
4  |  alekuriren   |   nummer 25  |   vecka 25  |   2007Insänt

Vi är sorgligt medvet-
na om att arbetsför-
hållandena inte varit 

de bästa under senaste tiden. 
Både barn och personal har 
tvingats anpassa sig till olika 
snabba politiska och tjänste-
mannabeslut under flera års 
tid, men sista året har defini-
tivt varit det västa. Kulmen 
nåddes i mars i år då beslu-

tet togs om nedläggning av 
skolverksamheten på Starr-
kärrskolan. 

Alla dessa händelser har 
naturligtvis tagit på krafter-
na, men trots att det varit 
väldigt kämpigt har vi sett 
att ni alltid satt våra barns 
bästa främst! 

För er och alla barns skull, 

önskar vi att man kommer 
att se mer långsiktigt på sko-
lans verksamhet, så att alla 
får den arbetsro som behövs 
för att kunna forma framti-
dens vuxna på ett bra sätt.

Från hjärtat önskar vi er 
alla en välbehövlig, härlig se-
mester.

TACK för tiden tillsam-
mans med er - från oss och 
våra barn.

Jennifer Lee och 
Charlotte Eklund-Jonsson

I måndags samlades ett 
antal alebor utanför in-
gången till Medborgar-

huset i Alafors där kom-
munfullmäktige skulle 
hålla möte. Det gällde Alv-
hems framtid. Åsikter och 
krav stod att läsa på ett stort 
plakat som några av oss höll 
i. Döm om min förvåning 
när flera av våra styrande po-

litiker knappt hälsade på till-
resta och gick rakt förbi vårt 
plakat utan att ens läsa vad 
där stod! 

Jag vet inte hur vanligt 
det är att politiker blir ”upp-
vaktade” på det här sättet 
men man kan väl åtminsto-
ne förvänta sig att våra för-
troendevalda tar reda på 

vad invånarna tycker när de 
kommer?! Jag kan acceptera 
att man inte kan få sin vilja 
igenom i varje sak – vi lever 
i en demokrati och majorite-
tens väl styr för det mesta – 
men hur kan man styra i en 
demokrati när man inte visar 
minsta intresse för vad invå-
narna/väljarna tycker? Jag är 
kanske naiv men jag trodde 

faktiskt på ett större gensvar 
och känner mig både sviken 
och besviken.

 

Åsa Sandström, 
Alvhem

Missbruk är orsak till 
de flesta brott som 
stölder och miss-

handel. Förutom mänsk-
ligt lidande innebär detta 
enorma kostnader för sam-
hället. Samhällets upp-
gift kan rimligtvis inte vara 
att underlätta detta miss-
bruk. Därför är vänsterpar-
tiets förslag om en mer libe-
ral drogpolitik mycket be-
klagligt.

Alice Åström med flera 
menar att jag har misstol-
kat rapporten "Knarkare är 
också människor", men bud-
skapet är tyvärr allt för tyd-
ligt. Vänsterpartiet vill av-
kriminalisera bruket av nar-
kotika men inte innehavet. 
Budskapet är inte mer kom-
plicerat än så. Det som dä-
remot är komplicerat är följ-
derna en sådan lagändring 
skulle föra med sig och vän-
sterpartiet ser inte hela pro-
blematiken.

Internationell forskning 
pekar på att ju mer negativ 
syn ungdomar har på nar-
kotika, desto mindre benäg-
na är de att prova. Om sam-
hället å andra sidan visar upp 
en mer tolerant syn på miss-
bruk riskerar ungdomars 
motstånd mot narkotika att 
luckras upp. Vänsterpartiets 
förslag om att narkotika-
bruk ska avkriminaliseras ris-
kerar därmed att leda till en 
allmänt ökad acceptans för 
droganvändande vilket på 
sikt leder till en ökad libe-
ralisering i nästa led. Det är 
också rimligt att anta att den 
som har narkotika i kroppen 
vid något tillfälle också har 
innehaft dessa droger efter-
som vi inte pratar om dem 
som ovetandes och ofrivilligt 
blivit drogade.

Bakgrunden till försla-
get är att vänsterpartiet ser 
drogmissbruket som en sjuk-

dom och att en sådan inte 
kan kriminaliseras. Detta ar-
gument är en skarp förenk-
ling. Initialt handlar det om 
individer som gör aktiva val, 
bruka eller inte bruka. Själv-
klart ska samhället erbju-
da hjälp för den som fastnar 
i ett missbruk, men att ha 
droger i kroppen är inte att 
likställa med en sjukdom.

