Rektors tal den 26 januari 2018 inför dagen till minne av Förintelsens offer
I morgon, den 27 januari, är det en av årets viktigaste dagar. Vet ni vad det är för en dag?
Minnesdagen till minne av Förintelsens offer. Då är det 73 år sedan som den sovjetiska Röda
armén befriade fångarna i förintelselägret Auschwitz i Polen. Det var då som det blev tydligt för
omvärlden hur fruktansvärt massmordet var när nazisterna försökte att utrota miljontals judar,
romer, homosexuella, sjuka …
Varför ska man då komma ihåg den dagen? Jo, förstås för att vi aldrig ska glömma det hemska
massmordet, och för att vi ska minnas alla de som dödades. Och vi ska också minnas den dagen
för att veta att vi alltid har ett val – ett val mellan att göra det goda eller det onda.
På den här skolan ser jag ofta hur ni väljer att göra det goda. Jag tar bara några exempel på sådant
som jag ser och hör:
● Varje dag ser jag hur ni kommer in på expeditionen med saker som ni har hittat. Det kan
vara en mobil, en femkrona eller något annat som någon har tappat bort. En stund senare
ser jag hur ägaren oroligt kommer in på expeditionen och hur hon eller han blir lycklig av
att se att någon på skolan har valt det goda och lämnat in en sak som en okänd kamrat
har tappat.
● På mina många lektionsbesök ser jag ofta hur ni väljer det goda och hjälper varandra.
Kanske har en kompis glömt sin bok, då hör jag en kamrat säga: ”Kom och sitt med mig,
du får läsa tillsammans med mig!”
● Häromdagen hörde jag om en av våra yngre elever som inte kunde hitta sina kläder i
omklädningsrummet efter idrottslektionen. En äldre elev från en annan klass valde det
goda och hjälpte den yngre eleven.
● Igår var det talangjakt på fritids och då såg jag hur äldre elever, som inte går på fritids,
kom ned i källaren och var med som publik. De applåderade och berömde de yngre
kamraterna som växte och gladdes åt reaktionerna från sin publik. Att göra som de äldre
eleverna gjorde då, är också att välja det goda.
● För några dagar sedan var det en elev som var dum mot en annan elev; han kallade den
andra eleven för tråkiga, elaka saker. Då grep den utsattes kamrater in och sade åt den
bråkande eleven att gå därifrån. Att säga ifrån och stoppa kränkningar är verkligen att
välja det goda.
● Igår söktes jag upp av en elev i nian som bad mig att inte ändra i schemat. För den här
eleven själv gjorde det inte så mycket, men hon var bekymrad för sina kamrater. Några av
dem hade särskilt svårt med förändringar, och det skulle bli mycket stressigt för dem att
lära sig ett nytt schema. Att tala för sina kamrater, och att vilja förbättra en situation för
dem, det är verkligen att välja det goda.
I december fyllde ni i en elevtrivselenkät, och till den ska vi återkomma flera gånger för den säger
mycket om hur ni ser på er skola. Även i den enkäten är det många som väljer att göra det goda.

Det finns elever som i enkäten berättar om kamrater som har det jobbigt, och det gör att vi vuxna
också kan få syn på det och hjälpa dem. Andra väljer att ge till exempel lärare beröm i enkäten.
Som till exempel hon eller han som skrev att läraren Emelie Torehall alltid är snäll och rolig, och
gör så att det är tryggt i skolan. Att ge beröm på det viset är också att välja det goda.
Men enkäten visar också att det finns elever på skolan som väljer att göra det onda, i stället för
det goda. Det finns elever som i enkäten berättar att andra elever går runt i korridoren och kallar
andra för elaka ord som ”hora”, och som säger nedsättande saker till andra om deras ursprung,
utseende eller klädsel. Det är att välja det onda. Någon berättar i enkäten att det i hens klass inte
går att uttrycka sin åsikt, fastän det inte är någon otäck eller konstig åsikt. Skälet är att det finns
högljudda elever i klassen som bestämmer vad som är ok att tycka; de som tycker annorlunda
idiotförklaras. Att hindra andra från att uttrycka sin åsikt, det är att välja det onda.
Det är alltid viktigt att vara en förebild som får andra att välja det goda. Särskilt viktigt är detta
om man tillhör de äldre eleverna eftersom yngre barn gärna härmar äldre. Särskilt viktigt att vara
en förebild är det också för dem som når många andra elever. Till exempel de som har en
välbesökt youtubekanal eller ett instagramkonto med många följare. På vår skola finns det ett
sådant instagramkonto som får mig att bli både glad och ledsen, och det heter ungefär
UMKMemes. Kontot gör mig glad för att det innehåller många fyndiga och roliga skämt som får
mig att skratta, och det gör mig stolt att vi har elever som bidrar positivt till vår skolas kultur.
Samtidigt gör samma Instagram-konto mig ledsen, för det innehåller inslag där någon har valt det
onda och på olika sätt sårar personer eller grupper i skolan. Det finns skämt som handlar om att
vissa personalkategorier skulle kunna få sparken, och enskilda lärare nämns i texter på ett
ofördelaktigt sätt. Jag vill inte sätta stopp för kontot på grund av detta, utan bara be er som är
ansvariga bakom sidan att sluta med att välja den onda sidan, och istället ta ert ansvar som
förebilder och välja det goda. Och ni som har sidan, var snälla och blockera mig inte; jag når ju
ändå sidan på andra sätt. En blockering gör att jag är orolig för att ni har något att dölja.
Varför tar jag nu upp alla de här vardagsexemplen? Den 27 januari ska vi ju minnas Förintelsens
offer, och nu tar jag ju upp en massa gott och ont på vår skola – varför? Jo, jag vill att vi ska lära
oss något av Förintelsen. Folkmorden på 1930- och 40-talet, och alla andra folkmord, satte ju inte
igång över en natt. De växte gradvis fram i ett sammanhang där det var okej att skoja om
människor och att säga otäcka saker till människor. Vi kan bättre. På FN-dagen i oktober fick vi
lära oss att en bättre värld börjar i klassrummet. Genom att välja det goda i klassrum och
korridorer hjälper vi vår framtid att förhindra förföljelser och folkmord i framtiden. Välj det
goda, uppmärksamma dagen till minne av Förintelsens offer – och ha en härlig helg!

