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Pennan är mäktigare än svärdet, säger ett
klokt gammalt uttryck. Och visst är det så.
Men en förutsättning är att pennan
kommer till användning och att någon kan
läsa orden som skrivs.
Faktum är att du som kan läsa den här
texten kommer att leva längre än de som
inte kan göra det. Du har ett större
inflytande över ditt liv och du har en högre
inkomst.
Raderna ovan är hämtade från Rädda
Barnens julkampanj med rubriken
– Grattis du kan läsa.
Precis som Rädda Barnen vill värna barns
självklara rätt till skolgång, oavsett land,
vill vi i Lärarnas Riksförbund värna barns
självklara rätt till en likvärdig utbildning,
oavsett kommun. Likvärdig utbildning är
inte längre en självklar rättighet i Sverige.
Kvaliteten på den grund som läggs i
dagens grundskola varierar numera från
kommun till kommun.

– Nu krävs ledarskap som kan skilja på
huvudintressen och särintressen. Våra
barns framtid är inget särintresse utan
ett framtidslöfte som nu inte får svikas.
Vallöftena handlade till stor del om
skolan och vården.

När Borlänges politiker nu vill plocka bort
grundstenar i form av lärare, långt fler än
vad som motsvaras av sjunkande elevtal,
kommer det att få konsekvenser. De
svagaste eleverna drabbas hårdast när
mindre tid finns för varje elev. De
föreslagna nedskärningarna leder
ofrånkomligen till framtida kostnader. I
en tid när det blåser kallt är därför
ledarskapet avgörande.

Som företrädare för Lärarnas Riksförbund
är vi mycket väl medvetna om att Borlänge
kommun befinner sig i ett svårtekonomiskt
läge.
Vi vet även att andra kommuner i landet
befinner sig i liknande svåra ekonomiska
lägen.
Det som skiljer Borlänge från många av
dessa kommuner är prioriteringarna.
Politik handlar till stor del om att göra
prioriteringar, de rätta prioriteringarna.
Vi vet också att alla undersökningar, utan
undantag, visar att läraren är den enskilt
viktigaste faktorn för goda studieresultat
hos eleverna. Med dessa vetskaper i minnet
anser vi det mycket oklokt att varsla ett
stort antal lärare.
Vi hoppas och tror att de politiker som
gavs förtroendet att förvalta våra barns
skolgång under den här mandatperioden bestämmer sig för att
åtminstone fördela lika mycket resurser
till grundskolan som majoriteten av
andra jämförbara kommuner.
Inför framtiden är vi inom Lärarnas
Riksförbund helt övertygade om att det
krävs ett ökat statligt ansvarstagande för att
garantera elevernas rätt till en likvärdig
skolgång.
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