
                
Till utbildningsdepartementet, 
Skolenheten 
 
       

1/5-2014 
 
Gällande ert svar på vårt brev 
 
 
Ni har svarat på vårt brev daterat 24 mars. Sveriges Dövas Ungdomsförbund kan inte instämma i det 
svaret, och vi vill lyfta upp några punkter som gäller ert svar här. 
 
Vårt brev är riktat till både er i Utbildningsdepartementet och till Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM). Det är Utbildningsdepartementet som har beslutat att på nytt anställa 
Greger Bååth som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, ett beslut vi inte visste 
om innan det blev offentligt. Sveriges Dövas Ungdomsförbund undrar hur det kommer sig att Greger 
Bååth som inte har uppfyllt sina åtaganden gentemot SPSM:s teckenspråkiga skolor får förlängning av 
sin post som generaldirektör?  
 
Vi vill här lyfta upp några punkter som vi nämnde i brevet:  
Bååth och SPSM har fortfarande inte bemött Sveriges Dövas Ungdomsförbunds och andra 
organisationers många krav runt hanteringen av de sexuella trakasserierna i SPSM-skolorna, och det 
har kommit fram flera gånger att SPSM har hanterat den här frågan på ett felaktigt sätt i flera år. 
 
Det är dessutom ingen hemlighet att alltför många SPSM-elever går ut med ofullständiga 
grundskolebetyg. Enligt SCB går 72 % av Sveriges döva ut med ofullständiga betyg. Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund anser att det beror på ett svagt ledarskap och oförståelse till vikten att ha rätt 
kompetens i skolorna. Man anställer människor som inte kan svenskt teckenspråk för att bedriva 
undervisningen i skolorna och leda dess dagliga verksamhet, och som resultat får vi låg 
måluppfyllelse. Enligt barnkonventionen, och speciellt artikel 25 «varje barn har rätt till social 
trygghet», ska alla barn känna sig trygga i skolan. Barnkonventionen gäller skolor under 
Specialpedagogiska skolmyndigheten också. Det saknas elevdemokrati, elevernas möjlighet till 
inflytande och medbestämmande i SPSM-skolorna.   
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund vill åter tydliggöra vår fråga till er i Utbildningsdepartementet:  
Anser ni att det är lämpligt att förlänga en anställning av en person som inte har uppfyllt sina 
åtaganden? Hur kan ni tvinga döva och hörselskadade barn i Sverige att ha förtroende för en 
generaldirektör som inte tillgodoser döva och hörselskadade barns villkor och behov?  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Sveriges Dövas Ungdomsförbund 
Jannicke Kvitvær, Intressepolitisk Sekreterare 


