
Vi sätter nu punkt 
för en fem veckor 
lång och intressant 

granskning av den politis-
ka återväxten i Ale kommun. 
Det är med andra ord dags 
att sammanfatta. Ingen säger 
säkert emot att det råder idé-
torka över hela partibred-
den när det gäller nyrekry-
tering. Den går nämligen 
hur trögt som helst, om den 
saken råder inga som helst 
tvivel. Att konstatera är lätt, 
men att hitta motmedel är 
svårare.

I artikelserien speglades 
ett bra exempel på hur man 
försöker skapa engagemang 
och ansvar i skolan. Det 
låter som en självklar väg 
att gå, men det måste finnas 
en fortsättning. I Ale stavas 
den bland annat ungdoms-
fullmäktige och ungdoms-
råd. Det är bra initiativ och 
forum som till viss del fung-
erar. Ungdomarna som vi 
har talat med ger uttryck av 
att vilja mer. De vill se tydli-
gare resultat, frågan är bara 
var gräsen går? Hur mycket 
ansvar kan och ska samhället 
ge en femtonåring? Att vilja 
ta ansvar är inte samma sak 
som att göra det.

Alla dessa demokratis-
ka forum som nämnts för 
ungdomar ska vi värna om, 
men någonstans måste par-
tipolitiken komma in. Idag 
säger ungdomar att de inte 
är intresserade av politik. 
Det tycker jag är rent lo-
giskt, eftersom de knappt har 
kommit i kontakt med det. 
Innan jag hade åkt skidor 
första gången var det inget 
jag längtade efter, men nu 
när jag väl har provat så är 
några dagar i fjällen högsta 
prioritet.

Att diskutera om vi ska 
ändra demokratins former är 

drastiskt. Vi måste – och de 
politiska partierna måste – 
visa vägen till politiken. Par-
tierna måste bli mer välkom-
nande och framförallt be-
redda att dela med sig av 
makten.

Berättelsen om avhoppa-
ren hos socialdemokraterna, 
Tyrone Hansson, är bekläm-
mande. Hur många sådana 
fall finns det? I mina ögon 
har Tyrone alltid varit en 
genuin politiker som har gått 
den långa vägen, via SSU, 
facket och LO. Väl inne i 
partiet hoppar han av. Det är 
en mer allvarlig signal än att 
ungdomar säger att de inte 
är intresserade av politik –
för om de som är engagera-
de inte finner det menings-
fullt att fortsätta, vart är vi 
då på väg?

Integration är ett annat 
alarmerande bekymmer. 
Även här får vi signaler om 
att det finns ett intresse, men 
ingenstans att få utlopp för 
det. "Dörrarna är i princip 
stängda", säger de.

Att den politiska åter-
växten är minsta möjliga är 
emellertid ett problem som 
måste upp på dagordningen, 
inte i ett enskilt parti utan 
som en generell huvudfrå-
ga. Konsekvensen i annat fall 
är en kommun utan framtid 
och där vill inte jag bo.

Så om vi inte har lösning-
arna måste vi ändå ha modet 
att diskutera frågan.

2  |  alekuriren   |   nummer 10  |   vecka 1 1   |   2008Ledare

Per-Anders Klöversjö

Ansvarig  utgivare
perra@alekuriren.se

Besöksadress
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour: 0704-92 35 07

alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka. Sista 
veckan i varje månad ingår hela Lilla Edets 
kommun. Tidningen produceras av Kuriren 
i Väst AB.

Chefredaktör, ansvarig utgivare
Per-Anders Klöversjö

Redaktörer
Per-Anders Klöversjö, 
Jonas Andersson
Allan Larson.

Layout och grafisk produktion
Johan Andréasson, Per-Anders Klöversjö, 
Bernt Sand, Björn Amneskog.

Marknad:
Kent Hylander, 0704-38 52 58
Bernt Sand, 0303-33 37 33

Kontakt
Tel 0303 74 99 40, fax 0303 74 99 45
info@alekuriren.se

Annonsmottagning
Vardagar 8-17 Manusstopp onsdagar kl 12

Upplaga & läsare
Alekuriren, normalvecka: 14 747 ex, 45 000 
läsare. Storupplaga i Lilla Edet, sista veckan 
varje månad: 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tryck
Adargo Press, Göteborg, 2007.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Hemsida www.alekuriren.se

E-post info@alekuriren.se

Distribution
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Utebliven tidning?
Ring SDR, tel 0522-68 11 00
Allt återgivande av text, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Utan återväxt ingen framtid

ÅRSMÖTE
Lördagen 12 april kl 14.00
Ale Gymnasium i samband med

ungdomsavslutningen.

