Vilket ansvar vilar på skolan?
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i Göteborgs förorter säger sig sympatisera med IS.
IS-krigare från Sverige har i intervjuer sagt sig vilja dö som martyrer
för att få komma till paradiset. Planer på attentat mot folksamlingar i
Sverige har avslöjats.
Kyrkor, tidningskrönikor och program i radio och TV fylls av mumbojumbo om en god och allsmäktig Gud som ställer allt till det bästa och
som ger oss ett evigt liv om vi följer hans bud. IS -krigarna tror att de
ska få ett evigt liv om de begår självmordsattentat mot dem som tror
på kristendomens Gud i stället för på deras Allah.
Varför skulle man inte i en skola som ska grunda sig på vetenskap och
sanning kunna lära eleverna att ställa kritiska frågor om detta? Frågor
som om det kan finnas en god och allsmäktig Gud som vakar över
människorna när det råder ett namnlöst lidande i världen, inte bara i
Aleppo, i Mosul och i de överfulla flyktinglägren. Eller frågan om var
det eviga livet kommer att levas. Eller om vad av oss som kommer att
leva i detta liv när det bara finns kvar en liten hög med aska av oss när
vi är döda.
Allt fler ungdomar hamnar i ett utanförskap när de inte klarar betygsspärren till gymnasiet. Många blir lätta byten för värvare till gäng som
sysslar med droghandel, prostitution och annan brottslighet. Andra
värvas till våldsbenägna religiösa sekter eller lockas av reklamen att
bli spelberoende. Vad kan skolan göra för att ungdomarna inte ska
råka så illa ut?
Det som ligger närmast till hands är att se till att alla elever i förskoleåldern ges de förutsättningar som de behöver för att lyckas i skolan.
Att ta bort betygsspärren till gymnasiet och låta de skolsvaga eleverna
få välja korta, yrkesinriktade gymnasiekurser utan »onödiga« kärnämnen. Skolan skulle också kunna vara bättre på att träna eleverna i
kritiskt tänkande, ett sätt att tänka som vaccinerar dem mot religiös
vidskepelse. Som får dem att inse hur oändligt små chanserna är att i
längden bli rik genom att spela om pengar.
Varför tar skolan inte detta sitt ansvar!

