
Barn har rätt att bli be-
handlade med respekt 
för sina mänskliga rät-

tigheter. Det är innebör-
den i barnkonventionen som 
Västra Götalandsregionen 

har förbundit sig att arbeta 
efter. Men nu finns nya hot 
mot barnen. Barnpornogra-
fin på internet är ett växan-
de problem och stora nät-
verk riskerar att missbrukas 

av personer med tillgång till 
datorerna eller av ”kapare” 
utifrån. Med sina 28 000 da-
torer har regionen ett av 
Sveriges största nätverk och 
risken för missbruk finns. 

Man kan förhindra att da-
torer och nätverk används 
av pedofiler för lagring eller 
spridande av barnpornogra-
fi genom att använda ett så 
kallat nätfilter. Filtret är en 
programvara som upptäck-

er och registrerar om en 
dator används för barnpor-
nografiska bilder eller filmer. 
Förutom att skydda barnen 
skyddas också de anställda 
från att bli oskyldigt ankla-
gade eftersom filtret känner 
av om en dator kapas. Riks-
kriminalpolisens bilddatabas 
med över 300 000 bilder och 
filmer utgör underlag. 

Efter att ha drivit frågan 
om skydd mot barnporno-

grafi på nätet, är jag glad för 
att regionfullmäktige nu i 
dagarna kan fatta beslut om 
att installera nätfilter i alla 
regionens datorer. Sexuel-
la övergrepp mot barn är 
bland de värsta brott man 
kan tänka sej. Med nätfil-
ter tar vi vårt ansvar att för-
svåra för dem som sprider 
bilder och filmer och därige-
nom medverkar till att nya 
övergrepp sker. Västra Gö-

talandsregionen arbetar efter 
visionen om det goda livet. 
Jag ser satsningen på nätfil-
ter som ett led i arbetet med 
att den visionen också ska 
gälla barnen. 

Karin Engdahl (s), 
regionråd och ordförande i Västra 

Götalandsregionens personalutskott 
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Ojämställt och orättvist vårdnadsbidrag

I Alekuriren från vecka sex 
skriver Tony Karlsson 
från Kristdemokrater-

na om vårdnadsbidraget som 
framställs som den ytters-
ta friheten för familjen. Att 
det på de ställen man testat 
lett till den fullständiga mot-
satsen omnämns inte. Hela 
utgångspunkten är att om 
man själv får välja att vara 
hemma med sina barn skulle 
friheten öka. Den överväl-
digande bristen i kristde-
mokraternas resonemang 
kommer dock ur att den fri-
heten är få förunnad. Vem 
har råd att vara hemma med 
sitt barn för 3000 kr i måna-
den? Man måste ha en annan 
redig inkomst i familjen om 
man skall ha kunna överle-
va på det. Vi kan därför se 
att vårdnadsbidraget är en 
lyx som endast den välbär-
gade kan unna sig. Att det 
finns ett könsmässigt per-
spektiv som gör förslaget 
ännu sämre verkar dessut-

om Tony medveten om då 
han på slutet av sin insän-
dare skriver något om jäm-
ställdhetsbonusen. Denna är 
dock kopplad till föräldrale-
digheten och påverkar över-
huvudtaget inte frågan om 
vårdnadsbidraget. Dock så är 
alla reformer som leder till 
ökad jämställdhet ett steg i 
rätt riktning. Problemet gäl-
lande vårdnadsbidraget är 
dock att det finns skillnader i 
lönen mellan män och kvin-
nor. Detta borde inte vara 
en hemlighet för de allra 
flesta människor, kvinnor 
tjänar generellt sätt mindre 
pengar än män. Enligt sta-
tistiska centralbyrån tjänar 
män totalt sätt 18 procent 
mer än kvinnor. Om man 
tar med sig detta konstate-
rande in i en familjesitua-
tion är det mest troligt att 
det är kvinnan som kommer 
att använda sig av vårdnads-
bidraget då familjen förlorar 
minst pengar om kvinnan är 

hemma. Detta synsätt delar 
jämställdhetsombudsmannen 
som nyligen förkastar för-
slaget då det skulle leda till 
ojämställdhet. Alliansens sätt 
att hantera denna kritik är 
att slänga ihop alla ombuds-
män till en enda, så att de 
som jag tolkar det får mindre 
att säga till om.