Motioner till årsmötet styrelsen
tillhanda senast 28 mars.

Alla medlemmar är välkomna!
Styrelsen

ALE INNEBANDYFÖRENING 
KALLAR TILL:

Hedens Svalereds 
Vägsamfällighet

håller ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 18/3 kl 19

Välkomna!
Styrelsen

Lägenhet i 
Skepplanda

3:a, 64 m2, 3 våningen.
Öppen planlösning. 

P-plats. 
Ledig 1/5 2008.

För info och visning 
ring onsdag 19/3.

Legab Fastigheter
031-183055

Gratis ansiktsmassage
vid bokning av fotvård, vaxning eller 

cellulitbehandling
VattenMarie 0731-52 40 72

50% på alla behandlingar första gången
Healing, Bach Blomterapi, 

Stay Young och Plus & Minus. 

Tea´s SjälsSpa 0733-54 47 45.

Göteborgsvägen 86, Älvängen

Välkommen till vår 

BOLIVIABASAR 
på Älvängenskolan

Onsdag 19 mars kl. 18.00 
slår vi upp portarna till årets Boliviabasar.

Då är hela skolan fylld med olika aktiviteter 
och stånd med matbröd, kaffebröd, 

chokladhjul, korv och bröd, ”loppis”, lotterier 
och tombola med många fi na priser.

Missa inte denna kväll! 
Du bidrar till vårt solidaritetsarbete 

för barn i Bolivia.

Basaren pågår till längst kl. 20.00
Dragningen på lotterierna ca. kl. 19.30

– Väl mött 
önskar all personal på Älvängenskolan
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RES TILL RHEN 
OCH MOSEL 

med vår kände operasångare 
Hans Josefsson.

Start med buss från Vänersborg, 
Trollhättan, Lilla Edet, Lödöse, 

Hålanda och Skepplanda.

Avresa 17/5 – 7 dagar 
kr. 6.745:-

Program och bokning hos Åke Larsson,  
Skepplanda Tel. 0303-33 80 52

TAXI - Lilla Edet 

Tel. 0520-65 75 00

Välkomna!15 platser kvar. 

Välkomna!

Påskafton

Annandagen
Poängpromenad

start 10-12
cafeterian öppen 9.30-14

Påskeld vid Forsvallen

20.00
Serveringen öppen

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

Vi utför det mesta inom 
om–, till– och nybyggnation 

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

ÅRSMÖTE
Stödföreningen Vaken inbjuder 

medlemmar till årsmöte

 MÅNDAG 25 MARS KL 18.
Alekurirens konferensrum

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Välkomna!

Jag vill inte ta ifrån Karl-
Ingemar Andersson och 
Bosse Augustsson deras 
rätt att ha startat Ale Te-
atersällskap, men jag var 
med från början 1981 och 
jag skulle inte ens spela 

teater utan musik. När jag 
gick hem hade jag fyra roller. 
Sedan dess har jag spelat 
teater och hela livet är för 
mig en teater.

Kent Karlsson

FÖRTYDLIGANDE FRÅN TIDIGARE ARTIKLAR
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ALE. I Ale kommunfull-
mäktige härskar medel-
åldern och den politiska 
återväxten ser skral ut.

– Fullmäktige är gub-
bigt. Äldre män domine-
rar och måste bli bättre 
på att lyssna på de 
yngre, säger miljöpar-
tiets Åsa Kasimir-Kle-
medtsson.

Problemet ligger inte 
hos ungdomarna, som 
är starkt intresserade 
av samhällsfrågor, utan 
hos partierna som inte 
är tillräckligt attrak-
tiva. 

En rundringning till partier-
na i kommunfullmäktige ger 
en dyster bild av det partipoli-
tiska engagemanget hos unga. 
Flera av partierna pratar om 
att politiken uppfattas som 
mossig, trög och tråkig. Mo-
deraten Dennis Larsen, som 
är ersättare i fullmäktige och 
näst yngst med sina 25 år, 
säger att det finns ett stort 

engagemang hos unga. Men 
partierna är för ointressanta. 

– Jag förstår att ungdomar 
tycker att det är tråkigt med 
politik. Partierna måste bli 
roligare och ha mer aktivitet 
kring sig, säger han.

