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MARIESTAD. Temadag om integration och inkludering

Fördomar luftades på
FÖRDOMAR. Vadsbogymnasiet anordnade under fredagen en temadag
om integration och inkludering.
– Jag hoppas kunna så ett frö av
tvivel eller ge eleverna en aha-upplevelse. Och stärka de som redan har en
schysst moralisk kompass, säger Elias
Tuffaka, föreläsare från Expo.
Vad är fördomar? Har du
fördomar? Hur många judar dog under förintelsen?
Vad är det som gör att vissa
förblir passiva medan andra agerar? De och många
fler frågor diskuterades när
Vadsbogymnasiets elever
lyssnade på föreläsningar
med stiftelsen Expo, Amnesty International och
Mats Andersson.

Språkets betydelse
– Om vi säger att jag har hört
att det finns många stökiga
elever på Vadsbogymnasiet,
då kan jag dra alla över en
kam och tänka att alla elever
här är stökiga, exemplifierade Elias Tuffaka från Expo,
innan han bad eleverna diskutera sina egna fördomar i
smågrupper.
Elias pratade också om
hur språkanvändningen kan
påverka människors fördomar. Som exempel nämnde
han ordet chokladboll och
debatten kring dess benämning.
– Bög, neger och CP bär på
en föreställning om att det är
något man inte vill vara, det
får en negativ klang, sa han.

Fördomar i skolan
Eleven Cecilia Fredriksson
är positivt inställd till dagen
och tycker att den känns rätt
i tiden.
– Det finns mycket främlingsfientlighet i vissa partier nu och det är viktigt att
prata om det så vi inser att
det är fel. Vi måste våga ta
diskussionen, annars blir det
ingen förändring.
Eleverna Ile Múgica och
Lemis Hamad går andra året
på naturprogrammet och
har båda mött fördomar baserade på deras utseende.
– På grund av färgen på
huden, ögonen och håret så
börjar folk ibland prata eng-

”

På grund av
färgen på
huden, ögonen
och håret så
börjar folk ibland
prata engelska
med oss, fast vi
kan svenska.”
Ile Múgica och Lemis Hamad

elska med oss, fast vi kan
svenska, berättar de.
I skolan tycker de att lärarna har ett stort ansvar,
både genom att informera
elever och syna sina egna
fördomar.
– När någon säger någonting dumt borde läraren
stoppa lektionen och förklara varför man inte ska säga
så, det sårar mer än vad man
tror, säger Ile.
– Efter ett prov en gång
sa en lärare ”det är ganska
bra med tanke på att du inte
kommer härifrån”, berättar
Lemis.

”det är inte mot dig”
Lemis har hört sina kompisar
prata illa om flyktingar som
kommer till Sverige nu, och
samtidigt påpekat att de inte
menar henne, utan de som
kommer hit nu.
– Men om jag hade kommit nu så hade jag ju varit en
av dem, säger Lemis.
– Jag vet inte hur många
gånger jag har hört ”det är
inte mot dig”.
På andra sidan Tunaholmsskolans aula sitter
Samuel Schmid och Jacob
Runnquist som går teknikprogrammet. När de får i
uppgift att diskutera sina
egna förutfattade meningar
kommer de först inte på
några, men inser snart att
alla har fördomar.
– En fördom är att ryssar alltid dricker. När jag
tänker efter vet jag att det
inte stämmer, men det är
det man ser på nätet, säger
Samuel.
– Om man ser någon som
ser stor och stark ut så har
jag fördomen att det är en
tuff och läskig person, säger
Jacob.

Skolans viktiga roll
Malin Ohlsson är programansvarig för Samhällsvetenskapsprogrammet på
Vadsbo och ansvarig för
temadagen. Hon berättar
att dagen är ett resultat av
ett förändrat samhällsklimat som har börjat märkas i
klassrummen.
– Språket i klassrummet
ändras och det har uppstått
olika situationer i sociala
medier, klimatet blir hårdare helt enkelt. Saker som
inte var okej att säga för ett

Under Mats Erikssons föreläsning fick eleverna göra olika värderingsövningar med hjälp av färgade papper.
år sedan är okej nu.
Om någon uttrycker fördomar i Malins klassrum är
hon noga med att markera
vad som är okej. När högerextremism och fundamentalism växer och hotar det
demokratiska samhället har
skolan en extra viktig roll för
att göra eleverna medvetna
om till exempel de mänskliga rättigheterna. Arbetet
med integration och inkludering kommer att fortsätta
i de olika ämnena under
hösten.
– Det är inget vi kan prata
om bara under en dag, säger
Malin.

