Elevexempel
”Förr var det största hotet mot ett jämnlikt Sverige de stora klassklyftorna, problemet finns
kvar men det finns nu ett större problem och det är att kvinnor och människor med annan
etnicitet än de typiskt svenska har svårare att få arbete och jobbar för sämre löner, vad beror
detta då på? Jag tror att det är en inställning som finns hos de rika männen, de vill ha kvar
sin makt och tycker att kvinnorna borde vara hemma och ta hand om barnen och människor
av annan etnicitet litar de inte på.
Jag tror att detta har rötter långt bak i historien. De allra flesta länderna styrs fortfarande av
män och så har det alltid varit, man vill inte att kvinnorna ska ta plats, därför har de svårare
att lyckas i livet då det hela tiden finns män som står i vägen för dem.
Jag tror även att det handlar mycket om rädsla, man vill ha det som det alltid har varit, man
är rädd för att som man ofta hör från unga människor att ”blattarna ska ta våra jobb”, det
här är inget de har hittat på själva utan saker de hör från andra vuxna eller sett på TV.
Jag tror att det raporteras alldeles för mycket från ställen som rosengård, man hör hela tiden
om droger, misshandlar och kravaller därifrån vilket skapar en skev bild av människor med
annan etnisk bakgrund, det är därifrån många bildar sig en uppfattning om hur människor
med annan etnisk bakgrund är.
Jag tror inte att det är rosengårdsungdomarnas eget fel att de blir kriminella (bör tilläggas
att flesta inte är kriminella) det beror mycket på att det är svårt för invandrarna att få jobb,
lägenhet etc. Vad ska dem då göra? De måste ju ha pengar? Jo, då får de börja råna osv.
därför tror jag att det är svenskarna som skapar problemen, de blir behandlade dåligt redan
när de kommer till Sverige, de har svårare att få jobb, få lägenhet, de skapar problem om de
har barn med sig som enligt lag ska gå i skolan då det finns en främlingsfientlighet hos
ungdomar (särskilt på landet), rasismen på landet tror jag finns p.g.a okunskap, man hör
massor av dåliga saker om invandrare på tv som att de är större delar av brottsregistret är
invandrare och då ser man enkla lösningar på problemen så som att ”skicka ut dem”, utan
att bry sig om att de faktiskt också är människor. Jag tror också att det byggs upp av
människor som har en trasig social bakgrund och som vill ha någon att skylla problemen på.
Utbildningen är ju till för alla men ändå kommer en grupp människor i kläm, de som har
högutbildade föräldrar skaffar oftast en högre utbildning själva och för dem är det inga
problem vissa behöver ju inte änns ta studielån då de har föräldrar som kan betala men vad
händer med de som har en annan social bakgrund vars föräldrar kanske är narkomaner eller
alkoholister och inte har några pengar, de kan ta studielån och utbilda sig men detta är nog
inte ett alternativ för de flesta då de kanske inte passar in socialt och inte har samma stöd
som de andra hemifrån, jag tror att detta skapar problem då alla ändå faktiskt inte har
samma möjligheter att bli det dom vill detta gör också att klassamhället kommer leva kvar.
Något annat som skapar problem tror jag är elitklasser, nationella- prov och betyg. Då får
vissa reda på att dem är ”dåliga” redan i tidig ålder och skiter i det sen trotts att de troligtvis
hade kunnat bli duktiga.
Allt det jag hittills har tagit upp tror jag är saker som kommer göra att klasserna alltid
kommer leva kvar. Det är ingen idé att tjata om att Sverige har kommit långt, det är ändå
långt kvar till ett samhälle, där alla har lika rättigheter och lika möjligheter”

