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De lærdes tyranni Kaare Dybvad Bek Hent PDF DE LÆRDES TYRANNI har hersket i Danmark i flere årtier.
Universiteterne producerer kandidater i rekordtal, og a-kasserne kæmper for at opfinde nye stillinger til

videnstunge medarbejdere. Regningen betales af eksportvirksomheder, der ikke kan besætte ledige stillinger,
fordi der mangler faglærte. Og i velfærden, der bureaukratiseres, centraliseres og drænes for reel faglighed.

Den danske drøm om, at åbne døre på universiteterne ville skabe lighed, har spillet fallit og i praksis gjort
uddannelsessystemet til en kilde til ulighed.

KAARE DYBVAD BEK tager et opgør med forestillingen om, at morgendagen tilhører akademikerne i den
kreative klasse. For ude i virkeligheden er det også industriansatte og bygningshåndværkere, der skaber
værdierne, og intet tyder på, at det bliver anderledes. Skal Danmark blive ved med at forberede sig på en

kreativ fremtid, som aldrig kommer, spørger forfatteren. Eller skal vi stoppe den akademisering, centralisering
og ulighed, som er skabt i vores land gennem de seneste tyve år. Der er behov for et opgør med de lærdes

tyranni.

KAARE DYBVAD BEK er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forfatter til den
dagsordensættende og anmelderroste debatbog ”Udkantsmyten”.
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