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I en annons i Alekuriren 
vecka 20 säger Kristde-
mokraterna nej till att 

föräldraförsäkringen skall 
fördelas mer lika mellan 
mammor och pappor och 
menar att föräldrarna själva 
ska bestämma över vem 
som skall vara hemma med 
barnen. Det kan ju tyckas 
vara en trevlig idé som det 
är lätt att ta till sig vid en 
första anblick. Frihet att be-
stämma över våra egna liv 
vill vi ju alla ha. Men om 
man stannar upp och funde-
rar en stund över vad denna 
frihet innebär är det kanske 
inte självklart en så himla 
bra idé ändå? 

Det är ju ingen hemlighet 
att kvinnor tar ut betydligt 
fler föräldradagar än vad 
män gör. Varför det ser ut så 
finns det olika orsaker till, 
men en stor anledning är 
att män generellt tjänar mer 
än vad kvinnor gör. Därför 
orsakar ofta de ekonomiska 
villkoren en situation där 
papporna i högre utsträck-

ning jobbar och där mam-
morna är de som är hemma 
längst tid med barnen. Och 
detta är inte konstigt! Detta 
är fullt förståeligt då alla som 
har småbarn vet att det är en 
kämpig tid. (Och då menar 
vi inte bara vakna nätter och 
krångliga nattningsrutiner 
utan även kärva ekonomiska 
villkor.) Kanske vill man få 
föräldradagarna att räcka så 
lång tid som möjligt och då 
är man sparsam och rädd 
om varje krona. Men frågan 
är om det är så här vi vill ha 
det? Är det ok att ekonomi 
skall hindra en pappa från att 
vara hemma med sina barn? 
Är det ok att ekonomi skall 
försvåra för en mamma att 
kunna kombinera karriär 
och föräldraskap? 

Kristdemokraterna skri-
ver uppgivet att politiken 
har sina gränser, vilket tyder 
på en skrämmande brist på 
framtidsvision. Vi menar 
att politikens uppgift är att 
vilja något! Att vilja förändra 
något till det bättre! På så 

sätt är politiken snarare 
gränslös. Tänk vilken fan-
tastisk framtid vi kan skapa 
tillsammans! Som socialde-
mokrater vet vi att man kan 
förändra samhället till något 
bättre. En socialdemokratisk 
grundidé är att alltid sträva 
efter att få bort ojämlikhe-
ter. Eftersom vi anser att 
föräldraförsäkringen främst 
finns till för barnen, vill vi 
ge den riktiga friheten till 
barnen genom att de skall 
slippa vara lika styrda av 
ekonomiska ojämlikheter 
den dag de själva blir föräld-
rar. Denna frihet är möjlig 
att förverkliga om vi lyfter 
blicken och ser lika mycket 
på barnens framtida plånbok 
som på den egna plånboken 
just här och nu. 

I möjligheternas rödgröna 
Sverige blir barnens plånbok 
inte en lika avgörande faktor 
för om våra barnbarn får ha 
både mamma och pappa hos 
sig om 20-30 år. Således är 
en jämlikt delad föräldraför-
säkring en solidarisk hand-
ling mellan såväl föräldrar 
som mellan generationer. 
En jämlik delad föräldraför-
säkring är därför en utmärkt 
gåva till våra barn. Både nu 
och om 25 år!

Stefan Hagman
socialdemokrat och 

pappa till en femåring 
och en tvååring

Paula Örn
socialdemokrat och 

mamma till en tvååring
och en nyfödd 

Jämlik föräldraförsäkring för barnens skull
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Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Det är i de små och medelstora företagen som nya jobb skapas. Därför är det viktigt att planera 
så att Ale blir ett attraktivt område att etablera i. Det krävs goda kommunikationer, områden 
som passar för olika typer av företagsetableringar, smidig kommunal handläggning och 
närhet till offentlig och kommersiell service.