Dennis började intressera 
sig för poli-
tik på hög-
stadiet och 
när han var 
17 år valde 
han att en-
gagera sig 
i modera-
terna. Han 
säger att ett 
problem är 
att unga vill 
vara radika-
la och rebeller och då passar 
inte de tråkiga gamla vanliga 
partierna.

Partier i mittfåra
– Just nu känns det som om 
alla partier ligger i en mitt-
fåra. Men vi unga vill gärna 
bryta mot det som är och gå 
till ytterligheter, säger han.

Aledemokraternas Jan A 
Pressfeldt är dock inne på 
en annan linje:

– De får skylla sig själva, 
säger han och menar att unga 
inte ska gå runt och klaga när 
de inte engagerar sig i parti-
er. 

Ålders-
fördel-
ningen i 
kommun-
fullmäktige
är inte re-
presenta-
tiv mot Ale 
kommun.
74 procent 
av de ordi-
narie i le-
damöter-

na är över 50 år. I hela Ale är 
cirka 40 procent av befolk-
ningen över 50 år. 25- till 50-
åringarna utgör till och med 
en större grupp.

Speglar inte samhället
– Åldersfördelningen känns 
sned och det är tråkigt att 
fullmäktige inte speglar sam-
hället, säger Markus Larsson 
(m), som är den enda av ordi-
narie ledamöter som är under 
30 år. 

Han berättar att det tidi-
gare funnits en Ale-avdelning 
inom moderata ungdomsför-
bundet men i dagsläget ligger

– För att en demokrati ska 
fungera krävs det en bredd 
som tyvärr saknas i fullmäk-
tige idag, konstaterar Elena
Fridfelt (c).

Ungdomsfullmäktige
Ett försök att få ungdomar 
in på den politiska banan har 
varit ungdomsfullmäktige 
som har funnits sedan 2001. 
Där har många elever visat 
framfötterna och de har varit 
villiga att ta debatt med po-
litikerna.

– Det har varit spännan-
de och många livliga debatter 
med niorna, säger Hasse An-
dersson (s).

Men gensvaret från politi-
kerna har inte varit det bästa. 
Ungdomsfullmäktiges motio-
ner får ofta avslag i fullmäk-
tige.

– Många nior tycker att det 
har varit ett spel för galleri-
erna, säger Jan A Pressfeldt. 
De hoppas att de kan påverka 
men de påverkar ingenting.

Vad gör partierna?
Vad gör då partierna och kom-
munen för att trygga återväx-
ten? Inte mycket. Hasse An-
dersson betonar vikten av att 
ha bra elevråd och matråd 
där eleverna får se att det går 
att påverka verksamheten. I 
övrigt är den gängse uppfatt-

"Gubbvälde" i kommunfullmäktige

ÅLDERSFÖRDELNINGEN BLAND STYRANDE

•  I kommunfullmäktige finns en ordinarie ledamot under 30 år. Två av ersät-
tarna är under 30. Alla tre är moderater.

• Fyra ordinarie ledamöter är under 40 år. Åtta bland ersättarna. 

– Den politiska återväxten hotad i Ale kommun

Rolf Johannesson (s) är äldst i kommunfullmäktige med sina 
80 år.

>>Fullmäktige är gubbigt. 
Äldre män dominerar och 
måste bli bättre på att 
lyssna på de yngre.<<

Åsa Kasimir-Klemedtsson
Miljöpartiet

BOHUS. – Politiker 
måste ut och möta 
människor mer. Då kan 
man få en bättre dialog 
och lyssna till vad folk 
verkligen tycker.

Så tror kommunfull-
mäktiges ordförande, 
Inga-Lill Andersson (s), 
att de styrande i Ale 
kan stärka den politiska 
återväxten. 

Att få in fler unga i 
partipolitiken handlar 
för henne inte om eko-
nomiska resurser, utan 
om viljan att avsätta 
tid.

Inga-Lill Andersson har varit 
politiskt aktiv sedan slutet av 
60-talet. Hon har en gedigen 
lista av förtroendeuppdrag 
där hon bland annat har varit 
k o m m u n -
s tyre l sens 
ordförande 
i många år. 
Sedan valet 
2006 är hon 
ordförande 
i kommun-
f u l l m ä k -
tige. Hon 
har funderat 
över hur man lockar fler att 
intressera sig för politik.

– Jag är helt säkert på att 
många politiker skulle ställa 

h d l d

om att föra fram egna politis-
ka åsikter utan om hur arbetet 
som politiker fungerar.

