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Sverige har gjorts 
arvlöst på sin historia
I Paris läggs i dag den 2 mars fram en thèse d’État, 
en ”dubbeldoktorsavhandling”, om svensk skol- 
politik. Författaren Piero Simeone Colla berättar i 
förordet att han i sin ungdom bländades av ”den 
svenska modellen” och ville undersöka närmare 
vad som skedde i det nordliga paradiset. Efter  
decennier med arbete och 950 skrivna sidor har 
glansen kring Sverige mattats betydligt, vilket be-
skrivs i avhandlingen som i översättning ungefär 
skulle ha titeln ”Det otänkbara arvet. Historiskt 
medvetande och identitetsteknologier i den svens-
ka skolreformen 1946-1980”. För den svenske läsa-
ren är det ett nytt perspektiv att se Sverige som  
”exotiskt”.

Colla finner den svenska utbildningspolitiken 
orealistisk och motsägelsefull. När dialogpedagogik 
införs på 1970-talet och eleverna ska diskutera med 
läraren om ämnen som de ännu inte studerat inne-

bär detta ”upp-
ochnervända 
världen” eller en 
”kopernikansk 
omsvängning” av 
själva idén med 
utbildning. Om 
elever ska vara 
”autonoma” och 
själva välja mellan 
idéer, har Sverige 
uppfunnit ett 
samhälle som har 
emanciperats 
från sig själv. Han 
ser svensk lärar-

utbildning som inriktad på att lärare ska ”lära sig 
att inte överföra något”. 

För Colla är historieundervisningen det klaraste 
tecknet på vad skolreformatörerna vill, och han är 
förbluffad över det han upptäcker. Ämnet har nu-
mera så få timmar att eleverna inte utvecklar någon 
känsla för kronologi. 

Svensk historia lästes tidigare i en speciell lärobok, 
men först försvann läroböckerna i svensk historia, 
och sedan försvann nästan alla referenser till 
svensk historia. Äldre historia och politisk och 
 militär historia nämns knappt, och inte ens vikinga-
tiden, Vasaätten, reformationen eller stormakts-
tiden får mycket mer än ett omnämnande. Fokus 
läggs på industrialiseringen och arbetarrörelsen. 

Det är som om Sveriges historia började vid 
1800-talets mitt efter att ha varit ett tidlöst bonde-
samhälle. 

Colla menar att historieämnet har utplånats  
eller amputerats, och att svenskarna har gjorts 
”historiskt arvlösa”. Unga svenskar bibringas idén 
att det förflutna inte spelar någon roll och att det 
typiskt svenska är att vara modern och föränd-
ringsvillig.

Historia behandlas som samhällskunskap genom 
att allt ses ur dagens perspektiv. Teman från det 
förflutna väljs därför att de har anknytning till 
 någon aktuell tendens, vilket anses göra historia  
”relevant”. Berättarrösten i läroböckerna utgår 
från att samhället ska vara som i dag. Under böck-
ernas förment sakliga yta hittar Colla en ”nationell 
roman”, som är den socialdemokratiska välfärds-
statens självförhärligande.

Colla riktar under ett akademiskt språk en för-
ödande kritik mot svensk intellektuell elit. Han 
uppfattar elitens passivitet som en väsentlig skill-
nad mellan Sverige och andra europeiska länder. 
Och frågar sig hur svenska akademiker har kunnat 
låta nedmonteringen av medborgarnas kunskap 
om landets historia äga rum.
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Det är några få veckor kvar tills 
Storbritannien formellt medde-
lar EU sitt beslut att lämna unio-
nen. Tillsammans med Trump 
som president samt Le Pens och 
Wilders valkampanjer är detta 
händelser som ingår i ett större 
syndrom där den internationella 
politiken präglas av splittring 
och omvälvningar.

Det innebär att vi lever vid en 
tidpunkt vars betydelse omfattar 
mer än en generation. Efter an-
dra världskriget var västvärldens 
budskap inte oberoende, utan 
ömsesidigt beroende, och man 
hävdade att orättvisa och för-
tryck på ett ställe var ett hot mot 
rättvisa och frihet överallt. 

Faran är uppenbar att nationalis-
tiska murar blir kännetecknande 
för den första halvan av 2000-talet 
på samma sätt som järnridån satte 
sin prägel på den andra halvan av 
1900-talet. Situationen är dubbelt 
farlig eftersom världens största 
problem – klimatförändringarna, 
kärnvapenspridningen, flykting-
strömmarna – aldrig kommer att 
lösas genom en tillbakagång till 
tribalism.

Alternativet till denna grupp-
egoism är inte bara ett nytt poli-
tiskt tonfall utan också en ny  
politisk dagordning.

Flyktingar är ett bra test. De 
har fastnat mellan den globala 
sammanflätningens krafter och 
politiska åtstramningar. I dag 
finns 21 miljoner flyktingar, mer 
än dubbla Sveriges befolkning. 
Omfattningen av tvångsflytten är 
en spegling av samhällsordning-

ens sammanbrott i ett ökande 
antal länder i världen.

