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fått makt att bestämma i vårt land. Hans mål är att
göra livet till ett helvete för oss. Hur ska han gå till väga? Han får rådet av
Lucifer att starta med att klyva landet i två delar: en fattig del och en rik
del. De rika ska han till en början med hålla sig väl med så att de går med
på allt han gör, och att de talar väl om detta i alla tv-kanaler och
tidningar och som de äger. De fattiga ska han inte bry sig om.
De rika ska få bli ännu rikare. De ska få lägre skatt på sina inkomster. De
ska slippa fastighetsskatt och förmögenhetsskatt. De ska få skattelättnader om de anställer arbetskraft som reparerar deras hus, som städar deras hem eller hjälper deras barn med läxläsningen. De fattiga ska bli
ännu fattigare. De ska få lägre ersättning vid arbetslöshet och sjukdom.
Folkfienden får rådet att inpränta i folk att bidrag och skattehöjningar är
något fult och att begreppen solidaritet och folkhem är något töntigt och
förlegat. Skattesänkningar, vinst och privatisering är däremot något fint.
Han inser att skolan kan vara ett utmärkt redskap för att säkerställa att
klyftan i samhället fortsätter att växa även i framtiden. För att sabotera
verksamheten i skolan ser han till att det saknas lärare i skolan. Genom
att utmåla lärarna som några som bara håller på med flum kan han få
många lärare att tappa lusten för jobbet. Genom att utnämna en liten del
av lärarna till »skickliga lärare«, och ge dem högre löner, kan han få alla
de andra lärarna att känna sig värdelösa och orättvist behandlade. Resultatet blir att många lärare byter yrke och att unga människor inte vill bli
lärare.
Bland det första folkfienden gör är att tillsätta en skolminister som saknar pedagogisk utbildning och erfarenhet av lärarjobbet. En minister
som är lätt att påverka och som inte bryr sig om vad eleverna tycker,
tänker, känner eller behöver. Gärna någon med en militär bakgrund som
är van att peka med hela handen och som kan se till att de fattigas barn
misslyckas i skolan.
De ska inte få någon hjälp med att förstå vad alla ord betyder innan de
börjar skolan. Lärarna ska bedriva katederundervisning i en takt som de
skolsvaga barnen inte hinner med. De ska få mängder av prov och graderade betyg så att de inser hur värdelösa de är. De ska inte få gå vidare till
gymnasieskolan.
Skolministern kan på så sätt se till att minst omkring 15 000 elever varje
år hamnar i utanförskap: utan självförtroende, utan framtidstro, utan
skola att gå till, utan jobb, utan pengar och utan någon gemenskap att ty
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sig till. Därigenom har han placerat en osäkrad bomb i samhället. Många
av dessa elever blir lättlockade offer för värvare till kriminella nätverk,
drogmissbruk, spelmissbruk, prostitution och religiös terrorism.
Ett ständigt ökande antal ungdomar ställs utanför samhället. Detta kommer också de rika att få erfara. Antalet dödsskjutningar och knivdåd på
våra gator ökar. Rån och stölder blir allt vanligare. Anlagda bränder
likaså. Risken för terrorattentat ökar. Desperata ungdomar demonstrerar
mot samhället genom att kasta sten mot poliser, ambulanser och brandbilar. Genom att ge dem hårda straff kan man öka på deras hat. Kostnaderna för samhället för all skadegörelse växer sig allt större. Medborgarna känner allt mindre trivsel och trygghet i sina liv.
På inrådan av Lucifer söker han också strid med vår mäktige granne i
öster. Genom att se till att denne högljutt anklagas för allt möjligt. Och
att vårt land allierar sig med grannens värsta fiende och låter denne fritt
förfoga över vår mark för sina kärnvapenrustade styrkor. Ett krig med
grannen skulle skörda oräkneliga dödsoffer. Det står högt upp på folkfiendens önskelista.
För att garantera ett helvete även för kommande generationer i tusentals
år framöver ser han till att man behåller och ökar användningen av kärnkraft. Bergen av radioaktivt avfall växer. Förr eller senare inträffar någon
jordbävning, något terrorangrepp eller något bombanfall som släpper ut
den livsfarliga radioaktiviteten och förorsakar massdöd bland människor
och djur. Även detta lär stå högt upp på folkfiendens önskelista.