Att vara fritidpolitiker är 
inte särskilt väl ansett idag. 
Inga-Lill vill gärna förändra 
den bilden och återskapa res-
pekt för det arbete politiker-
na gör. Hon pratar mycket om 
att politiker måste möta det 
vardagsnära i samhället. Att 
intresset för samhällsfrågor 
finns där, men att mottagan-
det hos politiker kan bli bättre. 
Det finns många frågor att en-
gagera sig i, frågor som spe-
ciellt borde intressera ungdo-
mar som miljö, droger, skola 
och fritid. Det gäller att hitta 
former där unga känner att de 
kan bli mer delaktiga.

Ungdomligt rådslag
– Vi kan utveckla ungdoms-
fullmäktige mer, säger Inga-
Lill Andersson. Jag har även 
funderat över andra sätt som 
vi kan fånga upp  ungdomar.

Hon be-
rättar om ett 
förslag om 
ett rådslag, 
där politiker 
och ungdo-
mar träffas 
och tar upp 
olika frågor. 
I rådslaget 
får politiker-

na höra hur ungdomar upp-
lever saken och ungdomarnas 
synpunkter får gehör.

– Annars behöver vi 
h l d d

kerna visar att de menar allvar 
och att det inte är engångs-
grej. Det handlar om viljan att 
sätta av tid. 

Ingen liten klick
Som ordförande i både kom-
munstyrelsen och fullmäktige 
har Inga-Lill Andersson stor 
erfarenhet från att basa över 
det gubbvälde som var pro-
blemet i förra veckans arti-
kel i Alekuriren. Hon köper 
dock inte kritiken om att det 
är en liten klick som styr kom-
munen.

– Det finns en liten grupp 
som är stark. De har varit med 
länge och är väl insatta. Men 
i kommunstyrelsen kände jag 
aldrig att jag ensam kunde be-
stämma något. Det handlar ju 
också om att känna trygghet i 
partigrupperna och att alla ska 
våga säga ifrån när man har en 
annan åsikt.

Den styrande, starka grup-
pen har också fått kritik för 
att inte lyssna, men det köper 
inte Inga-Lill Andersson: 

– De som sitter i ledan-
de positioner får mycket in-
formation. Har man mycket 
information kan man påver-
ka mycket eftersom man kan 
framföra starka argument. 
Det är ofrånkomligt att den 
som vet mycket blir stark i en 
diskussion.

Finns det något som ni 
kunde gjort annorlunda 
genom åren, för att ha und-
vikit dagens situation?

f k k d

ner i tio, femton år. Det blom-
mar upp och så dör verksam-
heten när eldsjälarna flyttar 
f k

unga, vi måste bara ta oss tid 
att hitta nya sätt.

Insänt

Fullmäktiges ordförande, Inga-Lill Andersson (s), vill hitta nya mötesplatser:

Politiker kan bli bättre på att möta verkligheten

Inga-Lill Andersson (s), kommunfullmäktiges ordförande, har 
funderat mycket kring hur ungdomar ska kunna lockas till po-
litiken.

RÄTTELSE
Det finns tre ersättare i kommun-
fullmäktige som är under 30 år. 
Två moderater och en vänsterpar-
tist. Inte två som det stod i fakta-

>> De som sitter i ledande 
positioner får mycket 
information. Har man 

mycket information kan 
man påverka mycket 

eftersom man kan fram-
föra starka argument. <<

Del 2 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Här kan 
ungdomar påverka – eller kan de det?"
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Att det saknas unga politi-
ker bland de styrande i Ale 
är inte lätt att förstå när man 
ser engagemanget för elevin-
flytande på skolorna i kom-
munen. På mellanstadiesko-
lan i Skepplanda finns, för-
utom klassråd och elevråd, 
också mat-, biblioteks-, och 
miljöråd.

– Barnen får ge uttryck för 
vad de tycker och tänker och 
hur man kan genomföra olika 
saker, säger rektor Göran
Klang. De fostras i att kunna 
det formella kring möten, se 
för- och nackdelar i frågor och 
om det är möjligt att genom-
föra. Det är en fostran i de-
mokrati och en grundpelare i 
skolan att eleverna känner att 
de är delaktiga.

Börjar i förskolan
Redan i förskolan får barnen 
vara med och känna att de kan 
påverka och sedan ökar infly-
tandet gradvis och eleverna får 
tycka till om större och större

– De finns några som är med 
för att komma ifrån de vanli-
ga lektionerna men många 
har ett äkta engagemang för 
samhällsfrågor, säger Göran 
Klang. Det är de som blir de 
bästa politikerna.

