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Läraren och skoldebattören Filippa Mannerheim publicerar i dag ett öppet
brev på Expressens kultursida till Sveriges riksdagspolitiker.
”Det är dags att gå samman över partigränserna och stoppa aktiebolagens
expansion”, skriver hon.

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

Riksdagspolitiker!
Jag är svensk medborgare. Jag är lärare. Jag är förälder. Och jag är djupt

oroad över svensk skolas framtid. 
Den svenska skolan har utsatts för ett världsunikt experiment. I den övriga

världen är det en orimlighet att aktiebolag kan göra oreglerad vinst på
skattemedel. Trots det, skänker vi i Sverige år efter år bort hundratals miljoner
kronor till aktieägare i bolagskoncerner – pengar som var avsedda för våra
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barns utbildning.
Med 90-talets avregleringar var ambitionen att skapa blomstrande, fristående

skolor, stiftelser, föräldrakooperativ och små aktiebolagskolor med pedagogiska
alternativ. Idag har denna vision förvandlats till en okontrollerbar marknad där
riskkapitalbolag breder ut sig och slukar skattepengar i rasande fart. 

Affärsmodellen är enkel: man köper upp mindre friskolor och införlivar dem i
de växande koncernerna och går sedan i vinst genom att rikta
marknadsföringen mot lättundervisade, självgående elever, genom speciella
klädkoder, krav på högt tempo och stort eget driv eller genom engelska som
studiespråk. Med ett utsållat, enklare elevunderlag, kan aktiebolagsskolorna dra
ned på löner, lärartäthet, resurspersonal och – för att locka ännu fler lukrativa
elevkunder – strössla med överbetyg för att visa på skolans ”höga resultat”.

När de lönsamma eleverna sugits upp av friskolan, står den kommunala
skolan kvar med ett svårare elevunderlag och med helhetsansvaret för
kommunens alla elever. Och när den kommunala skolans elevpeng måste höjas
på grund av att uppdraget blivit mer krävande, höjs även friskolornas elevpeng
och koncernernas vinster kan öka ännu mer. En bombsäker affärsmodell för
riskkapitalbolag men ett förödande skattesvinn för svenska folket. 

”Ni, politiker, har gjort vår gemensamma
skola till en våt dröm för

riskkapitalbolag.

För medan skoljätten Academedia, numera börsnoterat, gör en vinst på 556
miljoner kronor före skatt, ökar barngruppernas storlek på förskolan och
överstiger kraftigt Skolverkets riktmärken. Medan Internationella engelska
skolan (IES) presenterar en vinst på 254 miljoner, står många barn i klassrum
utan läromedel och undervisas av utländska lärare utan svensk legitimation eller
av behöriga lärare som tjänar 3000 kronor mindre i månaden än sina
kommunala kolleger. Medan skolor och högskolor larmar om sjunkande
kunskapsresultat, ökar glädjebetygen, då betyg blivit ett konkurrensmedel på
marknaden. Medan friskolejättarna får hyresrabatt för att etablera sig i
kommunerna, ratas barn med diagnoser eller annat modersmål än svenska,
eftersom de är dyrare att undervisa.

Innan Skolverket hemligstämplade all statistik om enskilda skolor – eftersom
den blev en ”affärshemlighet” – fanns all denna information tillgänglig för oss.
Idag gör den inte det längre, vilket hotar vår demokrati. 

Jag anklagar er för det.
Svensk skola blöder samtidigt som resurser finns. Men de skattepengar som

var tänkta att gå till elevstöd, smågrupper, fler lärare, mer resurspersonal,
läromedel och mindre klasser hamnar i stället i skatteparadis. 
Ni, politiker, har gjort vår gemensamma skola till en våt dröm för
riskkapitalbolag. Det är skamligt. Det är sorgligt. Det är ovärdigt en
kunskapsnation. 

Efter att Chile avskaffade vinstdrivna friskolor för fyra år sedan, står vi
ensamma kvar i världen med vårt skolsystem. Danmark, Norge, Tyskland,
Nederländerna, England har alla friskolor men vinster är förbjudna eller hårt
reglerade. Om resten av världen kan ha välfungerande fristående skolor som
föräldrar kan välja mellan, utan att ägarna får plocka ut miljonvinster – varför
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Bolagsmagnaterna har pengarna. Ni politiker har makten. Jag har, förutom min
ursinniga förtvivlan över sakernas tillstånd, bara min penna och min övertygelse
om att sanningen om Sveriges skolsystem måste fram.

