Fler förskollärare är bättre än
fler poliser
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, ambulanser och brandbilar.
Politikerna är eniga. Detta är oacceptabelt. Vi måste ha fler poliser.
Förövarna måste straffas. Få tänker efter vilka ungdomar det är
som gör detta och varför de gör det.
Det är knappast framgångsrika elever i välbeställda bostadsområden som gör detta. Troligare är att det är elever som samhället har
lämnat i ett utanförskap. 18 000 elever fick i fjol underkänt i läsförståelse i Pisa-proven. Lika många hindrades att komma in på något
gymnasieprogram för att de hade för låga betyg. Bristerna i läsförståelse hade följt med dem under hela grundskoletiden. Den hade
gjort att de inte kunnat följa med på lektionerna. Att de hade misslyckats på betygsproven.
Många av dessa elever lämnades efter grundskolan i ett utanförskap skola, utan jobb och med ont om pengar. Man kan förstå om
de känner sig hatiska mot det samhälle som har övergivit dem.
Stenkastningen kan vara en följd av detta hat. Den är allvarlig för
dem som drabbas av den. Men det som har drabbat många av
dessa ungdomar är långt allvarligare. De kan ha fått sina liv förstörda. De kan ha lockats in i kriminalitet, drogberoende, spelberoende eller
religiös extremism. Ungefär var tredje dag dödas en ung människa
enligt Brottsförebyggande rådet. Lika många dör av överdoser.
Samhället har ett ansvar för detta. Man hade kunnat se till att
dessa elever redan i förskolan hade fått kompensation för bristerna
i språket. Att man testat alla barns språkutveckling. Att man gett
elever hjälp till ett språk som hade gjort att de hade haft en chans
att lyckas i skolan. Detta oavsett hur lång tid det tog och vad det
kostade. Alternativet till detta är att man låter många elever spåra
ur i livet. Detta medför avsevärt större kostnader för samhället.
Och omätligt lidande för ungdomarna och deras anhöriga.
Varför har då eleverna inte fått den tidiga kompensation som de
hade behövt? Varför har man inte anställt de förskollärare och de
specialpedagoger som hade krävts? Politikerna har låtit snålheten
bedra visheten. Att det här nästan uteslutande rör sig om elever
med lågutbildade föräldrar lär vara en förklaring. Problemet har
inte rört de beslutandes egna barn, bara andras ungar.