Eleverna tycker att det är 
kul att sitta i råden och de 
flesta kan tänka sig att fort-
sätta när de kommer till hög-
stadiet. De har en bra uppfatt-
ning om vad det innebär att 
representera andras åsikter.

– När vi diskuterar får man 
tänka på vad klassen vill och 
inte bara vad man tycker själv, 
säger Nathalie Mårtensson 
som sitter i matrådet.

– Vi brukar inte bråka om 
saker utan vara ganska över-
ens, berättar elevrådets ordfö-
rande Jesper Baggersgård.

Eleverna får lära sig möte-
sordning, att diskutera, beslu-
ta och sedan att föra vidare in-
formationen till sina klasser.

Kul att vara med
– Ibland känns det som om 
vi inte kan besluta så mycket. 
Som vissa saker vi vill ha till 
skolgården säger Ida Hans-

skatepark på skolgården och 
det går ju inte. Det kostar ju 
pengar också, säger Sebasti-
an Karlsson från miljörådet. 

Att fortsätta sitta i råd kan 
de flesta tänka sig. Men att ge 
sig in i politik sedan är avläg-
set för barnen Uppfattning-

gersgård. På Göran Persson.
En politiker ska ha glasögon, 
säger han och skrattar.

– Den ska tänka på vad 
som är bäst för andra.  Men 
jag vet inte så mycket om vad 
de gör.  Jag har ingen aning 
om vad demokrati betyder

– Ta upp frågor som 
berör barn och ungdomar 
mer, säger elevrådets Molly
Ljungberg.

Efter att ha hört elever-
nas resonemang kring poli-
tik och demokrati blir Göran 
Klang självkritisk Eleverna

jobbar i skolan för in verklig-
heten utanför, in i skolan. Att 
eleverna kan se att det finns 
linjer mellan skolan och livet 
utanför, avslutar han.

Stort elevinflytande i Ales grundskolor
SKEPPLANDA. I Ales grundskolor finns flera forum 
där eleverna får vara med att påverka och prova 
hur det är att sitta i styrande ställning. 

På Alboskolan i Skepplanda är över 60 elever 
engagerade i olika råd, men att fortsätta in i politi-
ken senare i livet känns mycket avlägset.

– Det skulle vara kul att testa vara politiker 
eftersom inte så många håller på med det, men 
inte hålla på jämt, säger elvaåriga Mathilda Lillsjö 
som sitter i matrådet. 

Elevrådet träffas en gång i månaden. Jesper Baggersgård, Mathilda Edfeldt, Ida Hansson, Molly Ljungberg och Hanna Carls-
son går alla i sexan.

PÅ ALBOSKOLAN

Del 3 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Är ung-
domsfullmäktige lösningen?"

ALAFORS. I Ales ung-
domsfullmäktige sitter 
många ungdomar 
som vill vara med och 
påverka. 

Det är tonåringar 
som insett att om man 
vill förändra något så 
räcker det inte bara 
med att klaga – man 
måste agera också.

– Nu när jag varit med 
i ungdomsfullmäktige 
vet jag varför saker är 
som de är. Jag har fått 
bättre förståelse för 
politik, säger Daniel 
Andersson som går i 
nian på Himlaskolan i 
Alafors.

Daniel Andersson och Gillis
Nielsen sitter i ungdoms-
fullmäktige för Himlasko-
lan. I ungdomsfullmäktige 
sitter en eller två represen-
tanter från alla niondeklasser i 
kommunen. Fullmäktige träf-
fas en gång under hösten då 
eleverna ställer interpellatio-
ner och lägger motioner till 
kommunfullmäktige. Sedan 
hålls ytterligare ett fullmäkti-
ge under våren där politiker-
na ger svar.

V h D l h d l d h d k d l d d l d H k d li i k J bl h
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Att påverka kräver ansvar
– Gillis och Daniel agerar istället för att klaga

Gillis Nielsen och Daniel Andersson, Himlaskolan, är med i både elevråd och ungdomsfullmäktige. De vill gärna vara med och bestämma och har insett att det 
gäller att ta ansvar i samhället om man vill förbättra det.                 Foto: Allan Karlsson

Del 4 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Hur funge-
rar integrationen i kommunpolitiken?"

BOHUS. Ledamöter med 
invandrarbakgrund är 
svåra att finna bland 
makthavarna i Ale 
kommun. 