Genom att från samhäl-
let betrakta bruk av droger 
som en kriminell handling 
stärks också möjligheter-
na att hjälpa den som brukar 
droger innan detta över-
går i ett missbruk. Det finns 
ingen motsättning mellan att 
betrakta detta som en krimi-
nell handling och att döma 
brukaren till vård. Snara-
re bör vi uppmuntra att den 
som brukar droger döms till 
just vård. Vänsterpartiets 
förslag raderar den möjlig-
heten vilket i förlängningen 

ger 
att fler hamnar i ett missbruk 
vilket i många fall måste för-
sörjas genom kriminella 
handlingar.

Det är också centralt att 
inse hur den som brukar 
droger är den sista länken 
i en lång kedja som börjar 
med odlaren eller tillver-

karen. Till skillnad från de 
mellanhänder som får verk-
samheten att snurra är bru-
karen den enda länken i 
kedjan som inte går att byta 
ut. Utan brukaren finns 
ingen marknad. Genom att, 
som vänsterpartiet, säga att 
denna person inte utför en 

kriminell handling skänker 
man i förlängningen också 
legitimitet åt hela kedjan.

Mikael Cederbratt (m)
Riksdagsledamot 
Poliskommissarie

Är sedan fem måna-
der utsatt för vad 
socialstyrelsen så 

vackert kallar, LVM, det 
vill säga lagen om vård av 
missbrukare. I rättvisans 
och sanningens namn bör 
förkortningen omgående 
ändras till LFM, det vill 
säga LAGEN OM FÖR-
VARING AV MISSBRU-
KARE. Jag har aldrig 
varit utsatt för en så krän-
kande och förnedrande 
”behandling”! 

På Hesselby till exem-
pel, ett statligt institu-
tionshem, där kostnaden 
per person är cirka 4000 
kronor per dygn, det vill 
säga 700 000 kr/halvår, 
skrivs det i prospektskrif-
ten så vackert om en hu-
manistisk verklighetssyn. 
Detta skall innebära alla 
människors lika värde, 
att man arbetar med mo-
tivation samt att miljön 
används som ett viktigt 
inslag i det dagliga arbe-
tet. När en av avdelnings-
cheferna får frågan hur 
ovanstående fungerar i 
praktiken blir svaret till 
sist; ”Detta är den lägsta 
formen av behandlings-
hem!” (det vill säga falsk 
VDN?!)

Visst tilldelas man en 
kontaktperson ur per-
sonalen, men om per-
sonkemin inte stäm-
mer finns ingen möjlig-
het till byte. På frågan 
varför blir svaret (som så 
ofta): "Vi har våra ruti-
ner…" På frågan om sta-
tistik på återfallsfrekvens 
etcetra blir svaret: "Det 
skall finnas någonstans 
och vi skall nog kunna ta 
fram det." Varpå ingen-
ting sker.

När du på ett kreativt 
sätt vill påverka (se till att 
vård påbörjas) bemöts du 
med ointresse och abso-
lut inget som helst enga-
gemang. Ingen individu-
ell behandling.

Efter fem månader 
(av totalt 6) har jag fort-

farande inte haft någon 
behandlingskonferens 
med socialsekreterare 
och kontaktperson trots 
vad som skrivits så vack-
ert om behandlingssätt 
etcetra. Socialsekretera-
ren har alltså fortfarande 
inte besökt mig, utan hon 
och socialchefen skyller i 
Länsrätt och Kammarrätt 
på tidsbrist… När det är 
så illa måste man natur-
ligtvis tillsätta ytterligare 
en tjänst.

Nu ger staten SiS 300 
miljoner till satsningen 
”Ett kontrakt för livet”. 
Ett projekt som ger 80% 
rabatt på genomtänkt 
och långsiktig eftervård, 
borde väl Alekommun 
vara intresserad av, men 
om den så kallade LVM-
vården inte inletts efter 
fem månader är det ju 
svårt att diskutera efter-
vård. Detta trots att jag 
framfört förslag – men på 
Hessleby har man ju sina 
rutiner och socialtjäns-
ten i Ale ser tydligen inte 
skogen för alla träd!

Man känner sig till-
slut som den berömda 
åsnan som man försöker 
driva framåt med hjälp av 
en käpp. Snälla så kallade 
behandlingshem och so-
cialtjänst: Pröva med en 
MOROT!

Avslutningsvis: För-
varingen är så undermå-
lig att de ”intagna” blir 
som vandrande kruttun-
nor som mer eller mindre 
drivs till återfall. Vilket 
egentligen i de flesta fall 
är ett rop på hjälp.

Varför snälla social-
tjänst/nämnd i Ale, varför 
inte försöka med moröt-
ter? Fast det är ju klart; 
”Konsten med livet är ju 
att göra det svåra enkelt!”

