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Kanske borde lärarstudenter tränas i kampsport? Lära sig att skydda
huvud, lemmar och gravidmage mot våldsamma elever. Eller så löser vi
problemen.

Dela artikel

Detta är en osignerad ledartext. Expressens politiska hållning är liberal.
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Nyheten att en lärare ska ha blivit våldtagen av en elev på ett gymnasium i Småland fick
inte Sverige att stanna i fredags. Våld och anarki i skolvärlden är inte "stoppa pressarna"-
stoff längre. 

Sverige stannade inte i fjol heller, när det blev känt att anmälningarna om allvarligt våld
mot lärare ökat enormt. Arbetsmiljöverket rapporterade om lärare som fått sina tänder
utslagna, skallats och fått håret avslitet av elever. 

En gravid lärare blev knuffad i magen så att hon fick missfall.
Så det är lätt att förstå uppgivenheten hos den nykläckta lärare på Facebook som nyligen

skrev om sin vardag: hot om våld och våldtäkt, verbala kränkningar, sextrakasserier. "Och
senast i dag blev jag utsatt för fysiskt våld." 

Nu funderar hen på att lämna sitt yrke: "Jag känner en förtvivlan för jag upplever inte att
detta tas på allvar i skolan eller att vi som lärare blir skyddade."

Nolltolerans mot våld - på riktigt
Nolltolerans mot våld, hot och stök måste införas i våra skolor - på riktigt. De vuxna måste
återta kontrollen där den har förlorats. 

Det finns lyckade exempel att ta efter.
Artighet är alla dygders moder, har det sagts. I ett reportage om värstingskolan i Berlin

som blev en mönsterskola, berättar DN om 13-årige Ahmed. Som straff för att han varit
uppkäftig mot sin fröken och stört klassen fick han komma en timme tidigare till skolan
under en vecka för att städa skolgården.

Rektor Michael Rudolph har fått bukt med våld och usla skolresultat genom hårda regler
och disciplin. Nu har skolresultaten lyft och elever står på kö till den en gång ökända
skolan. 

En svensk variant av denna formel - ordning och krav, konsekvenser och kunskapsfokus -
praktiseras i Sjumilaskolan i Göteborg av Hamid Zafar. "Rektor Hamid" kom till en skola
med livrädda lärare och lektioner som upplöstes i våld och kaos. 

"Vuxenvärlden hade abdikerat", har han berättat för ledarsidan. 

Lärare riskerar att anmälas
Hamid och hans rektorskolleger tog tag i situationen. Ett system med skriftliga varningar,
avstängningar och omplaceringar infördes, liksom krav på föräldrar. En grabb som förstört
en soffa fick en räkning på 9 000 kronor med sig hem. Efter det minskade skadegörelsen
kraftigt. 

Skolresultaten har vänt uppåt. 
Rektorer av Hamid Zafars och Michael Rudolphs virke bör få uppdraget - och ett mycket
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NÄSTA ARTIKEL

brett mandat - att reda upp i kaosskolor. Lärare måste få rätt att reda upp bråk och skapa
lugn utan att riskera en anmälan. Varje våldsincident måste polisanmälas. Våldsamma eller
aggressiva elever bör genast stängas av, tvångsflyttas eller placeras i specialklass.
Enskilda elever kan inte ha rätten att förstöra miljön för lärare och klasskamrater.

Sverige står inför en lärarbrist som få förstår vidden av. Att lärare då lämnar yrket på
grund av hot och våld från elever är ingenting annat än vansinne. 

Sätt stopp för flykten från skolans slagfält.
 
Fotnot: I spelaren ovan visas det senaste avsnittet av Ledarsnack - ett åsiktsprogram från

Expressen ledare. Denna gång med klanexperten Per Brinkemo.
 
Läs också:
Lär av rektor Hamid hur man räddar i skola i kaos 
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Hon satte ett världsrekord som ingen har lyckats slå på 25 år.
Sen valde Wang Junxia att fly den stora scenen – efter dödshot och

anklagelser om doping.
Nu har skandalstjärnan plötsligt dykt upp igen.
– Jag tror inte att hon är stolt över sin karriär, säger Malin Ewerlöf.

Dela artikel

Hon har knappt synts till efter OS i Atlanta 1996, där hon vann guld på 5 000 meter och
silver på 10 000 meter.

