
– Vi vill också gå på universitet

Ingen ska få köra bil med telefonen i handen 

Elever och lärare från gymnasiesärskolor i Stockholm demonstrerar.
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n – Släpp in oss på våra universitet. 
Utbildning är en rättighet! 

Så ropade människor som 
demonstrerade i Stockholm  
förra veckan. Det var elever  
från gymnasiesärskolor  
som demonstrerade. 
 
De som gått i särskola har ofta 
svårt att få jobb. Och de kan oftast 
inte studera på universitet.  
Universiteten är inte gjorda  
för att passa dem.  
De som demonstrerade  
i Stockholm vill ändra på det.  

– Alla unga vuxna har rätt  
att gå på utbildning. Jag vill 
studera musik i London eller USA,  
sade Anna Ringström.  

Hon går sista året på  
S:t Eriks gymnasium i Stockholm.  

– Vi har rätt att jobba och få lön.  
Och vi har rätt att välja  
vad vi vill jobba med.  
De ska inte dissa oss och ha 
fördomar, sade My Engström.  

Hon går på Kung Saga 
gymnasium i Stockholm.  
Det var lärare på den skolan  
som ordnade demonstrationen.  

Lärarna hade märkt att tiden 
efter gymnasiet var väldigt svår 
för deras elever. En del börjar  
på daglig verksamhet.  
Men det passar inte alla.  
Många elever som tar studenten 
vet inte alls vad de ska göra efteråt.  

– Våra elever vill också få 
möjlighet att utbilda sig  
och få ett bra jobb. Det måste  
bli förändring, säger läraren  
Nina Wendelin till 8 Sidor. 
 
Och nu verkar det som att 
politikerna också förstått det.  

n Snart kan det bli förbjudet 
att använda telefon när du kör bil.  
Regeringen tänker skriva  
ett förslag på en ny lag. 

För tre år sedan kom en lag 
som säger att förare får använda 
telefonen om de ser till  
att de inte kör farligt.  
Regeringen tycker att den lagen 
är för otydlig.

Om lagen ändras kan det bli  
helt olagligt att ha telefonen  
i handen när vi kör bil. 

Organisationen Motormännen 
tycker att lagen borde bli ännu 
hårdare. 

– Vi tycker att lagen ska 
förbjuda fler saker. Det kan vara 
lika farligt att hålla på med 

musikspelare, surfplattor  
och annat, säger Carl Zeidlitz  
på Motormännen. 

Men experterna är inte säkra  
på att folk kommer köra säkrare 
för att det blir en ny lag.  
Det är risk att många struntar  
i lagen. Och det är svårt  
för poliserna att ta fast dem.
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En man kör med telefonen i handen.
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Anna Ringström, Stefan Milicevic, Klara Lüning och Sara Ziayer går i samma skola. De kom till demonstrationen ihop. 

Partierna i riksdagen är överens 
om att det måste bli lättare att 
studera vidare efter särskolan. 
Regeringen ska undersöka  
hur det ska gå till. 
 
Eleverna i Stockholm  
var glada och nöjda  
efter demonstrationen.  

– Det här var min första 
demonstration. Det var kul,  
sade Sara Ziayer. 

– Jag tror det kommer bli 
förändring nu. Det är vi värda, 
sade Anna Ringström.  
MOA CANDIL 
moa.candil@8sidor.se

Nina Wendelin. My Engström.

Förra året kom en undersökning  
som visar vad unga vuxna  
gör efter särskolan. 
Hälften jobbar på daglig verksamhet.  
Sju procent studerar.  
22 procent jobbar, de flesta med lön 
från staten eller kommunen.  
En fjärdedel varken jobbar eller 
studerar. Ingen vet riktigt vad de gör. 

Så går det efter särskolan


