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sagt sig vara eniga om
att man måste minska grupperna i förskolan och på lågstadiet och öka
antalet lärare för de elever som behöver särskilt stöd för att kunna
lyckas i skolan. Men så har det inte blivit. Skolinspektionen har funnit
att kommunerna bara har omfördelat en liten del av resurserna för att
uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar. Man har tydligen
tyckt att det kostar för mycket. Frågan är vad det kostar att låta bli.
Chefen för organisationen Ung och Trygg i Göteborg berättar att han
har sett hur ungdomar – som inte har fått en rättvis chans att lyckas i
skolan – har startat bränder, kastat stenar och glidit in i kriminella
nätverk där de fått respekt och självkänsla. Elever med låga betyg
löper tio gånger så stor risk att bli kriminella och tre gånger så stor
risk att begå självmord enligt Socialstyrelsens rapport.
Varje dag nås vi av rapporter om unga människor som mist livet genom våld, överdoser och självmord. I TV-programmet Uppdrag
granskning berättades i veckan att detta hade hänt åtta ungdomar
bara i det lilla samhället Grums. Samma dag fick vi veta att det i helgen hade hänt sex ungdomar i Uddevalla. Hur många hundra ungdomar per år som det rör sig om i hela landet vet vi inte.
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark –
som i mer än 30 år har forskat kring ekonomiska kostnader av sociala
problem – släpper nu sin omtalade forskningsrapport om de ekonomiska kostnaderna för gängkriminalitet i Sverige. Siffrorna är hisnande. Rapporten visar bland annat att en enda gängmedlem som är
kriminell i femton år kostar samhället drygt tjugo miljoner kronor.
Att inte ge barn med brister i språk –som saknar stöd från
hemmen – kompensation för detta i förskolan är att låta snålheten
bedra visheten. Om kostnaden för förskolan till och med fördubblades, skulle det på sikt vara en bra affär för samhället. Än större vore
vinsten i livskvalitet för alla ungdomar som annars hamnar på glid.

