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Fritidsgårdar i
”institutioner
Personal vittnar om svenska
Avstängning från fritidsgården
och samtal med föräldrar om
barnen och ungdomarna pratar ett annat språk än svenska.
Så fungerar det på fritidsgårdarna Apelgård och Tegelhuset
enligt personal som tidigare
arbetat där. Och enligt mötesprotokoll som Arbetaren tagit
del av.

Den 24 februari rapporterade
Sveriges Radio P3 om att barn i
Rosengård slängdes ut från fritidsgården om de inte pratade svenska. I debatten som följde efteråt
hävdade Nabi Salemi, chef över
fritidsgårdarna i Rosengård, att
det inte alls rör sig om något förbud. I stället handlar det om en en
allmän önskan, utan några straff.
Men enligt minnesanteckningar
från fritidsgårdarnas personalmöte 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 timanställd på fritidsgården Tegelhuset.
Hon beskriver hur personalen då
kontrollerade att barnen bara pratade 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 timmars 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 omformuleringen som gör att man inte kan
anmäla den som diskriminerande.
Men synsättet på hur man ska
arbeta med barn i förorten är densamma, de straffas för att de talar
sitt modersmål, säger Paula Aracena till Arbetaren.
januari blev Paula
Aracena inte längre uppringd för
att arbeta på fritidsgården och hon
tror själv att det handlar om hennes 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

FRÅN OCH MED

Glada miner på fritidsgården Tegelhuset i Rosengård i Malmö, men den
som inte pratar svenska riskerar bestraffning.
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Kritik mot näringslivets skolböcker Berns i nytt fackligt
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 organisationer. 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 rapportering om boken har nu fått lokalpolitiker i bland annat Linköping
och Tyresö att reagera. I Linköping har Annika Lillemets, gruppledare för Miljöpartiet i kommunen, skrivit en interpellation till
ansvarigt kommunalråd om
sponsrade läromedel i allmänhet
och ”Miljö – så funkar det” i synnerhet.
– Frågan är vem som får forma

elevernas världsbild och det är
väldigt illa om
den makten ligger hos organisationer som har
pengar,
säger
Annika
Lillemets.

– Vem ska följa upp
att policyn efterlevs? Det blir ett
väldigt tryck på
den enskilda läraren, menar Annika
Lillemets.
V Ä N S T E R PA R T I E T S

talesperson i skolfrågor, riksdagsSvenskt Näringsledamoten Roslivs skolmaterial
sana Dinamarca,
skulle vara per- I Svenskt Näringslivs miljöoroas av spridningfekt för att under- bok är klimatförändringarna
en av sponsrade
söka vem som något vi lätt kan anpassa oss läromedel i skolstår bakom och till.
undervisningen
tjänar på ett visst
och
efterlyser
budskap,
men
nationella riktlinjer
tvivlar på att barn i tioårsåldern
kring dess användning.
klarar av det.
– Jag har själv arbetat som
– Jag är själv förälder och är
lärare och förvånats av det okritisnaturligtvis intresserad av att mina
ka förhållningssätt som ﬁnns på
barn får en saklig undervisning.
många håll inom skolan.
I Linköping ﬁnns till skillnad
– I källkritiskt syfte kan matefrån i många andra kommuner en
rialet fylla en funktion, men nu
policy för sponsring och mottaanvänds det för att man inte har
gande av gåvor i skolan och intenråd att köpa in andra läromedel.
tionerna är det enligt Lillemets
KRISTINA LINDQUIST
kristina.lindquist@arbetaren.se
inget fel på.
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Missförhållandena på Berns
blev föremål för ännu en syndikalistisk blockad i helgen.
– Så länge företaget vägrar
ta tag i frågan och ge våra
medlemmar fast anställning
kommer blockaden att fortsätta. Berns har nog inte förstått vår uthållighet, säger
Ruben Tastas-Duque,från det
syndikalistiska Registret.

Berns fasad lyste i Stockholmskvällen. I fönstren såg man glittriga diskobollar snurra i taket.
Uppklädda gäster köade för att
komma in. Men de blev avbrutna. De som gör rent bakom fasaden 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 kollegor ställde krav på att bli fastanställda. Ibland kan de ringa en
timme innan och säga att de
behöver någon som kan hoppa in
och städa. Förra månaden jobbade 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 syndikalistiska Registret, Solna LS och
Västerorts LS slöt upp vid Berns
entré runt halv tiotiden på fredagskvällen för att inleda ännu
en blockad. De krav man ställer
är att Berns och NCA ska återanställa de tre städarna som sagts
upp eller ett avgångsvederlag
motsvarande minst en årslön vid
uppsägning.

Fakta Facklig vinst
Hösten 2007 vann Västerorts LS av
SAC en strid mot Berns. Då handlade det om papperslösa nattarbetare som varken fick ob-tillägg,
semesterersättning eller anställningsavtal. Efter endast en blockad
gick underleverantören som levererar städtjänster till anrika Berns
salonger med på att ge de papperslösa arbetarna bland annat
fasta anställningar och högre
löner.

