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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

Den lilla människan  
och satans mördare 
N i k l as  r a p o

"Frågorna var många 
och oron påtaglig."

Den dominerande känslan var ilska. Jag var sä-
kert också överraskad, besviken, ledsen och 
mycket annat, men framför allt var jag arg. 

Det är jag fortfarande. Arg. Att en regim kan förstöra 
så många människoliv och oförtrutet och fräckt spy 
ut så vidrig retorik är ofattbart. Då hela den libera-
la demokratiska världen vänt sig mot Putin och allt 
ändå fortgår som förr känner jag mig dessutom gan-
ska liten. En minoritet vill ha krig, men ett brutalt 
anfallskrig pågår likväl. Jag tycker mig känna igen 
hopplösheten och ilskan i Palmes kända utbrott: ”det 
fantastiska är att detta fortsätter, att dessa satans 
mördare ska få hålla på som nu sker”.

Som vuxen i skolan är min uppgift enligt UBS 
”att skapa och stödja en känsla av trygghet och att upp-
rätthålla en så normal vardag som möjligt för barnen, 
de unga och de studerande”. Under lektionerna i his-
toria och samhällslära kommer det sig naturligt att 
kriget i Ukraina är ett konstant samtalsämne. Under 
våren har jag blivit påmind om hur viktiga ämnen 
vi undervisar. Utan våra ämnen saknar eleverna en 
kontext till det som sker. Och finns det något som 
rubbar ens känsla av trygghet är det världsomvälvan-
de händelser som man inte har verktyg till att förstå.

Många elever ville redan under hösten prata om 
den eskalerande situationen i Ukraina. Frågorna var 
många och oron påtaglig. Då eleverna kom tillbaka 
efter sportlovet och anfallskriget hade börjat hade 
många ett behov av att göra ”något”. Vi bestämde att 
direkt under första skolveckan, på fredag, ordna en 
fredsmarsch med start på Fredsgatan och tåga ge-
nom Borgå med hela skolan. Vi fick lokala medier på 
plats och lyckades utmana andra skolor i staden till 
att göra samma sak. Eleverna upplevde denna gest 
som viktig. De ville ta plats och visa vad de tyckte om 
Putins krig. I det kilometerlånga tåget kunde säkert 
den lilla människan också känna sig stor.

En fredsmarsch med plakat och Ukrainas färger 
räckte för många till sinnesro – i alla fall tillfällig så-
dan. En elev var dock direkt från början tydlig med 
att man ska göra mera. Hon kontaktade lärarna och 
bad om hjälp för att organisera en bake sale. Hon 
hade det mesta på det klara och behövde egentligen 
bara hjälp med praktikaliteter så som att boka sko-
lans utrymmen. Hon hade kontakter till en reklam-
byrå som gjorde snygga affischer och flyers och hon 
lyckades få flera stora företag att donera drycker och 
bakelser att sälja vidare. Hon fick med skolans väne-
lever och de ordande allt från mete till en hinderbana 
för barn. Innan dörrarna slogs upp kl. 10 så slingrade 
sig en lång kö utanför skolan. Under några timmar 
samlade man in knappt 4000 euro till välgörenhet. 
Det är en varm måltid för 1600 familjer. På initiativ 
av en liten människa. ▪ 