Riksdagspolitiker. Detta brev har blivit långt och det är dags att sammanfatta: 
• Jag anklagar er, Socialdemokraterna! Ert partinamn är en ynklig rest från den

tid då ni värnade om en jämlik skola – för alla barn från alla samhällsklasser.
Idag har ni frivilligt satt på er munkavle gällande en av Sveriges viktigaste frågor
– marknadsskolan. Det är inte demokrati utan dess raka motsats: det är politisk

• Jag anklagar er, Moderaterna! Ni pratar om fler kontroller trots att det
uppenbart inte hjälper mot de korruptionsliknande inslag som marknadsskolan
avlat fram, där glädjebetyg, i stället för bildning, blivit ett konkurrensmedel i
kampen om de mest lättundervisade eleverna. Ni har med er nonchalans svikit
vår nation och dess yngsta medborgare.

• Jag anklagar er, Liberalerna. Ni kallar er för ett ”skolparti” och hävdar att
lärare ska vara auktoriteter i klassrummen. Samtidigt har ni förvandlat barn och
föräldrar till skolkunder och ”betygsshoppare” och lärarna till servila säljare av
betyg, med uppdrag att hålla kunderna nöjda för den egna skolans överlevnad.
Systemet är moraliskt korrupt och ni står som delansvariga. 

• Jag anklagar er, Kristdemokraterna. Er ovilja att se hur vinstintresset slår mot
skolan är beklämmande. Ni tjänar mammon när ni borde tjäna våra barn. Till er,
har jag bara en sak att säga: Driv månglarna ur templet!

• Jag anklagar er, Miljöpartiet. 2013 röstade er kongress nej till vinstuttag i
välfärden. Efter det har er skolpolitik bestått av handhjärtan på Youtube, trots att
ni haft utbildningsministerposten. Ert bidrag på skolans område har varit en
ofinansierad ”Läsa-skriva-räkna-garanti” och en kamp för mer sex- och
samlevnadsundervisning, medan skolan faller. 

• Jag anklagar er, Sverigedemokraterna. Ni pratar om assimilation,
samhällsgemenskap och trygghet. Ändå stöder ni ett skolsystem som ökar
segregationen och tillåter jihadist-skolor som drivs av personer med kopplingar
till islamism och våldsbejakande extremism och skolor med religiös
indoktrinering av barn. Och efter en bjudlunch på Riche, svängde ni i frågan om
förbud mot vinstuttag och satte er i knät på friskolelobbyn. 

Jag anklagar...! författades av Émile Zola och publicerades 13 januari 1898. Zola vände sig i brevet
till Frankrikes president och tog ställning för den judiske officeren Alfred Dreyfus som blivit dömd för
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• Jag anklagar er, Vänsterpartiet. Ni har förhållit er passiva och inte ens antytt
att ni skulle vilja fälla regeringen i denna fråga. Skolkoncernernas vinstuttag och
expansion är en ödesfråga för vårt land och oavsett hur upprörande ensamma
ni står här i Sverige, har ni resten av världen på er sida. Fäll regeringen! Denna
fråga är inte förhandlingsbar.

• Jag anklagar er, Centerpartiet! Ni sätter riskkapitalbolags rätt till miljonvinster
före framtida generationer och kallar Sveriges offentlighetsprincip – grunden i
vår demokrati – för en ”hetsjakt på fri företagsamhet”. Ni låter era vänner i
företagsledningarna lagligt stjäla våra skatter – miljoner som var ämnade till
utbildning. Ni poserar oblygt med koncernpamparna på bild, utan att skämmas.
Ni har svikit Sverige. 

”Kunskap, bildning och fostran ska stå i
centrum för denna samhällsviktiga

verksamhet – inte pengar.

Mina frågor till er politiker är följande: Vad kommer att hända med Sverige när
allt fler barn inte får den utbildning de behöver? När utländska riskkapitalbolag
får alltmer inflytande över skolan och vi medborgare förlorar både insyn och
offentlighetsprincip? När skattemedel, via friskolskoncerner, hamnar i fickorna
på fundamentalister och aktieägare i Kuwait, Saudiarabien och Malta? Vilka
möjligheter kommer vi att ha att styra skolan på demokratisk väg när utländska
ägares makt över vårt utbildningsväsende ökar via skolkoncernernas

1 / 7

En sista reflektion. Vad den nu må vara värd för er: 
Skolan är inte bara byggnader med barn och lärare inuti. Skolan är inte bara

barnomsorg medan föräldrarna arbetar. Skolan är ett gemensamt
samhällsbygge, där vi vuxna rustar kommande generationer inför framtiden.
Kunskap, bildning och fostran ska stå i centrum för denna samhällsviktiga

Statsminister Stefan Löfven (S).
Foto: OLLE SPORRONG / EXPRESSEN / OLLE SPORRONG
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verksamhet – inte pengar. 
Om vi raserar detta gemensamma bygge, vilket ni, politiker, är på god väg att

göra, faller också samhället i bitar, sakta men säkert. Ert samhälle, precis som
mitt. Era barns samhälle, precis som mina barns samhälle. 

