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Med rätt skydd kan du känna dig bekväm och säker i alla situationer, även om du 
ibland har urinläckage. TENA Ladys nya unika Fresh Odour Control™, neutraliserar 
snabbt lukt och håller dig fräsch i upp till 8 timmar. 

Med TENA Lady Fresh Odour Control™

kan du leva som vanligt.
Kontakta läkare, distriktssköterska eller uroterapeut för råd och rätt behandling, 
om du besväras av urinläckage. Produkterna går även att köpa på apotek och i butik.

Beställ gratisprov på www.TENA.nu

Var trygg med 
TENA Lady 

Gör som Peter Tifelt, 
företagare i Ale, 
hyr ett komplett 
kontor!

Hur använder 
du din arbetstid?
I bilkö eller på kontoret?

Kontakta Börje!
0303-74 11 40
www.nolforetagscenter.se

Från

990:-
/mån

NÖDINGE. Folkpartiet 
liberalerna i norra Älvs-
borg fick ministerbesök 
på lördagens årsmöte i 
Ale gymnasium.

Integritets- och jäm-
ställdhetsministern, 
Nyamko Sabuni (FP), 
blickade tillbaka på en 
tuff mandatperiod och 
inspirerade samtidigt 
inför en ny.

Regeringen har visat 
på sin duglighet när vi 
trots en mycket svår 
finanskris har klarat 
statsfinanserna och 
kan nu se hur tillväxten 
ökar igen, sa Nyamko 
Sabuni.

För ordföranden, Anita 
Brodén, var det särskilt kul 
att hälsa integritets- och jäm-
ställdhetsministern välkom-
men.

– Jag kommer ihåg när 
Nyamko redan som mycket 
ung politiker tydligt marke-
rade att hennes mål var att bli 
statsminister. Vi log ganska 
brett, men några år senare är 
hon minister i Alliansens re-
gering. Det är bra marsche-
rat, säger Anita Brodén.

Nyamko Sabuni är oavsett 
ideologisk hållning behag-
lig att lyssna till och hon har 
förmågan att trollbinda. Det 
gör hon inte minst genom 
att återge sin historia och 
bakgrund. Hennes pappa var 
politisk flykting från Kongo-
Kinshasa och Nyamko föddes 
i exil.

Liv i exil
– För mig var politik samma 
sak som ett liv på flykt under 
ständigt dödshot. Därför be-
stämde jag mig för att för-

söka bli advokat och abso-
lut inte politiker. Idag är jag 
statsråd…

I samma andemening 
passar hon på att ge skolan 
kritik. Med rätt stöd hade 
hennes juristdrömmar över-
levt längre än vad som blev 
fallet.

– Vår skola måste bli bättre 
på att ställa krav och på att 
bry sig. Inställningen ska vara 
att alla ska klara MVG, men 
vi får samtidigt acceptera att 
någon får ett G. Allt annat 
är ett misslyckande, säger 
Nyamko Sabuni.

Egentligen ville ministern 
ägna all tid åt framtiden, men 
gav ändå en ganska omfattan-
de redogörelse för vad reger-
ingen har gjort under man-
datperioden.

Väljarna väljer
– Jag vet att vi inte vinner 
valet på att berätta vad vi har 
gjort, utan väljarna kommer 
att fatta sitt beslut efter vad vi 
säger att vi ska göra. Det vore 
dock fel att inte peka på tydli-
ga förändringar, till exempel 
att en medelinkomsttagare 
som har cirka 22000 kronor i 
lön, idag har 1700 kronor mer 
i plånboken. Den borgerliga 
alliansen vill också lägga 700 
miljoner kronor på höjt fler-
barnstillägg. Det innebär en 
höjning med 50 kronor i må-
naden för andra barnet, 100 
kronor för tredje, 150 för 
fjärde och 200 för femte, pro-
pagerade ministern och till-
lade:

– Sverige har klarat sig 
väldigt väl jämförelsevis med 
andra länder i Europa, men 
det är alltid vissa grupper 
som drabbas hårdare i en fi-
nanskris. Pensionärerna är en 
grupp, barnfamiljerna är en 

annan som alltid riskerar att 
klämmas åt i en tid av kärvhet. 
vi vill inte att de halkar efter 
i krisens spår, säger Nyamko 
Sabuni.

