PRESSMEDDELANDE 2022-05-05
Skolinspektionen har idag återkallat tillståndet för Stiftelsen Framstegsskolan. Tillsynen har pågått
under lång tid utan att man funnit någon saklig anledning till återkallande. Först när
Skolinspektionen fått ett yttrande från Säpo kunde man ta beslut att återkalla tillstånd. De
påståenden i den rapporten som kan kontrolleras är oriktiga, varför skulle då de som bygger på
hemliga källor stämma?
Stiftelsen Framstegsskolan har i många år haft ambitionen att vara en väg från fattigdom och
utanförskap och in i det svenska samhället för hundratals barn i särskilt utsatta områden. Den vägen
stängs nu på lösa grunder av Skolinspektionen.
Framstegsskolan är välkänd för sina goda betygsresultat. Det stora antalet elever som gått vidare till
framgångsrika högre utbildningar stärker bilden av en skola som engagerar sig i sina elever – unga
svenskar som resten av samhället alltför ofta glömmer bort. Högre utbildning är också en av de
säkraste vägarna ut ur utanförskap.
När Regeringen lät bredda myndighetens uppdrag att granska huvudmän för svenska skolor ledde
detta till att enbart muslimska friskolor, eller friskolor som ägs av företag som drivs av muslimer,
har stängts ner. Givet att det finns ett mycket stort antal skolor i Sverige som drivs av en stor mängd
olika aktörer med olika syn på religion, samhälle och pedagogik, så verkar det osannolikt att just
muslimska friskolor skulle vara de enda som konsekvent befunnits olämpliga.
Givet denna bakgrund, och givet bristen på konkretion i det redovisade beslutsunderlaget är det
svårt att värja sig för oron att Skolinspektionens beslut har en ideologisk klangbotten. Det är lätt att
få intrycket att Skolinspektionen egentligen inte vill ha muslimska friskolor alls, men eftersom det
saknas stöd för detta i svensk lag så stöder man sig istället på argument som är så vaga att de inte
går att meningsfullt försvara sig emot.
Skolinspektionen har trots upprepade frågor från Stiftelsen Framstegsskolan inte kunnat peka ut hur
någon extremism eller antidemokratiska åsikter skulle ha kommit till konkret uttryck på skolan,
eller vilka bestämmelser den skulle bryta emot. De har heller inte försett Stiftelsen Framstegsskolan
med något empiriskt material att ta ställning till. Detta måste betraktas som ett minimum av
anständighet när beslut ska fattas som berör hundratals barns dagliga tillvaro och framtid. Våra
elever förekommer inte i några av de många uppföljande studier och rapporter om våldsbejakande
extremism och kriminalitet, helt enkelt för att det har gått bra för dem. Våra egna uppföljningar
visar tvärtom att de lyckas väl, de arbetar eller läser vidare.
Fastän det är fullt legitimt att känna oro för religiös och politisk extremism i dagens Sverige får
beslut av en myndighet inte fattas utifrån oro eller misstankar allena.
Nu åsidosätts den likabehandlingsprincip som ska råda i all svensk förvaltning och öppnar för ett
godtycke i behandlingen av flera minoriteter i Sverige, inte bara muslimer. Men förlorarna på
Skolinspektionens beslut är inte främst vår idéburna stiftelse utan de barn som nu hänvisas till
skolor med lägre ambitionsnivåer och klart uppmätt sämre resultat.

Det här beslutet är inte rättssäkert, och strider mot gängse praxis för myndighetsutövning i Sverige.
Anledningen till att de inte har några sakliga underlag, bevis eller fakta till stöd för
misstänkliggörandena är helt enkelt att de inte stämmer och det därför saknas bevis. Det som inte är
sant är som bekant också svårt att bevisa och att Skolinspektionen då tar till hemliga källor är absurt
och ger en Kafka-liknande process.
Stiftelsen Framstegsskolan vill ha rätten att prövas på samma villkor som alla andra. Därför
kommer vi att överklaga Skolinspektionens beslut och ser fram emot en rättvis och evidensbaserad
bedömning i förvaltningsdomstolen.
Vid frågor hänvisar vi till skolans mail info@fsskolan.se så svarar vi så snart det går.

Dag som ovan,

Styrelsen Framstegsskolan