Roland Wall Elena Fridfelt

Lennart 
Dahl Åke

Niklasson

Boel HolgerssonAnitha Kristiansson

Sten-Åke Oveborn

För tio år sedan gick 
startskottet för den 
nationella handlings-

planen för handikappoli-
tiken, Agenda 22. Sverige 
skulle år 2010 vara tillgäng-
ligt för personer med funk-
tionsnedsättning. Men re-
geringen kunde snabbt efter 
tillträdet 2006 konstatera 
att arbetet gått för långsamt 
för att tillgänglighetsmålen 
skulle kunna nås detta år.

Därför tillskapades en 
strategi, ”Enkelt avhjälpt”, 
tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting, 
för att nå längre. 150 mil-
joner kronor öronmärktes i 
strategin för att bland annat 
anpassa järnvägsstationer 
och 12 miljoner anslogs för 
att fastighetsägare skulle 
informeras om sina skyl-
digheter att åtgärda enkelt 
avhjälpta hinder. Satsningen 
har varit framgångsrik, och 
målen verkar komma att 
överträffas.

Resultatet efter 10 års 
arbete pekar på en positiv 
utveckling inom de flesta 
områden. Andelen studenter 
med funktionsnedsättning 
inom högre utbildning har 
ökat kraftigt.

Statliga myndigheters 
tillgänglighetsarbete har 
förbättrats och blivit mer 
systematiskt. Allt fler kom-
muner arbetar med tillgäng-
lighet och sätter det högt på 
agendan. Nästan 70 procent 
av kommunerna uppger att 
de kommer att ha åtgärdat 
samtliga enkelt avhjälpta 
hinder i innemiljön 2012 

och 97 procent uppger att 
de kommer att ha åtgärdat 
samtliga hinder till 2015.

För tillståndsperioden 
2010 – 2013 är målet att alla 
program på svenska i Sve-
riges television ska textas. 
Enligt förslag till ny radio- 
och TV lag ska programfö-
retagen göra sina program 
tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning 
genom textning, tolkning, 
uppläst text eller liknande 
teknik i den omfattning som 
föreskrivs av myndigheterna.

Parallellt med de positiva 
exemplen, är det inte svårt 
att se omfattande brister. 
Det fortsatta arbetet ska 
därför omfatta, att mänskliga 
rättigheter bland annat inne-
bär skydd mot diskrimine-
ring som har samband med 
funktionsnedsättning.

Minst lika viktigt är ett 
kraftfullt förebyggande 
arbete för att undanröja 
hinder för delaktighet och 
jämlikhet, så att bristande 
tillgänglighet inte behöver 
bli en rättssak.

Därför tar regeringen i 
år fram en strategi för åren 
2011 till 2015 för att vi på 
ett mer systematiskt sätt än 
tidigare ska kunna göra Sve-
rige tillgängligt för alla. Till-
gänglighet ska inte betraktas 
som något för vissa, utan för 
alla. Alla vinner på att sam-
hället görs mera tillgängligt.

Maria Larsson (KD)
Äldre- och folkhälsominister

Penilla Gunther (KD)
Riksdagskandidat VG Norra

Ett mera tillgängligt Sverige

Efter att lyssnat till 
riksreinfeldt, Borgar-
borg och mina egna 

företrädare eller våra egna 
kommunala motsvarighe-
ter så kan man få för sig att 
valet handlar om olika stora 
frågor. Arbete är en sådan 
fråga, skola, omsorg och 
miljö är andra stora frågor 
som valet sägs handla om. 
Jag är övertygad om att valet 
måste handla om hur vi ser 
på varandra.  Skolan måste 
handla om hur vi ser på vårt 
lands framtid - våra barn. 
Vilken respekt visar vi elev-
erna som vandrar igenom 
skolan. Det är detta det ska 
handla om. Synen på med-
människor. 

