Svar på interpellation angående hissade nazistflaggor på Växjö kommuns skolor
Tack för en viktig interpellation som rör angelägna frågor. Jag delar din uppfattning att det är viktigt
att skoltiden är fri från rasism och nazism för samtliga elever. Det är viktigt att vi har ett gott
förebyggande arbete inom samtliga skolenheter i Växjö, där det framgår att vi har nolltolerans mot
rasistiska och nazistiska uttryckssätt samt ett gott värdegrundsarbete som utgår från varje enhets
förutsättningar och behov.
Under 2020 och det som gått av 2021 så har vi ca 20 händelser med hakkors eller högerextrema
åsikter på skolorna. Vid något enstaka fall på en förskola men mestadels skolor. Några enheter har
högre frekvens än andra. Det är också viktigt att tänka på att alla dessa händelser inte skett under
skoltid eller av skolans elever – precis som i fallet med flaggan med hakkors är det oklart vilka som
orsakat hatbrotten som sker på skolgården.
Vi kan se att det förekommer kränkningsanmälningar med rasistiska förtecken – men det finns med
nuvarande teknisk lösning ingen exakt statistik på om de har ökat eller minskar. Känslan från de som
arbetar med det är att det eventuellt har ökat något, framför allt på mellanstadiet.
Varje skola i Växjö Kommun har ett dokumenterat förebyggande arbete som är målinriktad mot
målet att samtliga skolor ska vara trygga och fria från kränkningar. Arbetet bedrivs efter
rekommendationer från Skolverket och med stöd från utbildningsförvaltningen. Varje skola arbetar
utifrån de förutsättningar som man dokumenterat på respektive skolenhet och utgår från denna
analys. Alla skolor arbetar förebyggande och främjande med värdegrundsarbete och nolltolerans
gentemot rasistiska och nazistiska uttryck.
Några generella insatser som pågår just nu:
•

Prideveckan- uppmärksammas på ett eller annat sätt på de flesta skolor.

•

Alla skolorna har representanter som ingår i de mobila teamen och/ eller fältgruppen. Under
våren har de fått utbildning mot våld och för jämställdhet genom Machofabriken (ägs av
Unizon och MÄN)

•

Upp i rök hade föregående år rasism som tema.

•

Samarbete i pilotstadiet med Center mot våldsbejakande extremism. I dagsläget har en skola
en aktiv kontakt med dem.

•

Flera riktade insatser, framförallt mot högstadieskolor, har genomförts under det senaste året
på området.

På den skola som skolinspektionen har kritiserat kommer ovanstående arbete att förstärkas och
förtydligas. Utöver det kommer ett huvudmannateam sättas in som arbetar tillsammans med rektor för
att skapa ett aktivt värdegrundsarbete och en nolltolerans mot kränkningar som kommer att stärka
eleverna, kompisrelationerna och framför allt personalen. Stöttning mot rektor och lärare kommer att
ska, med bland annat en lärare från interima teamet placeras på skolan. Redan igår och idag har
information gått ut till vårdnadshavare och elever och alla klasser har besökts för att diskutera och
gemensamt tolka situationen på skolan.
Även om det idag finns ett pågående och fungerande värdegrundsarbete på Växjö Kommuns skolor så
har det inte alltid fungerat tillräckligt bra. En dialog har inletts med förvaltningen om ett förstärkt
värdegrundsarbete och tydliggörande av att det systematiska och förebyggande arbete som behöver
ske på varje skola. Det behöver finnas ett aktivt och förankrat värdegrundsarbete och en nolltolerans i
praktiken på samtliga skolor i Växjö Kommun. Min uppfattning är alltså att det pågår ett förebyggande
och främjande arbete på våra skolor, men att det finns anledning att förstärka denna.
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