Wang Junxia ställde upp på en kort intervju med The Guardian 2004 och en lite längre
intervju med spanska El País 2012. Annars har det varit tyst om kinesiskan som var med
och satte hela friidrottsvärlden i gungning under 90-talet.

Men nu har hon alltså dykt upp igen.
 
LÄS MER: Konkurrenten: ”Han kan inte vara 17 år”
 
SportExpressen kan i dag visa en bild från Evergreen Town Race i Colorado, USA, där

Wang Junxia är med och tävlar – under falskt namn. Nummerlapp 1820 är registrerad på
Yibo Zhan, vilket är namnet på hennes son.

Enligt uppgift bor hon sen tio år tillbaka i Colorado och arbetar som löptränare på Denver
Chinese School.

– Det var länge sen man hörde någonting alls om henne och de andra kinesiskorna, de
var ju ett helt gäng där. Men hon tävlar alltså? Det var som fan, säger den svenske
landslagstränaren Per Synnerman.

Hur är hennes rykte i friidrottsvärlden?
– Inte bra. Men egentligen är det inget personligt mot henne, utan mot allt som hände

med kineserna då. Och hon var den som var allra bäst.
– Folk bara skrattar åt tiderna som de gjorde, ingen tar det seriöst.
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Tre världsrekord
Det var under ledning av demontränaren Ma Junren som Wang Junxia och hennes
lagkompisar plötsligt började flyga fram över löparbanorna – och under de kinesiska spelen
i september 1993 slaktade de världsrekord efter världsrekord.

* 10 000 meter. Wang sprang på 29.31.78, en rekordslakt med 42 sekunder. Noteringen
stod sig hela vägen fram till 2016 när Almaz Ayana slog rekordet under OS i Rio de Janeiro.

* 3 000 meter. Wang slog till med 8.06.11, vilket än i dag – 25 år senare – är världsrekord
på distansen.

* 1 500 meter. Qu Junxia chockade alla med tiden 3.50.46, ett världsrekord som överlevde
ända till 2015 när Genzebe Dibaba slaktade det i Monaco.

 
LÄS MER: I sensationell ledning – sen avslöjades allt
 

Friidrottsoraklet A Lennart Julin minns rapporterna från Kina som haglade in under sex
dagars tid.

– Det var världsrekord redan i försöken och sen blev det ännu bättre världsrekord i
finalerna. Det blev minst sagt omdiskuterat, det var ju som från en annan värld!

Vad var reaktionerna?
– Det ena var väl att de gjorde något skumt. Det andra var att kinesiskorna på något sätt

öppnat mentala spärrar, att tjejer minsann också kan springa snabbt om de bara
bestämmer sig för det.

Tränaren Ma Junren påstod också att det var hemligheten, att han lyckades få sina löpare
att pressa sig över alla gränser. Han menade dessutom att de fick extra kraft genom att
dricka… sköldpaddsblod.

Samtidigt misstänkte väldigt många att kinesiskorna var dopade.
– Jag mötte Qu Junxia på junior-VM 1990, tre år innan hon slog världsrekordet, säger den

gamla storlöparen Malin Ewerlöf.
– Vi hade en spurtstrid på 1 500 meter och hon vann medan jag kom trea. Det var en

Foto: SKIPIX.COM, LLC

Wang Junxia och Qu Junxia.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

https://www.expressen.se/sport/os-2018/i-sensationell-ledning-sen-avslojades-allt/
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sekund mellan oss, tror jag. Sen gick hennes utveckling lite snabbare än min, om man
säger så. 

– Hon sänkte sig tjugo sekunder på 1 500 meter och jag sänkte mig fem sekunder. Det
var bara overkligt.

 
LÄS MER: Stjärnan försvann – efter alla skador
 

Blev dödshotad
Qu Junxia tog OS-brons på 1 500 meter 1992 och VM-guld på 3 000 meter 1993.

Wang Junxia vann VM-guld på 10 000 meter 1993 och följde upp det med både guld och
silver på OS 1996.

Resten av världen skakade på huvudet. Evy Palm minns att hon och den norska stjärnan
Ingrid Kristiansen pratade mycket om kinesiskorna.

