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Justitieministern höll sent i går eftermiddag en
presskonferens med anledning av den senaste tidens
debatt om utanförskap och nu vill politikerna
snabbutreda vad som kan göras i frågan.
Efter att vid upprepade tillfällen de senaste månaderna
blivit angripna av oppositionen för att inte på allvar göra
något åt den höga andel människor som är marginaliserade
i samhället vill nu regeringen visa handlingskraft och
tillsätter ett stort antal offentliga utredningar.
Det var en hårt pressad minister som på en välbesökt
presskonferens igår tillkännagav den sensationella nyheten
att skolungdomar ska få uppdraget att göra offentliga
utredningar.

- Det känns spännande säger Tim och Frida som går på Nacka gymnasium.

Som enda tidning var MORGONTIDNINGEN.se inbjudna att idag
följa med justitieministern ut till Nacka gymnasium, en stor
kommunal skola, strax utanför Stockholm. Jan Andersson var där
för att träffa tre av lärarna som undervisar de utvalda eleverna.
- Hur kommer det sig att det blev Beteendeprogrammet på Nacka
gymnasium?

- Jag vill framhålla, underströk Jan Andersson inför det
samlade pressuppbådet, att det inte är i ren desperation
som vi sätter dessa ungdomar i arbete. Det finns
fortfarande tillräcklig kompetens inom regeringskansliet
för att utreda dessa frågor. Vi ser det som en hittills
oprövad möjlighet att låta ambitiösa och välutbildade
ungdomar bidra med sin kunskap och nya infallsvinklar.
- Man kan se det som ett demokratiprojekt, säger
ministern och ler.

- Jag måste verkligen understryka att vi är seriösa från
regeringens sida. Vi har förstått att dessa elever har mycket att
komma med och tycker att det är intressant att se om man
skulle kunna förbättra lagstiftning, brottsbekämpning eller
andra preventiva åtgärder.
- Utanförskapet är en tragedi som inte berör en person, det är
något som berör många, många fler.
Jan Andersson instruerar lärarna och fördelar ansvar mellan
dem.
Eleverna får välja ämne, men lärarna ska godkänna alla ämnen.
Det kan handla om stora, övergripande frågor som kommer att
påverka det svenska samhället under lång tid, eller om mindre,
mer tekniskt komplicerade frågor.

- Vi är grymt taggade säger Tyra Liljegren, här med
klasskamraterna Linn, Linnéa och Zohal.

Från oppositionen hördes redan igår kväll krav på
justitieministerns avgång. – Detta är inte seriös politik.
Om statsministern står bakom förslaget är det ett bevis
på att regeringen inte längre har några egna idéer eller
förslag och bör utlysa nyval, sa Y-partiets
partisekreterare i ett pressmeddelande till TT.

- Det här känns kul säger en av de ansvariga lärarna till
MORGONTIDNINGEN.se. Vi kommer att samarbeta med våra
duktiga bibliotekarier som kommer att hjälpa till att hitta bra
material att basera utredningarna på. Det blir elevernas ansvar
att hålla sig uppdaterade om vad som gäller om de skulle vara
borta någon lektion. Då frågar de en klasskamrat. Så gör vi alltid
här. Även att redovisa för varandra muntligt och skriva
rapporter är en vanlig del av undervisningen.
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