Men vi kan även se till 
vårt grannland Norge som 
införde vårdnadsbidrag 
1999. Sedan införandet har 
det kostat den norska staten 
24 miljarder norska kronor. 
Effekterna är mindre jäm-
ställdhet,

försämrad kvalitet i för-
skolan och minskad valfri-
het i barnomsorgen. Vård-
nadsbidraget har nämli-
gen stoppat utbyggnaden av 
den norska förskolan. När 
vårdnadsbidraget infördes i 
Norge var argumenten de-
samma. Politikerna ville öka 
valfriheten för föräldrar-
na och ge dem mer tid med 

sina barn.
Inget av detta har upp-

nåtts. De som tagit emot bi-
draget är främst lågavlöna-
de kvinnor med svag ställ-
ning på arbetsmarknaden. 
De har nu fått det ännu svå-
rare att få jobb. Vårdnads-
bidraget förstärker dessut-
om skillnaderna i barns upp-
växtvillkor. I Norge förs 
också en diskussion om de 
segregerande effekter re-
formen haft. Många barn 
till invandrade föräldrar har 
missat möjligheten att lära 
sig norska redan i förskolan. 
Vi från majoriteten i Ale är 
därför fullständigt övertyga-
de om att vårdnadsbidraget 
är fel väg att gå. Vi vill ha ett 
system som alla har chans att 
ta del av och som dessutom 
leder till ökad jämställdhet.

Barn och Ungdomsnämnden
Mariam Hagberg (s)
Andreas Hector (s)

Marcus Larsson (mp)

Med den organisa-
tion vi har i Ale 
kommun har de 

mindre verksamheterna allt 
svårare att vara med och 
få sin del av pengarna. Vi 
tänker på  kulturen inom 
Utbildnings- och Kultur-
nämndens samt fritidsverk-
samheten inom Barn- och 
Ungdomsnämndens verk-
samhetsområden.
Likaså innebär den nuva-
rande organisationen att 
man tappar helhetsgreppet 
på barnen/ungdomarna. 
Som det är nu tillhör man 
Barn- och Ungdomsnämn-
den upp till 16 års ålder för 
att därefter flyttas över till 
Utbildnings- och Kultur-
nämnden. Denna gräns är 
varken naturlig eller ända-
målsenlig. 
Vi vill säkerställa att kultu-
ren och fritidsverksamhe-
ten ska få möjligheter att 
utvecklas i framtiden.   
Vi föreslår att Ale Kom-
munfullmäktige beslutar 

att utreda och göra en kon-
sekvens-beskrivning med 
målet:

• att Kultur och Fritid 
bildar en ny nämnd och en 
ny förvaltning 
• att återstoden av Barn- 
och Ungdomsförvaltning-
en slås ihop med resteran-
de del av Utbildningsför-
valtningen och bildar en ny 
nämnd och förvaltning 
• att nuvarande nämnder 
( Barn- och Ungdom och 
Utbildnings- och Kultur ) 
med förvaltningsorganisa-
tioner avvecklas 
• att val till de nya nämn-
derna göres 
• att Kommunförvaltning-
en får i uppdrag att ta fram 
nya organisationer för de 
två nya förvaltningarna.

Allians för Ale
Jan Skog (m)

Sune Rydén (kd)
Roland Wall (c) 

Rose-Marie Fihn (fp)

Satsa på kultur 
och fritid

Replik på Tony Karlssons (kd) insändare vecka 6:

Vi vill ge Aleborna bättre primärvård
På dialogmötet den 30 

november i Alegym-
nasiets teater fram-

fördes från många invåna-
re i Ale en frustration över 
att det var så lite läkare på 
de offentliga vårdcentraler-
na. Jag ville inte ha en po-
litiskt debatt under dialog-
mötet och antydde bara att 
våra vårdcentraler som drivs 
av Praktikertjänst har full lä-

karbemanning samt att det 
kommer läkare med förfråg-
ningar om att få börja hos 
dem och nästan aldrig en 
läkare som slutar. 
I juni 2007 yrkade den sam-
lade oppositionen att Bohus 
vårdcentral skulle upphand-
las för att få en fast läkarbe-
manning till gagn för våra 
invånare. Detta röstades ner 
av socialdemokrater, folkpar-

tiet och centern som nu får 
ta ansvar för att vi bara har 
en halv läkartjänst där det 
borde vara tre!!
Personal som arbetar på al-
ternativa vårdcentraler säger 
att påverkansmöjligheter-
na är större, man slipper en 
massa möten och får istället 
ägna sig åt patienterna samt 
att den lägre administrativa 
kostnaden ger möjlighet till 