  
Tyvärr ej unik

Till lärare, lokalvårds- och bespisnings-
personal på före detta Starrkärrskolan

Ales politiker – invånarnas representanter?

Svar till Alice Åström, Elina Linna Alekuriren nummer 23:

Vänsterns förslag legitimerar 
narkotika

LFM istället för LVM

Insänt

Ien insändare i Alekuri-
ren angriper moderaten 
Mikael Cederbratt rap-

porten "Knarkare är också 
människor" som vi har tagit 
fram. Cederbratt har dess-
värre totalt missförstått vad 
vi föreslår. Låt oss därför 
börja med att reda ut be-
greppen för Cederbratt. 

Vi har i vår rapport föresla-
git att bruk, men inte inne-
hav, av narkotika ska avkri-
minaliseras. Det ska inte 
vara kriminellt att ha narko-
tika i kroppen eftersom det 
i praktiken innebär att miss-
brukaren kriminaliseras. Ce-
derbratt skriver att vi vill 
tillåta innehav för eget bruk. 
Detta är alltså helt felaktigt. 
All hantering av droger, såväl 
langning som innehav bör 
vara olaglig. Om man tar till 
brösttoner som Cederbratt 
gör i sin insändare tycker 
vi att det är rimligt att man 

faktiskt kollar sina faktaupp-
gifter. Insändaren är vilsele-
dande och grundar sig på ett 
rent sakfel.

Ett vanligt argument i
det här sammanhanget är att 
kriminaliseringen av bruket 
behövs för att upptäcka och 
begränsa missbruket. Denna 
strategi är tveeggad, efter-
som kriminaliseringen sam-
tidigt innebär en stigmatise-
ring av missbrukarna. Denna 
stigmatisering riskerar att 
öka misstron mot samhället 
och minska missbrukarens 
benägenhet att söka stöd och 
vård för att bli fri från sitt 
missbruk. Missbruk är en 
sjukdom där såväl det gene-
tiska som det sociala arvet 
har en avgörande betydelse. 
Vi menar att det är orimligt 
att kriminalisera en sjukdom. 
I andra sammanhang brukar 
vi säga att ingen människa 
är illegal och det borde även 

gälla narkotikamissbrukare.

Det finns andra och 
bättre möjligheter att er-
bjuda människor med miss-
bruksproblem stöd och vård. 
Även om polisen inte får be-
handla missbrukare som 
brottslingar med vårt förslag 
så hindrar inte det att poli-
sen hjälper till att lotsa miss-
brukare till frivillig vård. 
Socialtjänstens uppsökan-
de verksamhet bland ungdo-
mar och missbrukare behö-
ver byggas ut och utvecklas. 
Trösklarna till missbruks-
vården behöver systematiskt 
slipas ned. Därför har vi fö-
reslagit en vård och behand-
lingsgaranti i vår rapport. 

Eftersom samhällsutveck-
lingen i stort har en avgö-
rande betydelse för narkoti-
kamissbrukets utbredning är 
det särskilt oroande att den 
borgerliga regeringen nu ge-
nomför en politik som ur-

holkar den generella välfär-
den, gör livet svårare för ar-
betslösa och skapar en skola 
som sorterar eleverna efter 
klasstillhörighet. Med de 
ökande klyftor som följer 
av den politiken är det stor 
risk att vi även kommer att 
få se ett ökat missbruk.

Cederbratt slår sig för 
bröstet och gläds åt att den 
borgerliga regeringen satsar 
260 miljoner per år 2008-
2010 på insatser mot miss-
bruk. Detta innebär att re-
geringen fortsätter att satsa 
ungefär lika mycket som vi 
gjorde under den förra man-
datperioden. Det är i och för 
sig bra, men mindre gläd-
jande är att missbruksvården 
förlorar flera hundra miljo-
ner per år genom att man 
skrotar projektet ”Ett kon-
trakt för livet”. Det är också 
djupt olyckligt att regering-
en vill lägga ned Mobilise-

ring mot narkotika (MOB). 
Det arbete som Mobilisering 
mot narkotika under ledning 
av Björn Fries bedriver har 
varit mycket betydelsefullt. 
MOB:s verksamhet borde is-
tället permanentas som en 
självständig enhet på lämplig 
myndighet.

Mot högerns tal om hår-
dare straff och kontroll stäl-
ler vi en politik för en stark 
generell välfärd och en nar-

kotikapolitik med en posi-
tiv människosyn där alla får 
många chanser till ett vär-
digt liv. Det är denna väg 
som kan föra oss närmare vi-
sionen om det narkotikafria 
samhället.

