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Het Hooggerechtshof heeft mijn aanvraag om in hoger beroep te gaan tegen het
vonnis van het Borgarting kantongerecht van december 2019 afgewezen!
Personen tewerkgesteld bij de overheid in het algemeen, en leraren in het bijzonder,
ontvangen geen zorg, wanneer blind geweld hen treft. Dat werd overduidelijk nadat mijn
zaak – die ook de zaak is van alle leraren – werd afgewezen door het Hooggerechtshof in
maart 2020. Doordat de zaak werd behandeld zowel in de rechtbank in Oslo als in het
Borgarting kantongerecht werd nochtans het volgende bereikt:
Twee gerechtsinstanties hebben ernstige laakbare toestanden in het handelsgymnasium van
Oslo erkend. Het was onachtzaam dat de leraren van de school niet werden geïnformeerd
over een gevaarlijke leerling. De school heeft ook kritiek gekregen voor ontbrekende
begeleiding na de overval op mij in mei 2014. Deze kritiek is veel besproken in de media.
De onderwijsbonden staan onder druk. Zij krijgen kritiek van veel van hun leden, voor
ontbrekende inzet. Meerdere lokale organisaties hebben me verbale en economische steun
gegeven.
De uitgebreide aandacht in de media heeft ertoe bijgedragen dat de zaak bekend geworden
is voor de inwoners van heel het land. Dat heeft aandacht opgeleverd voor de gevolgen van
blind geweld, en voor de verantwoordelijkheid van de werkgever.
Leraren – maar ook andere werknemers bij de overheid – weten nu dat ze naar hun
werkplek gaan met gevaar voor eigen leven. Ze kunnen niet rekenen op steun van hun
werkgever of hun vakbond in geval ze ten prooi vallen aan blind geweld.
Leraren – en andere werknemers bij de overheid – weten nu dat ze alleen staan, wanneer zij
moeten ingrijpen tegen blind geweld om diegenen die aan hen zijn toevertrouwd – de
leerlingen – te beschermen. Worden ze gekwetst, mentaal of fysiek, is dit een persoonlijke
kwestie.
Leraren – en andere werknemers bij de overheid – weten nu dat de rechterlijke macht hun
behoefte aan zekerheid en klaarheid in verband met blind geweld niet serieus neemt.
Geweld tussen leraar en leerling, daarover spreekt men niet, dat is een taboe. Deze materie
wordt nu langzamerhand meer belicht, vooral dankzij de wetenschappelijke onderzoeker
Børge Skåland. Er is een schrijnende behoefte aan debat over hoe met blind geweld wordt
omgegaan in de school en in de samenleving.
Deze zaak heeft me veel gekost. Ik heb gedurende zes jaar gestreden, ben 25 % invalide, en
heb – nadat de economische steun van veel mensen afgetrokken is – mijn persoonlijke
schulden zien toenemen met ca. een half miljoen Noorse kronen.
Desalniettemin meen ik voor en goede zaak te hebben gestreden.
Daarvan heb ik geen spijt!
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