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Ja, vi gillar också goda nyheter men just nu är vi intresserade av sanningen

Kränkningarna av min son
på Studemaskolan gjorde
mig sorgsen. Det var en
sorg som läckte ut som
luften ur ett cykeldäck
med pyspunka. När
pysandet var avslutat
började jag se.

Natten innan den 24e december vaknade jag vid tretiden och var klarvaken. Jag hade
kommit igenom. Jag var igenom det som började med att jag fick veta att
scientologen Kate Lindblad, anställd på Studemaskolan, hade kränkt min son vid
flera tillfällen.
Studemaskolans rektor Ronny Susman hade efter en del mail-växling ringt mig
dagen innan.
Ronny ville ha ett möte med Kate och Jerry, och med oss föräldrar, om vi ville. Mötet
bestämdes preliminärt till januari då skolan öppnat igen. Syftet var att klara upp
allting för Jerry och Kate skulle få en möjlighet att förklara varför det hela var ett
missförstånd.
Klockan tre på natten hade jag förstått några saker:
•
•
•

•
•
•

•

Kate skulle aldrig erkänna att hon kränkt Jerry
Mötet hade ett enda syfte: Vi, Jerry, Katarina och jag, skulle lugnas och helst
övertygas om att Jerry inbillat sig alltihop
Kates utfrysning av Jerry var i allra högsta grad verklig, lika verklig som
scientologen Anneli Melanders tidigare kränkning av Jerry och lika verklig som
FAS-styrelsens kränkning av Jerry då de ville utesluta honom från sommarlägret.
De uppmärksammade kränkningarna var bara toppen av ett isberg, saker som vi
fått veta av misstag
Vi, Jerry, Katarina och jag, var ”problemet” i skolans ögon
Vår ”upprättelse” som skolans rektor arrangerade var för våra ögon. Ursäkten och
”hanteringen” var för våra ögon. Vi kunde inte räkna med någon sann upprättelse
där Kate eller Anneli faktiskt skulle få stå till svars. Utfrysningen av Jerry skulle
fortsätta, fast på ett ännu mer dolt sätt
Vår enda chans till verklig upprättelse och sann hantering var att anmäla
kränkningarna till Skolinspektionen

Jag pratade med Jerry och Katarina. Vi kom överrens om att anmäla och det var vad

jag gjorde. Anmälan kunde göras online.
Anmälan tar upp följande händelser:
1. Våren 2010: Scientologen Anneli Melander hjälper till i Jerrys klassrum, frågar
samtliga elever hur det går men hon hoppar över Jerry. Två av Jerrys kamrater
reagerar
2. Våren 2010: Elever stökar i matkön där Jerry befinner sig. Kate Lindblad skäller ut
Jerry som inte gjort nånting
3. Våren 2010: Jerry hör någon nämna hans namn. Intresserat går han dit. Kate
Lindblad sitter och pratar med några andra. När hon får se Jerry skäller hon ut
honom för att han ”snokar”
4. Julavslutning 2010: Kate Lindblad delar ut priser till elever som står på en scen
framför åskådare. Hon delar ut medaljer och bekräftar de flesta med ett ”bra
jobbat” eller liknande. Hon räcker medaljen till Jerry utan ett ord och vänder sig
samtidigt bort. En kompis till Jerry reagerar
Vad händer sen?
Om Skolinspektionen bestämmer sig för att det finns grund för utredning av
ärendet. Skolinspektionen tillsätter en handläggare och en kopia på anmälan skickas
till skolan. Handläggaren gör sin undersökning, vilket kan ta flera månader. Därefter
meddelar handläggaren sitt beslut. Beslutet kan överklagas.
Anmälan är offentlig handling.
Vilka blir konsekvenserna?
Vi pratade en del om konsekvenserna av att anmäla. Vi kom fram till att Jerry redan
haft det tillräckligt tufft i skolan. Om lärare och rektor skulle använda vår anmälan
som ursäkt för att göra det ännu tuffare för honom, då är Studemaskolan ingen plats
för vår son, och då vet vi det.
Att vara tyst om kränkningar, anser jag, är som att öppna dörren för mer och värre
kränkningar. Jerry är en grabb som råkar ha föräldrar som lämnat Scientologikyrkan.
Jag hoppas att han ska behandlas korrekt under de sista 2,5 åren av hans grundskola.
Stefan Tunedal
25 dec 2010
http://www.kswsverige.org/papegoja_scientologi.pdf

