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KÄNNER SIG KRÄNKTA Mikael och
Christina Brandt begär politisk asyl i
England för rätten att bestämma över sina
barn. Frågan har också hamnat på
skrivbordet hos FN:s generalsekreterare
Kofi Annan som träffade familjen i höstas. 

Foto: PETER KNOPP

Tisdag 30 april 2002

De flyr från den
svenska skolan
Söker asyl i
England för att
få undervisa
hemma
Kommunen vill att Max, 10, ska
gå i särskola.
  Hans föräldrar kräver att få
undervisa honom hemma.
  Nu har familjen flytt
utomlands för rätten att få
bestämma över sitt liv.

   Mikael och Christina Brandt har
sju barn. Det femte, Max, föddes
med fel på hörsel och syn. Med
dessa handikapp fick han svårt att
hänga med i skolan och placerades
i specialklass.
  Enligt föräldrarna for han illa och
var alltid mycket ledsen när det var
dags att gå till skolan. De tog då
kontakt med en liten friskola där
Max skulle få börja.
  - Dagen innan han skulle börja
ringde skolan och sa att Max tyvärr
inte fick komma. Kommunen hade
ringt och övertygat lärarna om att
de inte kunde tillgodose hans
behov, berättar Christina Brandt.
  Hon och maken ansökte om att få starta hemskola för de yngsta barnen.
Kommundelsnämnden i Vattholma i Uppsala godkände ansökan men ändrade sig
senare.
  
"De har massor med vänner" 
  Bland annat försökte man stoppa hemskolan med hänvisning till att barnen
inte träffade andra barn.
  - Det var rena dumheterna. Barnen har massor med vänner genom ridning,
fotboll och teater, säger Christina Brandt.
  Enligt henne handlar konflikten om hur mycket individualitet ett samhälle tål.
  Christina och Mikael har fria yrken som de kan sköta efter skoldagens slut.
Hemskolan var en ekonomisk besparing för kommunen eftersom föräldrarna
aldrig utkrävde någon skolpeng.
  För ett år sedan vann familjen mot kommunen i länsrätten. Sedan dess har de
dragits genom länsrätten ännu en gång och överklagar nu till kammarrätten. 
  Men nu har familjen fått nog. Det som fått bägaren att rinna över är att
socialtjänsten tänker utreda familjens situation.
  - Det är kränkande att hela tiden utsättas för deras godtycke, säger Mikael
Brandt.
  
Familjen söker en gård på landet 
  Christina och barnen Max, 10, Emma, 9 och Gustaf, 7, har nu flytt till England
där de söker politisk asyl. De har fått låna en lägenhet i London och letar efter
en gård på landet.
  - I England betraktar man hemskola som något bra och över 100 000 engelska
barn får hemundervisning. Där förstår de inte hur man kan terrorisera föräldrar
som försöker göra det bästa för sina barn, säger Mikael Brandt.
  Kommundelschef Inger Pålbrant förklarar sitt agerande med att hon ser till
barnens bästa. 
  Enligt henne saknar föräldrarna utbildning och kompetens att undervisa tre
barn i olika åldrar.

Olle Castelius
Publicerad: 2002-04-30



2005-10-26 09.29Aftonbladet: De flyr från den svenska skolan

Sida 2 av 2http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,160161,00.html

http://www.aftonbladet.se
/vss/nyheter/story/0,2789,160161,00.html

 

© Aftonbladet Nya medier