Alice Åström, 
vice ordförande (v)

Elina Linna, 
ledamot i socialutskottet (v)

Bekämpa narkotikan, inte narkomanerna
Vänsterpartiets för-

slag att avkriminali-
sera bruket av narko-

tika är ett hån mot de män-
niskor som befinner sig i ett 
missbruk.

Polisens och socialtjäns-
tens möjligheter att ingripa 
mot narkotikahandeln, oav-
sett hur stor mängd narkoti-
ka den misstänkte bär på sig, 
är oerhört viktigt inslag när 
det gäller att minska sprid-
ningen av narkotika. Detta 
vill Vänsterpartiet begrän-
sa genom att göra det lag-
ligt att bära med sig narko-
tika för eget bruk. Vänster-
partiets Alice Åströms re-
sonemang om att det är just 
polisens möjlighet att ingri-

pa som leder till narkotika-
missbruk är en rent absurd 
tanke. Det resonemanget är 
vanligt där omgivningen för-
svarar och döljer missbru-
ket det vill säga ett så kallat 
medberoende.

Förslaget är ett hårt slag 
mot alla som kämpar mot 
narkotikamissbruket och 
dess konsekvenser. Signaler-
na som sänds till våra ung-
domar blir att lite missbruk 
är inte så farligt! Det här är 
ett vänsterförslag som går i 
riktning mot en legalisering 
av narkotika och som med 
tydlighet visar att Vänster-
partiet har gett upp kampen 
mot att bekämpa narkotikan. 

Vi moderater står för en 
nolltolerans mot narkotika 
och det främ-
sta syftet med 
detta är att 
stoppa nyrek-
ryteringen av 
unga missbru-
kare samt att 
så tidigt som 
möjligt kunna 
upptäcka dem 
som inlett 
ett missbruk. 
Nolltolerans
är också ett viktigt inslag i 
rehabiliteringen av männis-
kor som fastnat i ett miss-
bruk. Alla verksamheter som 
arbetar med behandling av 
missbrukare förlorar ett av 

sina viktigaste instrument. 
Ett liv utan narkotika är för-

utsätt-
ningen
för en 
lyckad
behand-
ling.
Det
skapar
möj-
lighe-
ter för 
männis-
kor att 

åter kunna ta kontroll över 
sin vardag och inte hamna i 
en tröstlös situation där nar-
kotikamissbruket helt styr 
livet.

Vi moderater kommer
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att männis-
kor ska få hjälp med att sluta 
med sitt missbruk. 

Det är därför glädjan-
de att Alliansregeringens in-
satser mot missbruk av nar-
kotika och alkohol ska öka 
till närmare 260 miljoner 
kronor per år mellan 2008
och 2010.

Mikael Cederbratt
Riksdagsledamot (m)

Poliskommissarie

Legalt att knarka eller nolltolerans

>>Vi moderater kommer 
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att män-
niskor ska få hjälp med 
att sluta med sitt miss-

bruk. <<

Utdrag ur Alekuriren nr 22 2007

Faksimil ur Alekuriren nr 23, 2007

Jag vill beklaga ”Ledsen 
pensionär” som blivit av 
med sin båt uppe i Surte-

sjön. Vi har också blivit be-
stulna på inte mindre än två 
kanoter (vår egen och vår 
sons) som låg fastbundna 
med flera kedjor. Tjuvarna 
hade även vält ekor och flyt-
tat båtar och rört omkring. 

I vår ungdom när vi hade 
båtar uppe vid sjön så var 
det aldrig tal om att låsa 
några båtar. Liksom ”Ledsen 
pensionär” hade vi mycket 

glädje av våra kanoter och 
kunde 
besöka våra 
”egna” 
badplat-
ser, plocka 
svamp med 
mera. Vi 
lade upp 
våra kano-
ter förra 
sommaren 
och blev då 
varnade av de andra båtägar-
na att det var mycket stölder, 
men vi klarade oss till april i 

år. Då var dom borta. Men – 
så fick vi 
ett tips om 
en land-
dragen 
kanot vid 
Lövgärds-
badet, 
vi åkte 
dit och 
mycket 
riktigt, det 
var den 

ena kanoten som låg där, 
något demolerad. Tyvärr har 
vi tappat sugen för kanoting, 

så nu är den såld. Vår sons 
kanot är alltjämt borta. 

Läste i Polisronden att 
det varit både inbrott och 
annat uppe vid Surtesjön 
under söndagen – är aldrig 
polisen däruppe och kollar? 
Badstranden är ju helt ner-
svinad med burkar, engångs-
grillar och annan skit.

 

Två ledsna pensionärer

Två kanoter stulna vid Surtesjön
>>Läste i Polisronden att 
det varit både inbrott och 

annat uppe vid Surte-
sjön under söndagen – är 
aldrig polisen däruppe och 

kollar? <<


