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Ordförandeberättelse 2020–2021, Förening Covid-19, Skola & Barn
Föreningens första år har varit en ansträngande och utmanande period. Föreningen grundades efter
nästan en månad förarbete för att definiera vilka skulle vara föreningens mål och syfte och efteråt
var styrelsen igång med olika uppdrag som var i början överväldigande.
Vårt första problem var att få föreningen registrerad hos Skatteverket och sen öppna ett konto i
banken. Registrering hos myndigheten gick relativt snabbt men att öppna kontot blev svårare än vad
behöver vara. Banken var tvivelaktig med en styrelse vars medlemmar sitter på olika plats i Sverige.
Det tog nästan två månader att lösa problemet.
Ett annat problem var att samordna föreningens olika aktiviteter och hitta sätt att jobba tillsammans
konsekvent trots stora avstånd. Vi löste problemet genom att skapa olika arbetsgrupper på
Messenger. Grupperna är inte fasta men skapas och läggs ner så småningom som vi behöver jobba
med olika projekt. I grupperna vistas aktivister, medlemmar men även gäster från andra
organisationer med vilka vi behöver samarbeta för tillfälle.
Ganska tidigt blev det tydligt att föreningen behövde skapa ett underlag om smittan i skolorna för att
myndigheterna inte samlade något sådant underlag. Vi fick i praktiken ta över
Folkhälsomyndighetens arbete i kartläggning av smittan i skolorna. Resultatet är kartorna som ligger
idag på hemsidan och som uppdateras tack vore inrapportering från vårdnadshavare och
skolpersonal.
Kartläggning var naturligtvis inte nog. Föreningens mål var att vi skulle hjälpa, stödja och påverka. Vi
började därför att fördjupa oss på skolans lagar och regler och vi kom fram till att nyckeln för att
påverka var att sätta press på Arbetsmiljöverket genom att anmäla brister i skolorna och samtliga fall
av smittspridning i skolorna. Även detta sker fortfarande tack vore vårdnadshavare och skolpersonal.
Ett problem som inte är löst är att det anmälas föräldrar med skäl att de håller sina barn hemma för
att undvika covid-smitta. Det kan handla om familjer som har barn i riskgrupp, som har en
familjemedlem i riskgrupp, som har barn med långcovid eller helt enkelt som bedömer skolans
arbetsmiljö så bedrövligt att de inte vågar skicka sina barn dit. Vi påbörjade en dialog med advokaten
Peter Galatius som har tagit emot några av de personer som har vänt sig till oss. Tyvärr är det
omöjligt att inleda en gemensam civilrättegång för alla de vårdnadshavarna för att de bor i olika
städer och detta innebär att fallen ligger under olika domstolar. Flera olika rättegång kan inte
bekostas med föreningens ekonomi.
Vi känner väldigt starkt med de vårdnadshavarna vars val ligger oftast mellan att riskera barnens
vårdnad eller riskera livet i covid. Vi förstå att vi inte kan kämpa en och en men vi ger inte upp. Vi har
därför startat ett projekt från juni 2021. Föreningen har börjat arbeta med ett underlag som är tänkt
som bevisbörda för att kunna polisanmäla Folkhälsomyndighetens ledning. Tanken är att
Folkhälsomyndighetens behörighet att ta beslut även i område som egentligen inte faller under deras
kompetens, som skolan, ska utvärderas rättsligt samt att Folkhälsomyndighetens beslut i skolan
angående smittspårning och åtgärder ska granskas för att bestyrka om de ligger inom ramarna av
Smittskyddslagen eller om det finns brott mot lagen. Underlaget ligger under bearbetning och vi
beräknar att det ska vara färdigt vid årets slut.
Vaccinfrågan har enat och delat i föreningen. Från en sida har det varit, och det är, svårt att hantera
polariseringen som har uppkommit. Från en annan sida har varit viktigt att påpeka att desinformation
skulle bort från våra sidor samtidigt som det var viktigt att behålla dialogen. Balansen är en utmaning

som vi varje dag kämpar med. Angående barnvaccination har föreningen tagit kontakt med flera
läkare så snabbt vaccinet var godkänt för åldersgruppen 12-uppåt. Vi märkte snabbt hur
vårdnadshavare valde att riskera resor utomlands för att kunna få tillgång till det som egentligen är
deras rätt, nämligen att få sina barn vaccinerade på lika villkor som alla andra europeiska barn. Vi har
arbetat för att främja möjligheterna för vårdnadshavare att vaccinera sina barn i Sverige för att
vaccinet skulle bli en klass- och utbildningsfråga. Efter vår och andra organisationers kamp har FHM
ändrat sina rekommendationer och nu är det möjligt att vaccinera barn från 12 till 15. Kampen
fortsätter i och med vi väntar på godkännande av vaccinet från 5 till 11 år och efteråt kommer vi att
arbeta med en kommitté i föreningen för att göra möjligt att vaccinera barnen när vårdnadshavare
godkänner detta.
Ett annat arbete som har pågått parallellt med den juridiska är det informativa och pedagogiska
arbetet. Föreningen har jobbat från augusti 2020 med flera publikationer och pedagogiskt material
för skolorna. Publikationerna är ofta i flera språk, tillgängliga och enkla att ladda ner och dela digitalt
och/eller skriva ut. Vi har även systematiskt skickat ut de publikationer till samtliga huvudmän som vi
hade mejladress till genom en betalningsservice som heter Malchimp, som med detta har varit vår
högsta utgift under året. Från augusti 2020 har vi påbörjat en reflektion om det material
överhuvudtaget tas emot och diskussionen pågår fortfarande. Vi har därför pausat vår andra utgåva
av publikationen ”Covid-19: Råd för hur vi kan förebygga och begränsa smitta i skolverksamheten”.
Publikationen kräver flera expertis och många timmar arbete och vi ser att just nu inte finns ett
motsvarande resultat.
Vi har istället påbörjat samarbetet med en expert i kommunikation för att bedöma huruvida kan vi ha
en mer organisk kommunikation och nu ut till en större publik och därmed påverka mera. Styrelsen
har deltagit i en skräddarsydd kurs av väldigt hög nivå som har erbjudits oss utan betalning som
bidrag till föreningen. Kursen har haft som resultat kampanjen #BarnDrabbas som pågår fortfarande.
Information om covid och barn har varit förekommande på våra Facebook och Twitter sidor.
Information om Covid, skolor och Arbetsmiljöverket ligger utöver publikationerna även på Youtube.
Föreningen har mer eller mindre fast samarbete med några andra organisationer varav de viktigaste
är Lärarupproret och Vetenskapsforum i Sverige samt WHN och Zerocovid Nordic på internationell
nivå.
Till nästa styrelse rekommendera varmt att fortsätta arbetet med FHM-polisanmälan och utveckla
vidare kommunikationsfrågan. Styrelsen tackar alla aktivister som har bidragit till de olika
arbetsgrupperna och som har donerat oändliga arbetstimmar på frivillig bas och helt utan ersättning.
En sådan ansträngning har inte förekommit i Sverige från Folkrörelsens tid.
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