Riksdagspolitiker. Tiden är kommen. Det är dags att gå samman över
partigränserna och stoppa aktiebolagens expansion och ta tillbaka
skattemiljonerna och skolan till det svenska folket.

Medan vi fortfarande kan. 

Av Filippa Mannerheim
Filippa Mannerheim är gymnasielärare i svenska och historia, samt

Så kan Sverige visa sitt stöd för yttrandefriheten
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Första delen av Barack Obamas memoar över tiden i Vita huset är ett
mästerligt samtidsdokument – och en privat berättelse om triumf, kärlek
och brustna drömmar.

Jens Liljestrand läser ”Ett förlovat land” och lyssnar på ett soundtrack
med både soul, rytm och blues.

Jens Liljestrand

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

Hit me like a ray of sun, sjunger Beyoncé och jag påminns
plötsligt om en av de vackraste bilderna i den memoar jag just har läst ut.

Barack Obama beskriver hemligheten med Ovala rummet, den
amerikanska presidentens ikoniska arbetsrum i Vita huset. Lokalen är nämligen
inte särskilt stor, ett skrivbord, två soffor, en matta med en bister örn. Men
rummet, skriver Obama, ”flödar av ljus.”

”Molnfria dagar strömmar det in genom de väldiga fönstren i södra och östra
änden, så att vartenda föremål får ett gyllene sken, först finkornigt, sedan
spräckligt när den sena eftermiddagssolen drar sig tillbaka.”

Beyoncé fortsätter:
Baby I can feel your halo
Pray it won't fade away
Sången är ”Halo” och återfinns på den spellista som Barack Obama har satt

ihop inför lanseringen av boken ”Ett förlovat land”, första volymen av två i hans
hett efterlängtade presidentmemoar.
Utgivningen kunde knappast ha tajmats bättre. Alla ögon riktas just nu mot Vita

Donald Trump i skrivande stund tycks ha barrikaderat sig och med
alla tänkbara medel försöker ogiltigförklara det presidentval han förlorade den 3
november. ”Trump eskalerar sin attack på den amerikanska demokratin”,
basunerar CNN i en rubrik som för tankarna till en statskupp.

Barack Obama ger själv, möjligen omedvetet, en nyckel till sitt lands
nuvarande situation redan i bokens första

Foto: BRYNN ANDERSON / AP TT NYHETSBYRÅN

Dela Kopiera länk
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stycke, i förordet där han beskriver hur han
började skriva boken direkt efter att Trump
tillträdde i januari 2017.

”Vi var utmattade både fysiskt och psykiskt,
inte bara av de senaste åtta årens slit, utan
också av det obegripliga i att en man som var
raka motsatsen till allt vi stod för hade valts till
min efterträdare.”

Nyckelordet är obegripliga. Barack Obama
förstår inte hur det gick till. Alla förhoppningar,
allt slit, alla goda föresatser.

Det ska sägas på en gång: Som memoar är
”Ett förlovat land” ungefär så mästerligt
genomförd som man hade kunnat förvänta sig.
Obamas författarskap började 1995 med
”Dreams of my father” och en fortsatt litterär
karriär finns i kikaren redan när han planerar att
kandidera för senaten några år senare. De kommande bokintäkterna är rentav
ett argument när han ska övertala hustrun Michelle att låta honom satsa på
rikspolitik: ”om jag blir mer känd kan jag skriva en till bok, och den kommer att
sälja bra, så det kommer att täcka utgifterna.”

”Stimulanspaket och sjukvårdsreform
pressas igenom med milt våld och

mängder av kompromisser, men i övrigt
strandar det mesta.

”Ett förlovat land” följer Obama från ungdomsåren på Hawaii genom utbildning,
tidig karriär och familjebildande fram till de första stapplande stegen på den
politiska banan hela vägen fram till Vita huset. Merparten av boken ägnas åt
hans ämbetsperiod fram till attacken mot Usama bin Ladin i maj 2011.
Att memoaren sätter punkt just där är kanske ett sätt att lämna läsaren med en
känsla av tillförsikt, eftersom den framgångsrika operationen i Pakistan verkar
ha varit Obamas enda ogrumlade politiska triumf under dessa år. Allt annat
framstår mest som ett otacksamt och nedbrytande slit, där varje försök till
samhällsutveckling nöts ner av såväl cyniska republikaner som besvikna
vänsterpolitiker. Stimulanspaket och sjukvårdsreform pressas igenom med milt
våld och mängder av kompromisser, men i övrigt strandar det mesta.