Jennie Hilli-Sjöqvist
0501-68742
jennie.hilli-sjoqvist@
mariestadstidningen.se

Malin Ohlsson är tydlig med att markera vilken jargong som är okej i klassrummet.
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SKARABORG. Svårt att belägga mellanvårdsplatser

Vadsbo

Överläkare påpekade
tidigt problemen
Överläkare Eric Bertholds på Skaraborgs
sjukhus är inte förvånad
över att det är svårt att
belägga mellanvårdsplatserna på sjukhuset i
Mariestad:
– Det påpekade vi vid
ett riskanalysmöte i början av augusti.
Mellanvårdsplatserna på
sjukhuset i Mariestad öppnades i veckan. I början stod
avdelningen tom, men under slutet av veckan dök det
upp några få patienter på
den fullt bemannade avdelningen.
Gunilla Druve Jansson (C)
ordförande i östra hälso- och
sjukvårdsnämnden, menade
i SLA att det inte är nämndens ansvar att skicka patienter till avdelningen.
Eric Bertholds, överläkare
på medicinkliniken på Skas i
Skövde, menar att förslaget
att öppna avdelningen kom

varken från professionen eller sjukhusledningen.
– Den 2 augusti kallades
jag till ett riskanalysmöte
med en grupp läkare som påpekade för sjukhusledningen
hur svårt de skulle bli att belägga mellanvårdsplatserna,
med bibehållen patientsäkerhet och vårdkvalitet. För
att inte tala om de stackars
patienterna som först skulle
vårdas på medicinvårdsakuten (mava) i Skövde, sedan
flyttas till en vårdavdelning
i Skövde och sedan några
dagar till mellanvårdsavdelningen i Mariestad innan
man slutligen överflyttades
ytterligare en gång till en
korttidsplats i Falköping eller Grästorp eller var man nu
bor. Tanken är ju att patienter från hela Skaraborg skall
vårdas där.

vikten av öppna prioriteringar. Han betonade att
sjukvårdens möjligheter
och befolkningens behov
ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten, gapet
blir bara större och större.
Läkarkåren och beslutsfattarna måste våga diskutera
frågorna med allmänheten
så att det kan bli öppna och i
demokratisk ordning beslutade prioriteringar.
– Jag har förståelse för
att befolkningen i Mariestad
vill behålla sin avdelning
och sitt sjukhus. Men jag
tror också att Mariestadsborna lättare skulle acceptera nedläggning om de
fick det ärliga beskedet att
detta i ett helhetsperspektiv leder till bättre vård på
Skaraborgs sjukhus, säger
Bertholds.

Större ekonomiskt gap

Alf Ehn
0500-46 75 66
alf.ehn@sla.se

Förra veckan skrev Eric Bertholds, i en debattartikel, om

Polisronden

NOTERAT.

Bets i näsan
av en rottweiler
LYRESTAD. Strax före åtta
på fredagsmorgonen larmades polis och ambulans
till en bostad i Lyrestad.
En kvinna hade blivit biten
i näsan av sambons hund,
en rottweiler. Hur skadad
kvinnan blev är oklart.
De boende på adressen
är kända av polisen sedan
tidigare.

Bilinbrott. Natten mot fredagen var det inbrott i två nyare
BMW-bilar på Annedalsgatan. På något sätt hade bilarna
låsts upp och från en av dem stals en ratt. I båda bilarna hade
mittkonsolerna skruvats loss, men blev kvar i fordonen.
Krossade ruta. Någon kastade mellan onsdag och torsdag
in en sten genom entrédörren till Biredskapsfabriken på
Dalagatan i Töreboda. Tjuven försökte sedan öppna dörren,
men misslyckades. Fler liknande incidenter inträffade i
Töreboda under mitten av veckan. Strax efter 21 i onsdags
utlöstes larmet vid Restaurang Prästgården på Nygatan
och då verkar tjuven ha skrämts på flykt. Vid 01.15 natten
mot onsdagen utlöstes inbrottslarmet även vid restaurang
Krubb i gästhamnen sedan en fönsterruta förstörts. Inte
heller där var någon inne i lokalerna.
Stöld från gruppboende. På Vadsbogatan i Töreboda var
någon inne på torsdagsmorgonen och stal två plånböcker
som innehöll en mindre summa kontanter. Ytterdörren var
vid tillfället öppen.

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas.
FOTO: JENNIE HILLI SJÖQVIST

Bli månadsgivare på cancerfonden.se

KLING GLASS –
UTFÖRSÄLJNING
Passa på att fynda glass från
sommarsäsongen som säljs ut.
Lördagen den 17 september, kl 10.00-13.00
Ingång från Milstensgatan 4
Endast hela kartonger. Kontant betalning.
Vi bjuder alla på glass och kaffe.

Elias Tuffaka från Expo pratade om fördomar och stereotyper.

Välkomna!

Kling Glass är Sveriges femte största tillverkare av glass. Vi använder enbart lokala
råvaror som mjölk, smör och grädde från Falköpings mejeri. All vår sylt tillverkar vi
själva. Viktigast för oss är inte att vara störst – bara godast!

