Angående klasskampen på Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad har antagit en paragraf som säger följande:
"Högskolan ska vara en arbetsplats där alla har samma rättigheter oavsett avseende kön,
könsöverskridande, identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder."
Detta följer 1 kap Högskolelagen, paragraf 5a. Man kan säga att Högskolan är
konsekvent. Istället för att ta egen oberoende ställning grundat på akademisk kunskap och
övertygelse, röjande höga ambitioner, följer de lydigt lagstiftningen. I ett annat inlägg har
jag noterat denna lismande och oambitiösa inställning högskolan har.
Det gäller här att notera vad som inte finns med i listan av diskrimineringsgrunder. Det
som saknas är klass. Det är besynnerligt ty om det är något som vi har vetenskaplig
kunskap om, så är det klassernas starka förmåga att diskriminera. Utbildningsval, betyg,
beteende, hälsa och livslängd är alla korrelerade till klass. När högskolan väljer att inte
inkludera klass som en diskrimineringsgrund som man vill arbeta för att reducera
betydelsen av, då har man gjort en mycket tydlig politiskt markering. Tystnaden är
öronbedövande tydlig.
Att en högskola som Halmstad gör denna politiska markering är speciellt
anmärkningsvärd då studier visar att högskolorna lyckas attrahera barn från studieovana
hem. Medan vi således vet att de lokala högskolorna har visat sig vara ett instrument för
att reducera den diskrimineringen, väljer Högskolan i Halmstad att inte fokusera på den
grunden för diskriminering. De väljer att svika de som kommer till dem.
Min farmor grät när hon tvingades sluta skolan. Hon var född i fel klass. Men hon såg
förnöjt på när jag utbildade mig. Det var tack vare Gunnar Sträng (hon var statare och
Sträng tillsammans med Netzén genomdrev avskaffandet av statarsystemet),
socialdemokratin och det solidariska samhället som jag gavs den möjligheten, ansåg hon.
Men hennes tårar bränner fortfarande. Min ambition är att alla skall ges möjlighet att visa
sin förmåga på högskolan, och inte hindras av vare sig klass, kön, sexuell läggning,
religion eller andra, helt ovidkommande egenskaper eller karaktärsdrag. Inget annat än
studieförmågan skall diskriminera på högskolan.
Jag kommer att fortsätta arbeta som jag gör. Rektorns och högskolans politiska
inställsamhet och politiska val ger jag satan. Det beslutet respekterar jag inte!
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