Logiskt sett finns det bara tre 
hållbara lösningar. För det första 
att skapa och bibehålla fred, att 
låta folk flytta hem igen. För det 
andra omplacering, en organise-
rad överföring av flyktingar från 
deras första tillflyktsland till ett 
permanent hem i ett tredje land. 
För det tredje integration, en 
överenskommelse som gör det 
möjligt för folk att stanna kvar i 
de länder de flytt till.

Det är ren inbillning att rika 
nationer redan skulle ta hand om 
merparten av flyktingarna. Tio 
länder, som står för mindre än 2,5 
procent av världens samlade BNP, 
har 56 procent av världens flyk-
tingar hos sig. Om dessa länder 
stänger sina gränser eller tvingar 
fram återvändanden till länder i 
konflikt, kommer den regionala 
instabiliteten och osäkerheten 
att få följdverkningar över hela 
världen, inklusive Europa.

Det är därför som de nationalis-
tiska attackerna på flyktingar är 
så livsfarliga. Presidentdekretet 
förra månaden, som upphävde 
USA:s flyktingpolitik under 120 
dagar, skickade en röksignal till 
hela världen: Humanistiska vär-
deringar har slängts på bränn-
högen. USA har i praktiken för-
brukat sin moraliska rätt att 
uppmana flyktingmottagande 
länder – Jordanien, Libanon, 
Turkiet – att hålla sina gränser 
öppna och erbjuda skydd.

Efter att den amerikanska  

administrationen börjat tillämpa 
”munkavleregeln” som drog in 
stödet till organisationer som  
erbjuder abort, ingrep fem EU-
länder, bland dem Sverige, för att 
kompensera det ekonomiska 
bortfallet. Sådant ledarskap 
kommer att behövas för att svara 
upp mot flyktingars behov och 
för att försvara västvärldens tra-
dition att erbjuda en tillflykt för 
dem som flyr från konflikt och 
förföljelse.

Sverige har haft sina utmaningar, 
och tvingades i juli 2016 strama 
åt sin asylpolitik för att anpassa 
sig till EU:s minimikriterier. Men 
trots detta visar Sverige fortsatt 
ledarskap när det gäller ompla-
ceringar genom att höja det antal 
man ska ta emot från 1 800 till 
5 000 om året till 2018.

Många politiker har talat om 
”vårt exempels makt, inte exem-
plet på vår makt”. Behandla flyk-
tingar väl, och våra samhällen 
blir vidsynta, öppna och icke-
diskriminerande. Vänd deras  
lidanden ryggen, och vi får både 
ett slutet sinne och ett förhärdat 
hjärta.

Översättning: Lars Ryding

Försvara västvärldens  
tradition mot tribalism
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Var tredje museum uppger att 
det förekommit hot och trakas-
serier mot personal, och ännu 
fler har utsatts för skadegörelse. 
Det visar en ny rapport från 
Myndigheten för Kulturanalys.

I Sveriges offentliga rum är 
det inte bara museerna som har 
problem. Under det gångna året 
har flera bibliotek fått dra ned på 
sina öppettider efter ordnings-
störningar och trakasserier mot 
personal. I dagarna kallades fyra 
polispatruller till Bro simhall för 
att ett tjugotal unga män bråka-
de och provocerade andra bad-
gäster.

Ofta hörs ironiska kommenta-
rer om att vänstern alltid ropar 
efter ”fler fritidsgårdar” snarare 
än att betona personligt ansvar, 
lag och ordning. Men när det 
kommer till mycket marginalise-

rade grupper är frågan komplex. 
Enligt fackförbundet för kultur-
arbetare, DIK, är källan till pro-
blemen på bibliotek främst drog-
påverkade personer, stökiga ung-
domsgäng och psykiskt sjuka.

Polisen som ingrep på Bro sim-
hall körde iväg ungdomarna en 
bit så att de inte skulle kunna ta 
sig tillbaka så lätt. De sköter sin 
del av jobbet, men efter det mås-
te någon annan ta vid. 

På Bredängs bibliotek som  
tidigare fick stänga på grund av 
stök har man startat en egen 
träffpunkt för barn och unga. På 
flera badhus har man mött pro-
blem genom att utbilda personal 
och informerat ungdomar om 
ordningsregler. Sedan dess har 
problemen i flera fall upphört.

Självklart ska en nolltolerans 

mot brott råda och i synnerhet 
unga behöver märka att deras 
beteende kan få rättsliga konse-
kvenser. Rättigheterna för de 
som sköter sig måste försvaras. 
Alla har rätt att ostört få bada, 
läsa eller ta del av museernas  
utbud.

Samtidigt behövs insikten att  
sociala insatser är den långsiktiga 
lösningen för att få bukt med 
problemen. I det sista offentliga 
rummet finns alla tiggare, hem-
lösa, narkomaner och ungdomar 
som hamnat fel i livet. De kommer 
fortsätta att komma så länge de 
inte har någon annanstans att gå 
och får hjälp att bryta sitt utan-
förskap.
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Nolltoleransen mot stöket måste 
kombineras med sociala insatser
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