Enligt Ale mång-
kulturförening är inte 
heller integrationsar-
betet speciellt lyckat i 
kommunen.

– Men det viktigaste 
är inte att just få in 
invandrare i kommun-
fullmäktige utan att de 
som sitter där ser till 
alla gruppers behov, 
säger Jean Altun (s), 
ordförande i Ale mång-
kulturförening. Ska 
man ta emot invandrare 
måste man integrera 
dem också.

Jean Altun säger att han, under 
sina 20 år i Sverige, har sett en 
negativ samhällsutveckling där 
invandrare hamnar i svårighe-
ter.

– Det finns inte så mycket 
hjälp för att komma in i sam-
hället, säger han. Det finns 
mycket fint skrivet men i verk-
ligheten händer ingenting.
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vandrargruppen.
– Politiker marginaliserar 

många grupper i samhället. 
Men handikappade har handi-
kapprådet och pensionärer har 
pensionärsrådet som kan fung-
era som remissinsatser. Men 
invandrare har inget sådant i 
Ale, säger Jean Altun.

Segregation leder till en rad 
problem i samhället som bara 
eskalerar av okunskap om var-
andras kulturer. Främlings-
fientligheten ökar och när 
rykten om andra kulturer flo-
rerar blir okunskapen större. 

– I Sverige har vi en ac-
ceptans mot invandrare från 
länder med ungefär samma 
kultur som oss, som Nordeu-
ropa och USA. Men islam är 
inte alls lika accepterat. Att inte 
ta tag i integrationen skapar 
social oro och sociala problem, 
säger Ulf Boström som jobbar 
i polisen i Västra Götalands in-
tegrationsgrupp.

Mötesplatser
Jean Altun efterlyser verktyg 
mötesplatser där svenskar och 
invandrare kan träffas och lära 
sig om och av varandra. Det 
handlar om så enkla saker som 
lokaler och större ekonomis-
ka bidrag.

– Integration ska ske efter in-
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domar inte har någonting att 
göra blir beteendet ofta de-
struktivt, säger Shadrach Od-
hiambo (c).

Enligt Mohammad Bitar 
(s) har Ale kommit långt efter 
till exempel Kungälvs kommun 
när det gäller att integrera in-
vandare.

Ingen prioritet
– Här pratar man bara. Jag 
skulle kunna ge många råd för 
hur man kan arbeta men makt-
havarna lyssnar inte.

– Integration är inte en pri-
oriterad fråga, fyller Shadrach 
Odhiambo i. De i toppen 
känner inte till problemati-
ken eller så har det en brist 
på intresse. Jag har lyft frågan 
flera gånger men får ingen re-
spons.

Jean Altun, Mohammad 
Bitar och Shadrach Odhiam-
bo är alla engagerade fritids-
politiker, men precis som för 
en del yngre politiker, har det 
varit svårt att ta sig långt fram 
i de politiska leden. 

– Det är svårt att få unga in-
vandrarkillar och tjejer att en-
gagera sig politiskt när de ser 
att andra invandrare inte hörs 
eller gör någon skillnad, säger 
Jean Altun.

– Politiker tänker inte på 
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verka här i Sverige heller, i en 
demokrati, säger Jean Altun. 
Det är lätt att man ger upp när 
man inte får gehör.

Behöver ombud
En väg till bättre integration i 
kommunen skulle vara att an-
vända sig av alla de invandrare 
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om andra kulturer än den 
svenska skulle vara en stor till-
gång.

– Vi behöver ombud, am-
bassadörer, som kan represen-
tera de olika invandrargrup-
perna, säger Shadrach Odhi-
ambo.

– Man måste ha ett nytänk 
h l

Vilka i samhället har kunska-
pen om alla kulturer?

– Ingen men vi kan kom-
plettera varandra bra. Vi kan 
vinna mycket med kärlek och 
respekt, avslutar Mohammad 
Bitar.
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Del 5 i artikelserien "Den politiska 
återväxten". Nästa vecka: "Vi sam-
manfattar"

KULTURELL

Underkänt för
integrationen i Ale

Det är många fina ord om integration vart fjärde år, men däremellan händer inte mycket. Det 
anser Jean Altun, Shadrach Odhiambo, Ulf Boström och Mohammad Bitar när de träffas i Ale 
mångkulturförening i Bohus centrum.                Foto: Allan Karlsson

Faksimil Alekuriren från vecka 
6-10, 2007.


