
Iveckan presenterades re-
sultatet av en omfattande 
enkätundersökning bland 

ungdomar i Ale. Det är 
knappt 20 år sedan den förra 
gjordes. Att rikta kritik mot 
att det inte har gjorts någon 
på länge är felaktigt, efter-
som ytterst lite verkar ha 
förändrats. Till stora delar är 
det mesta sig likt. Ungdomar 
saknar fortfarande mötes-
platser och främst de äldre 
tonåringarna vill ha något 
som är lite mer ”privat”, där 
inte lillasyster ser mig.

Vad som framgår tydligt i 
den senaste undersökningen 
är att samhället har föränd-
rats. Det är inte länge själv-
klart att känna trygghet till 
och från skolan, inte ens på 
bussen i lokaltrafiken. Därför 
är resultatet av vad Ales ung-
domar anser är mest angelä-
get för kommunen att satsa 
på, inte särskilt förvånande. 
Överst på listan står nämligen 
kriminalitet. De har fått nog. 
Många har, trots sin ringa 
ålder, redan varit utsatta för 
både stölder och hot.

Ett redan känt faktum, att 
unga tjejer mår allt sämre, slås 
också fast i undersökningen. 
Det talas idag om att det mer 
eller mindre har blivit mode 
att skära sig lite i armarna. 
Att droger förekommer, där-
ibland även narkotika, på såväl 
högstadiet som gymnasiet är 
annan skrämmande fakta.

Kommunfullmäktige fick 
ett närmast hopplöst uppdrag 
att i ett grupparbete försöka 
rangordna vilka ungdomsfrå-
gor som var mest angelägna 

att komma till tals med. Här 
fanns allt från alkohol, kri-
minalitet, trygghet till ung-
domsinflytande. Jag beund-
rar deras  arbete, att ens för-
söka prioritera frågor som alla 
i princip känns lika angelägna, 
kan inte ha varit lätt.

Personligen skulle jag önska 
att fullmäktige tog ett annat 
beslut. Det skulle handla om 
nolltolerans. En tydlig mar-
kering som säkert blir tuff att 
efterleva, men som signalerar 
både vad målet är och vilken 
nivå som gäller. Nolltolerans 
mot hot, mobbning och miss-
handel i kommunens skolor. 
Nolltolerans mot alkohol, 
narkotika och tobak i kom-
munens skolor. Nolltolerans 
mot att tjejer skär sig i armar-
na. Nolltolerans mot att barn 
inte äter i bamba. Nolltole-
rans mot att elever inte möts 
med respekt och har inflytan-
de i skolan. Med nolltolerans 
försvinner möjligheten att 
säga; ”vi är väldigt nöjda med 
vårt arbete mot mobbning i 
skolan, det finns bara ett fall 
som är anmält i år.” Ett fall 
är ett misslyckande och ska 
inte kunna försvaras med att 
det var värre i fjol. Samma sak 
när det gäller att unga flick-
or skär sig i armarna. Det ska 
inte få förekomma och varje 
fall som förekommer ska ut-
redas på största allvar och inte 
försvaras med; ”Det är ännu 
fler i Göteborg”. Självklart 
är jag medveten om att det 
redan idag inte är tillåtet med 
droger i kommunens skolor, 
men jag skulle vilja se ett tydli-
gare officiellt ställningstagan-

de. Så fort en elev inte känner 
sig trygg i skolan ska vederbö-
rande kunna tänka; ”Men så 
här ska det inte vara, alla ska 
ju må bra här, det står på en-
trédörren och det har rektorn 
sagt”. Uppmaningen till elev-
erna ska vara att i skolan är du 
alltid trygg och här ska du må 
bra. Är den tillräckligt tydlig 
tror jag att eleverna blir tyd-
ligare om verkligheten skil-
jer sig.

Inflytandet i skolan ska 
också vara påtagligt och det 
ska vara nolltolerans mot 
beslut över elevernas huvud 
om de är direkt berörda av 
beslutet.

Att göra en prioriteringslis-
ta från politiskt håll känns lite 
förlegat. Alkohol- och drog-
användningen ska minska 
bland unga samt att elever och 
lärare ska möta varandra med 
respekt i skolan känns båda 
som självklara inslag. Det ska 
inte behövas någon priorite-
ring inom dessa områden. I 
dagens samhälle ska kommu-
nen alltid verka för ett mins-
kat drogmissbruk och för en 
skola med maximalt elevin-
flytande. Den unga genera-
tionen ska inte tolerera något 
annat.
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TRIVSELTRÄFF
Medborgarhuset Ledet

OBS! Tiden
Torsdag 11 oktober kl 17.00

Vi öppnar dörrarna kl 16.30
Program:

Musik, modevisning med mannekänger

Tillfälle att förnya garderoben

Lotterier, kaffeservering

Hjärtligt välkomna!
Kulturgruppen

Medborgarhuset Ledet
Torsdag 8 nov kl 17.00

OBS! Tiden

”Glad i toner”, sång och spelgrupp 
från Västerlanda-Hjärtums PRO

underhåller.
Provsmakning av mat.

Välkomna!
Friskvårdskommitten

Medborgarhuset Ledet
Torsdag 10 april kl 17.00

OBS! Tiden

”Maritas gäng” står för underhållningen.
Provsmakning av mat.

Välkomna!
Friskvårdskommitten

Telefon: 0303-190 80 • Ytterbyvägen 2, Kungälv

Vi erbjuder:
• Gratis värdering av Din bostad 

• Värdefulla tips inför en försäljning 

• Beräkning av reavinstbeskattning 

• Säljande annons i tidningar och på internet 

• Visning med kunnig fastighetsmäklare på plats 

• Tillgång till bank- och försäkringsspecialister 

• Ekonomisk och juridisk rådgivning

SÄLJA DIN BOSTAD ?
Rabattcheck 10.000:- för nya uppdrag t.o.m. 30/4

DRA NYTTA AV VÅRT 
BREDA KONTAKTNÄT!
Vi är en del av Länsförsäkringar

VÄRDECHECK
Denna check ger dig rabatt på ordinarie mäklararvode om du låter Länshem 

Fastighetsförmedling i Kungälv sälja din villa / fritidshus / bostadsrätt. 

Tio tusen kronor / (10 000 kr)
Länshem Fastighetsförmedling, Ytterbyvägen 2 Kungälv.

Checken gäller t o m 30 april 2008
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

www.lanshem.se

Kom in till oss och prata
bolån och försäkring. 
Vi finns på Ytterbyvägen 2
442 10 Kungälv.

Älvängens
TapetserarverkstadTapetserarverkstad

Utför: Stoppning,
Omklädsel av möbler, bil,
båt och husvagn m.m.

Lena Wallberg, Skår ÖvreLena Wallberg, Skår Övre

Fria transporter

tel. 0303-33 83 40. Biltel. 070-773 10 94

Ett varmt tack till
Bergendahls 

Blommor
i Älvängen för att ni 

ställde med både
blommor och på er fritid 

för oss

Ale 
Reumatikerförening

Johan 0709-917979, Martin 0709-917974

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

och service.
Ring för kostnadsfri offert:

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!

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:- Vilken fyrverkerisuccé
Ett speciellt tack till:
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Vi syns nästa år! -Styrelsen

Däckverkstad!