– Ingrid var med precis när de slog igenom och hon sa direkt: ”De har ätit något annat än
havregrynsgröt till frukost!”. Det räckte egentligen med tiderna för att förstå att det inte stod
rätt till, säger Palm som sprang maraton för Sverige i OS 1988.

– Och sen var kinesiskorna plötsligt bara borta en dag. När vi frågade var de hade tagit
vägen fick vi svaret att de fått blindtarmsinflammation!

Det var så klart inte sant.
Ma Junrens träningsgrupp hade splittrats och efterspelet blev minst sagt smutsigt. I

intervjun med El País säger Wang Junxia att Ma Junren hotade att döda henne om hon
skulle tävla vidare. Därför avslutade hon karriären – och flydde.
Under samma period skrev de avhoppande löparna ett gemensamt brev som skickades in
till en kinesisk journalist. Där anklagade de Ma Junren för att ha tvingat dem ta ”stora doser
olagliga droger”.

Brevet hölls dock hemligt fram till 2016 och under de sista två åren har det internationella
friidrottsförbundet (IAAF) inte lyckats få en bekräftelse på att brevet faktiskt var äkta.

 
LÄS MER: Malin Ewerlöf: ”Vi möttes i en bar - blev kära på fem minuter” 
 
Wang har aldrig heller erkänt att hon var dopad, trots att hon gjort intervjuer efter

karriären.
– Med tanke på hur det såg ut när de sprang skulle jag gissa att de använde sig av någon

epo-variant, säger A Lennart Julin.
– Men... jag måste ändå säga att Wang var en enorm talang. Det är möjligt att hon var ren

i OS 1996, så bra var hennes löpsteg! De andra var inte riktigt på samma nivå. Det såg ut
som att någon hade satt in en formel 1-motor i en Volkswagen. De sprang kantigt, men
snabbt.

Vill mötas igen
Landslagstränaren Per Synnerman tycker det räcker med att titta på listan över tidernas
bästa resultat på 3 000 meter för att förstå att någonting inte stod rätt till på de kinesiska
spelen 1993.

Den ser ut så här:
1) 8.06.11, Wang Yunxia (Kina) – 13 september 1993.
2) 8.12.18, Qu Yunxia (Kina) – 13 september 1993.
3) 8.16.50, Zhang Linli (Kina), 13 september 1993.

Wang Junxia sträcker armarna i vädret efter att ha krossat världsrekordet på 10 000 meter.

https://www.expressen.se/sport/friidrott/stjarnan-forsvann-efter-alla-skador/
https://www.expressen.se/sport/friidrott/vi-mottes-i-en-bar-kara-pa-fem-minuter/
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4) 8.19.78, Ma Liyan (Kina) – 12 september 1993.
5) 8.20.68, Hellen Obiri (Kenya) – 9 maj 2014.
Han suckar.
– Ja, det är så klart helt osannolikt att de skulle ha gjort tider i den tävlingen som sen

ingen är i närheten av att slå under 25 års tid, säger Synnerman.
Hur det gick för Wang Junxia i Evergreen Town Race? Den nu 45-åriga kinesiskan sprang

5 000 meter på 20.06.00 och slutade på plats 19.

Malin Ewerlöf undrar hur hon mår i dag.
– Det som är det svåra i hela den här situationen är att löparna faktiskt var offer. Det var

inte några egna individer som tog egna beslut om vad de skulle äta till frukost på
morgonen. De var en del i en hårt styrd armé.

Ewerlöf fortsätter:
– Det här är ändå en trist del av idrottshistorien, för den känns inte rättvis. Inte för någon,

inte för dem heller. Det kan inte finnas någon glädje i minnena för deras del heller.
– Jag tror inte att Wang Junxia är stolt över sin karriär.
Hade det varit kul att möta henne i tävling nu?
– Haha, ja! Jag hade gärna spöat henne, om det hade gått. Det hade ju varit en skalp.
Du är i bra form?
– Ja, jag ska springa Lidingöloppet snart och håller i gång relativt bra ändå. Hon hade nog

behövt vara i rätt bra form för att spöa mig i dagsläget.

Dela artikel

 Anmäl text- och faktafel   Anmäl till Pressombudsmannen

Malin Ewerlöf tävlade på OS i Atlanta 1996.
Foto: OLLE SPORRONG

Ludvig Holmberg
ludvig.holmberg@expressen.se
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