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Så talar en hycklare
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Liberalernas valprogram meddelade
Björklund att det viktigaste för partiet var att åtgärda klyftan mellan fattiga och rika. Det låter ju bra. Särskilt när man tänker på hur
denna klyfta uppstått.
I Dokument inifrån i tv avslöjades att Folkpartiet skulle följa en
80/20-taktik efter mönster från det danska Venstrepartiet. Man
skulle lägga ideologin åt sidan och stryka den breda väljargruppen
medhårs. Samtidigt skulle man ställa hårda krav på de små och
röstsvaga väljargrupperna. Denna strategi kom sedan alliansen att
ta efter.
Den breda väljargrupp som man utsåg var alla som hade jobb. Den
fick göra olika jobbskatteavdrag på närmare 100 miljarder kronor.
Samtidigt lät man de arbetslösa och sjuka få minskade bidrag.
Detta visade sig vara en lyckosam taktik för alliansen. Men för jämlikheten i landet var den förödande.
Under många år svartmålade Björklund den svenska skola som dittills fungerat mycket bra och fått goda resultat och internationellt
erkännande. Han beskyllde den för att vara flummig och kravlös.
»Flummet« visade sig senare bestå i bristen på sådana graderade
betyg som använts i det gamla läroverket.
Genom ett otal artiklar i Dagens Nyheter kritiserade Björklund och
tidningens chefredaktör, Hans Bergström, skolan. Det gav resultat.
Det öppnade för Björklund att som skolans »räddare« utses till
skolminister. Och för Bergström att öppna en friskola som han sedan sålde till ett riskkapitalbolag för över 600 miljoner kronor.
Som skolminister såg Björklund till att den nya sex-gradiga betygsskalan tidigarelades. Eleverna får nu betyg redan i årskurs sex och
på försök redan i årskurs fyra. En i stort sett enig forskarkår anser
att betygens enda funktion är att sortera eleverna. Att de skolsvaga
eleverna förlorar självförtroende och motivation när de ideligen
misslyckas på betygsprov. Att betygen gör att många elever känner
stress och mår dåligt.
Nästan hälften (42 %) av de elever som har kortutbildade föräldrar
misslyckades i år att få tillräckliga betyg för att få gå vidare till ett
gymnasieprogram. Mycket få elever med högskoleutbildade föräldrar misslyckades med det. De hade hemifrån fått det språk och de
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övriga förutsättningar som de behövde för att få bra betyg. Därför
hamnar dessa elever först i kön till eftertraktade utbildningar.
Betygen bidrar till att samhället tudelas.
Det är Björklund som mer än någon annan bär skulden för att
Sverige från att ha varit världens mest jämlika land nu har fallit till
en plats långt ned i jämlikhetsligan. Att han nu ger sken av att vilja
minska klyftorna i landet är rent hyckleri.