Allt eftersom vi gräver 
ner oss i stora problem och 
bråkar om vilket parti som 
lyckas beskriva den största 
valfrågan så missar vi defi-
nitivt det viktigaste. Den 
frågan om hur vi hanterar 
varandra i samhället, barn 
som börjar skolan har inte 
något att säga till om, dessa 
barn måste lita på att vi 
ansträngt oss för att göra 
deras skolgång så lyckosam 
som det bara är möjligt. 
Det lyckas vi med om vi ser 
varje elev och inte släpper 
den elevens utveckling med 
blicken nån dag. Jobben är 
viktiga och om vi återigen 

börjar fokusera på män-
niskorna bakom all statistik 
kanske vi kan lyckas med 
full sysselsättning. Nu ses 
arbetslösa som en parasit i 
samhället, en föredetting 
som får klara sig själv. Ett 
kvitto på det är försäm-
ringen och fördyringen av 
a-kassan och 
nedmonte-
ringen av 
vuxenutbild-
ning från 
borgerligt 
håll. Kan vi 
istället återgå 
till att hata 
arbetslöshet 
och bekräfta 
människan 
bakom arbetslösheten kan 
vi nog få ordning på detta. 
Det har cementerats en upp-
fattning som säger ungefär 
“är du så dum att du blivit 
arbetslös så skyll dig själv”. 
Så är det naturligtvis inte. 
Sverige är liksom alla länder 
konkurrensutsatta och att 
bli arbetslös ska inte inne-
bära ett liv i skymundan och 
fattigdom. Det ska på sin 
höjd innebära en hållplats 
inramad med resurser och 
utbildning för att snabbast 
möjligt komma tillbaka till 
arbete - under tiden ska inte 
ekonomin behöva raseras. 
det handlar om hur vi ser på 
varandra!

Ungdomar som är histo-
riens mest välutbildade väl-
komnas av samhället genom 
en av Europas största mark-
nader för ungdomsarbets-
löshet. Det kan bara hänga 
ihop med hur Sverige de 
senaste åren betraktat unga 
som tagit studenten - med 

ointresse och 
avsaknad av 
bekräftelse.

Med flera 
år av arbete 
bakom mig 
inom svensk 
fackförening 
retar det 
mig kopiöst 
att borgar-
alliansen 

dragit (kapat och skövlat) 
ner anslagen till arbetsmil-
jöverket. Tillsynen av våra 
arbetsplatser har försämrats 
och verket själva anger 
resursbrist som anledning. 
Kvickna till gott folk – män-
niskor riskerar att dö på sitt 
jobb. Enligt statistik nyss 
tillgänglig ökar dödligheten 
på våra arbetsplatser. Detta 
är ta mig f-n inte klokt i 
dagens Sverige! 

Återigen handlar det om 
synen på anställda. En siffra 
i produktionen. Det är indi-
vider med familjer och barn 
som vi så förtvivlat vill ge en 
trygg skolgång. Vi måste väl 

bädda för den tryggheten 
tidigare än den dagen då 
barnen står på tröskeln till 
skolan. 

Sjukförsäkringen, eller 
avsaknaden av en funge-
rande sjukförsäkring handlar 
enbart om en nedsättande 
syn på de som drabbas av 
arbetssjukdom eller vanlig 
sjukdom. Det är naturligt-
vis helt åt skogen att sjuka 
förpassas till ett skuggliv, 
helt avskurna från drömmar 
och framtid. Inte att blandas 
ihop med de skurkar som 
fuskar till sig pengar från 
våra trygghetssystem.  

Här kommer skillnaden i 
ditt val-funderande: Svensk 
socialdemokrati ser den som 
drabbas av sjukdom och 
arbetslöshet. Socialdemo-
kratin ser och står på den 
anställdes sida. Arbetarrö-
relsen måste återigen i alla 
lägen hata arbetslöshet. 

Med detta i backspegeln 
är jag övertygad om att 
varje enskild elev kommer 
att bekräftas och synas. Det 
kräver hårt arbete och sam-
arbete. 

Detta är socialdemokra-
tins historia och dess fram-
tid. I Ale vill jag bygga den 
framtiden. 

Tyrone Hansson (S)

"Vi måste se individerna"

Jag är övertygad om att 
valet måste handla om 
hur vi ser på varandra. 

Skolan måste handla om 
hur vi ser på vårt lands 

framtid – våra barn.
Tyrone Hansson (S)

– Tyrone Hansson (S) om vad valet handlar om