Hennes huvudfrågor är 
annars integration och jäm-
ställdhetsfrågor. Självklart 
berördes även dessa, där hon 
anser att det fortfarande finns 
otroligt mycket att göra.

Nytt mottagande
– Vi måste förändra flykting-
mottagandet från omhänder-
tagande till att bli mer stöt-
tande. Jag vill att vi inför en 
etableringsersättning som 
utgår under två år då flyk-

tingar ska få stöd att hitta 
rätt plats i Sverige och i sam-
hället. Ersättningen ska vara 
högre än dagens bidrag, men 
lägre än en riktig lön. Idag tar 
det i snitt sju år innan en flyk-
ting har kommit tillrätta och 
fått jobb eller en bra utbild-
ning. Vi tycker att det ska ta 
högst två år, menar Nyamko 
Sabuni.

På jämställdhetsplanet 
finns också mycket kvar att 
göra enligt ministern.

– Den viktigaste frågan 
rör våld mot kvinnor, där vi 
har presenterat 56 konkreta 
åtgärder. Vi har ökat tryck-
et på kommunerna att erbju-

da utsatta kvinnor ett tillräck-
ligt bra skydd. Det ska vara 
en dörr in och problemet med 
att kastas mellan myndighe-
ter måste elimineras. Frågan 
har hög prioritet och jag 
anser att alla som idag jobbar 
vid våra kvinnojourer är vårt 
samhälles största hjältar.

Kraftfull applåd
Mötesdeltagarna gav minis-
tern en kraftfull applåd innan 
frågan släpptes fri. En central 
fråga var ungdomsarbetslös-
heten.

– Införandet av ett nytt lär-
lingssystem kommer att bära 
frukt på sikt. Det var ett all-

varligt misstag att ta bort det. 
Vidare tror jag att höga in-
gångslöner är ett bekym-
mer. Vi måste komma över-
ens med facken om en annan 
attityd. Det måste vara bättre 
med en lägre ingångslön och 
full sysselsättning. Får vi in 
ungdomarna i arbetslivet 
löser sig många problem, 
säger Nyamko Sabuni.

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet 
till Europa!
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"Vi har visat oss regeringsdugliga i krisen"
– Integration- och jämställdhetsministern gästade Folkpartiets årsmöteetsministern gästade Folkpartiets årsmöte

Integration- och jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni (FP) inpsirerade Folkpartiet liberalerna i norra Älvsborg på årsmö-
tet som denna gång hölls i Ale gymnasium.

Kommunen diskri-
minerar barn som 
går på Ahlafors Fria 

Skola. De har inte samma 
rätt till skolskjuts som barn 
som går på kommuna-
la skolan. Taxibussen kör 
förbi små barn. Dåligt! Alla 
i kommunen betalar samma 

skatt.
Det gäller barn som bor 

i Ölanda och skall med 
bussen från Starrkärrs 
skola. Det går en liten mi-
nibuss förbi som det lär 
finnas plats i. Vägen fram 
till Starrkärr är mörk och 
lång. Vi vet att Skolverket 
har bestämt att det är till-
låtet att göra en sådan dis-
kriminering. Konstigt när 

regeringen vill satsa på fler 
friskolor. Hur hänger det 
ihop?

Det finns olika skäl till 
att föräldrar väljer frisko-
lan, låt det inte gå ut över 
barnen. Ale kommun, visa 
att ni är bäst och gör un-
dantag där det går.

Lars-Erik

Orättvist!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