Rent stilistiskt har Obama två lägen, möjligen formade av hans långa
akademiska bana; låt oss kalla dem Professorn och Studenten. Professorn ser
världen uppifrån och är vältalig och officiös, orerar långrandigt och högtravande
om principer och idéer. Studenten, däremot, är en basketspelande besserwisser
som ser alltihop snett från sidan, som tjuvröker och dricker martinis och likt
klichébilden av en hipster börjar med biodling i Vita husets trädgård för att så
småningom kunna börja brygga egen öl (!). Under de långtråkiga dragningarna
med Pentagon sitter han mest och klottrar i sin anteckningsbok – ”abstrakta
mönster, ibland människoansikten eller strandscener”. 

Foto: ALBERT BONNIERS FÖRLAG
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Som alla studenter älskar han karikatyrer; Frankrikes president Nicolas
Toulouse-Lautrec-figur (”han var 165 centimeter men hade

inlägg i skorna för att se längre ut”), Vladimir Putin maktfullkomlig men
oansenlig (”med tunt, råttfärgat hår, framträdande näsa och ljusa,
uppmärksamma ögon”), David Cameron den utstuderat informella snobben
(”vid varje internationellt toppmöte var det första han gjorde att ta av sig kavajen
och lossa på slipsen”), medan Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen
reduceras till en banal liten tjänsteman vid klimatmötet i Köpenhamn (”det
blonda håret svettigt och tovigt som om han just gått en brottningsmatch”).

Det som i någon mån jämkar samman dessa två perspektiv är Familjefadern
Obama, pappan som ständigt längtar hem till leken och myset med hustrun och
de två flickorna och älskar att dela strålkastarljuset med dem. Bara enstaka
gånger blir det sentimentalt, som när han minns hur Paul McCartney, som en i
den långa raden av besökande kändisar, höll ”serenad” för hustrun och
framförde Beatleslåten ”Michelle”.

Men det verkligt sentimentala i ”Ett förlovat land” sammanfattas i dess titel.
Orden ”I've seen the promised land” förekommer förstås i Martin Luther King,

Vladimir Putin och Barack Obama, 2016.
Foto: ALEXEI DRUZHININ / AP TT NYHETSBYRÅN

Michelle och Barack Obama.
Foto: DOULIERY-JMP/ABACA USA / STELLA PICTURES/DOULIERY-JMP/ABACA
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berömda tal dagen innan han mördades, som i sin tur bygger på
Moses i öknen. Sammanvävningen av det gammaltestamentliga

och identitetspolitiska är grundbulten i Obamas demagogi, men när den
messianska självbilden ideligen krockar med den politiska verkligheten blir
boken allt mer en litania över oförrätter som är, återigen, obegripliga.

För Obama tycks på allvar inte förstå att närmare hälften av amerikanerna inte
vill ha en allmän sjukvårdsförsäkring, eller rimliga vapenlagar, eller en
fungerande migration, eller en klimatpolitik överhuvudtaget. Liksom han inte
förstår allvaret i den bisarra anklagelsen om att han inte skulle vara född i USA
och därmed inte en legitim president, en vanföreställning som inte minst Donald
Trump mycket effektivt börjar sprida i slutet av boken (en parallell till det vi
upplever i dag, när Trump är på väg att permanent undergräva legitimiteten hos

Joe Biden).

”Någonstans i mitten av mixen hörs den
klagande elgitarren i en långsam blues.

Boken får mig att förstå det Obama själv aldrig tycks fullt ut begripa: varför så
många amerikaner avskydde och fortfarande avskyr honom, inte bara av
rasistiska skäl, utan också rent sakpolitiska. Det bestående intrycket av ”Ett
förlovat land” är av en utomordentligt begåvad men i grunden naiv man som
gravt överskattar såväl sitt eget ledarskap som sitt lands vilja att låta sig ledas.

Jag lyssnar på spellistan medan jag skriver, det är soul, rock och r'n'b, det är
 och Eminem till Miles Davis och Frank Sinatra, det är

soundtracket till ett stort samtidsdokument – men också till en privat berättelse
om kärlek och bitterhet, om högtflygande planer och brustna drömmar.

Någonstans i mitten av mixen hörs den klagande elgitarren i en långsam
B.B. King som sjunger ”The thrill is gone”. Jag tror jag vet varför.

Jens Liljestrand är biträdande kulturchef på Expressen
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