ökade löner.
Vi i oppositionen vill att 
skatterna ska användas till 
mesta och bästa vård, det får 
man inte med hyrläkare som 
är dubbelt så dyra och inte 
heller ger patienterna kon-
tinuitet.

Marianne Nilsson (kd)
1:e vice ordf  Hälso- och 

sjukvårdsnämnd 4

Ge barn och ungdomar hopp om en framtid
Allt fler ungdomar 

känner oro inför 
framtiden. Klimatho-

tet med ständigt nya larm-
rapporter om smältan-
de glaciärer, översvämning-
ar och orkaner skapar hos 
många barn och ungdomar 
en ångest eftersom de hittills 
saknat en gemensam vilja 
och kraft från vuxenvärlden 
att ta tag i problematiken. 
Lärare känner en ökad osä-
kerhet då de själva saknar 
den kunskap de skulle 
behöva för att möta ungdo-
marnas oro och kunna be-
svara deras frågor på ett full-
gott sätt. Många efterfrå-
gar därför bättre utbildning 
inom området. 
Vi måste ta både ungdo-
marna och lärarna på störs-
ta allvar. 

De rapporter som har pre-
senterats den senaste tiden, 
allt från FN:s klimat-panels-
rapporter, IPCC, till Nicho-
las Sterns rapport med ett 
ekonomiskt fokus på vikten 
av snabba åtgärder, har sam-
mantaget gett många politi-
ker en viktig insikt om pro-
blematiken och också visat 
på möjligheter till lösningar. 
Det är viktigt att informe-
ra om att Sverige både na-
tionellt men också inom EU 
och globalt agerat mycket 
kraftfullt för att komma fram 
till gemensamma beslut som 
bromsar upp växthuseffek-
ten. 
Den så kallade Balifärdpla-
nen kommer att slutförhand-
las  2009 då alla världens 
länder inklusive Indien, Kina 
och USA kommer att beslu-

ta om gemensamma avtal för 
att lösa klimatkrisen. 
Lika viktigt är berättelsen 
om alla de satsningar som 
görs världen över i förny-
bar energiförsörjning och 
spännande ny teknik vilket 
bland annat kan innebä-
ra att framtida bilar kommer 
att drivas inte enbart med 
hjälp av skogens restproduk-
ter utan också med hjälp av 
solens energi; att hus  som 
kräver minimalt med energi 
kan byggas samt att flyget 
kommer att tvingas till stora 
miljöåtgärder.
Ser och upplever våra barn 
och ungdomar att vuxenvärl-
den både i stort som smått 
tar sitt klimatansvar förmed-
lar vi en ökad trygghet och 
en framtidstro. 
Den egna familjens för-

ändrade levnadsvanor till-
sammans med stora globala 
beslut är en stark signal. 
Skolledare bör ta vara på 
den möjlighet som regering-
en erbjuder lärare i samband 
med den stora satsningen 
Lärarlyftet. Regeringen be-
kostar till största delen vida-
reutbildning för lärare och 
den efterfrågan som nu finns 
att få ökad kunskap inom 
miljö- och klimatområdet 
borde kunna 
erbjudas 
genom Lä-
rarlyftet. 
Handen på 
hjärtat! Vad 
gör Du för 
en bättre 
miljö?

Folkpartiet liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Handlingar enligt stadgar 
tillgängliga i Aktivitetshuset 
under tiden 22/2 - 3/3 2008

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

håller ordinarie

Årsmöte
Måndag 3 mars kl 19.00

 Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
/Styrelsen

Nätfilter ska stoppa barnporr i Västra Götalandsregionens datorer

VAD TYCKER DU?
Mejla din åsikt till 

redaktionen@alekuriren.se

Ps Du måste inte vara politiker.


