naturligtvis intresserad av att mina
barn får en saklig undervisning. 

I Linköping finns till skillnad
från i många andra kommuner en
policy för sponsring och motta-
gande av gåvor i skolan och inten-
tionerna är det enligt Lillemets
inget fel på. 

– Vem ska följa upp
att policyn efter-
levs? Det blir ett
väldigt tryck på
den enskilda lära-
ren, menar Annika
Lillemets.

VÄNSTERPARTIETS

talesperson i skol-
frågor, riksdags-
ledamoten Ros-
sana Dinamarca,

oroas av spridning-
en av sponsrade
läromedel i skol-
underv i sn ingen
och efterlyser
nationella riktlinjer

kring dess användning. 
– Jag har själv arbetat som

lärare och förvånats av det okritis-
ka förhållningssätt som finns på
många håll inom skolan.

– I källkritiskt syfte kan mate-
rialet fylla en funktion, men nu
används det för att man inte har
råd att köpa in andra läromedel. 

KRISTINA LINDQUIST

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Avstängning från fritidsgården
och samtal med föräldrar om
barnen och ungdomarna pra-
tar ett annat språk än svenska.
Så fungerar det på fritidsgår-
darna Apelgård och Tegelhuset
enligt personal som tidigare
arbetat där. Och enligt mötes-
protokoll som Arbetaren tagit
del av. 

Den 24 februari rapporterade
Sveriges Radio P3 om att barn i
Rosengård slängdes ut från fritids-
gården om de inte pratade sven-
ska. I debatten som följde efteråt
hävdade Nabi Salemi, chef över
fritidsgårdarna i Rosengård, att
det inte alls rör sig om något för-
bud. I stället handlar det om en en
allmän önskan, utan några straff.
Men enligt minnesanteckningar
från fritidsgårdarnas personalmö-
te som Arbetaren tagit del av finns
tydliga påföljder, bland annat i
form av avstängning (se faktaruta). 

Paula Aracena arbetade tills för
några månader sedan som timan-
ställd på fritidsgården Tegelhuset.
Hon beskriver hur personalen då
kontrollerade att barnen bara pra-
tade svenska. Lydde de inte fick de
gå ut. Hon berättar också att

regeln tidigare var ännu hårdare
formulerad och löd: ”Det officiella
språket på gården är svenska, inget
annat!” och två respektive 24 tim-
mars avstängning innan föräldar
kallades till samtal. Aracena
undrade om detta var lagligt och
efter att chefen kontrollerat saken
med kommunens jurister ändrades
regeln. 

– Det är bara omformulering-
en som gör att man inte kan
anmäla den som diskriminerande.
Men synsättet på hur man ska
arbeta med barn i förorten är den-
samma, de straffas för att de talar
sitt modersmål, säger Paula Ara-
cena till Arbetaren.

FRÅN OCH MED januari blev Paula
Aracena inte längre uppringd för
att arbeta på fritidsgården och hon
tror själv att det handlar om hen-
nes kritik, vilket har avfärdats av
chefen. Som argument för regeln
har framförts att den ska förhindra
mobbning, men det håller Paula
Aracena inte med om.

– Det är mobbningen man ska
motarbeta, inte språket – vill man
stänga ute någon gör man det
ändå. 

Hon menar att språkförbudet

Glada miner på fritidsgården Tegelhuset i Rosengård i Malmö, men den
som inte pratar svenska riskerar bestraffning.
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Missförhållandena på Berns
blev föremål för ännu en syn-
dikalistisk blockad i helgen. 

– Så länge företaget vägrar
ta tag i frågan och ge våra
medlemmar fast anställning
kommer blockaden att fort-
sätta. Berns har nog inte för-
stått vår uthållighet, säger
Ruben Tastas-Duque,från det
syndikalistiska Registret.

Berns fasad lyste i Stockholms-
kvällen. I fönstren såg man glitt-
riga diskobollar snurra i taket.
Uppklädda gäster köade för att
komma in. Men de blev avbrut-
na. De som gör rent bakom fasa-
den har fått nog.

– Jag har städat på Berns i fem
år för olika underleverantörer, nu
senast NCA, och blev uppsagd
för att jag och en av mina kolle-
gor ställde krav på att bli fastan-
ställda. Ibland kan de ringa en
timme innan och säga att de
behöver någon som kan hoppa in
och städa. Förra månaden job-
bade jag 295 timmar, men utan
reglerad arbetstid och schema,

sade en av städarna som sagts upp
av företaget NCA, ett av Sveriges
största fastighetsserviceföretag.

ETT 30-TAL AKTIVISTER från syndika-
listiska Registret, Solna LS och
Västerorts LS slöt upp vid Berns
entré runt halv tiotiden på fre-
dagskvällen för att inleda ännu
en blockad. De krav man ställer
är att Berns och NCA ska återan-
ställa de tre städarna som sagts
upp eller ett avgångsvederlag
motsvarande minst en årslön vid
uppsägning. 

I Svenskt Näringslivs miljö-
bok är klimatförändringarna
något vi lätt kan anpassa oss
till.

Berns i nytt fackligt

Hösten 2007 vann Västerorts LS av
SAC en strid mot Berns. Då hand-
lade det om papperslösa nattarbe-
tare som varken fick ob-tillägg,
semesterersättning eller anställ-
ningsavtal. Efter endast en blockad
gick underleverantören som leve-
rerar städtjänster till anrika Berns
salonger med på att ge de pap-
perslösa arbetarna bland annat
fasta anställningar och högre
löner.
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