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Ett, två, tre, på det fjärde ska det ske. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Knappt någon simundervisning alls har blivit av
under det senaste året, bedömer Svenska
Livräddningssällskapet. Att planera �ör hur vi ska
överbrygga det kunskapsglappet är bara början.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski väljer ut veckans
mest läsvärda artiklar.

Skaffa nyhetsbrev

Vad kunde vi ha gjort annorlunda under pandemin? Det lär bli en
fråga för debatt nu framöver, när vi börjar snegla mot det efteråt
som kommer allt närmare, snart inom räckhåll. Redan har det
hunnit talas om vad mer vi kunde ha gjort för de äldre: mycket!
Men vi bör också begrunda vad vi faktiskt hade kunnat göra för
de yngres skull – och vad vi kan göra för dem i framtiden.

Skolorna har aldrig stängt helt i Sverige, men i många fall
övergått till distansundervisning. Det har kostat på, i synnerhet
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då för de som är trångbodda och därför inte har någon egen vrå
att dra sig undan till för att plugga, de vars föräldrar varken har
råd med bra lunch eller kan hjälpa dem med skolarbetet, de som
lever under dysfunktionella familjeförhållanden. Men pandemin
är jobbig för alla.

I våras, när undantagstillståndet pågått i ett år, kom en
rapport från Rädda barnen som visade att många barn och unga
känner sig isolerade och deprimerade. Särskilt jobbigt tyckte de
det var att också deras fritidsaktiviteter blivit inställda. Föga
förvånande, för att den psykiska hälsan går hand i hand med den
fysiska är ju klarlagt sedan länge. Och vad hade det inte betytt
om det funnits en genomtänkt plan för hur de skulle fortsätta få
komma ut och röra på sig?

Vad hade det inte betytt om det funnits en
genomtänkt plan för hur de skulle
fortsätta få komma ut och röra på sig?

I stället lade många kommuner sten på börda, alldeles i onödan,
genom extra nitiska nedstängningar.

Att idrottshallarna bommade igen är en sak. Men i exempelvis
Stockholm smälte kommunen även uterinkarnas isar, och
meddelade dessutom att den inte heller skulle ploga upp de
frusna sjöarna eller staka upp skidspår i friluftsområdena. Detta
trots att vi alltså hela tiden vetat att viruset har en mycket

https://press.raddabarnen.se/pressreleases/infoer-aarsdagen-av-coronapandemin-slaepper-raedda-barnen-en-ny-rapport-foer-maanga-har-stora-delar-av-livet-satts-paa-paus-3080138
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begränsad räckvidd utomhus och folk dessutom knappast trängs
där.

I mitten av januari ändrade sig kommunen plötsligt, men då
var det på många håll för sent för att dra i gång något. Så gick
därför ändå en hel vinter till spillo.

Med resten av året har det inte varit mycket bättre. Svenska
Livräddningssällskapet bedömer att det knappt har förekommit
någon simundervisning alls under pandemin (Ekot 7/4).

De barn och unga som blivit lidande måste vi försöka fånga upp
nu när restriktionerna lättar, och utomhusbassängerna öppnar
upp igen. För drunkningen sker stilla och tyst, och förloppet är
snabbt. Den kan drabba också vana simmare, men särskilt
utsatta är förstås de som ännu inte lärt sig. Och att planera för
hur det här kunskapsglappet ska kunna överbryggas redan i
sommar är bara en början.

Pandemins barn får inte bli en förlorad generation.

Läs fler texter av Lisa Magnusson
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