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För två veckor sedan 
var det turbulens runt 
Ahlafors Fria skola 

sedan Barn- och ungdoms-
nämndens ordförande Eje 
Engstrand (S) formulerat 
sig mycket ifrågasättande av 
kvalitén i friskolan. Engs-
trand gör heller ingen hem-
lighet av vad han tycker om 
fenomenet friskolor. Därför 
var det både omtumlan-
de och roande att i veckan 
träffa företrädare för både 
friskolan och den kommu-
nala skolan i Nödinge som 
tillsammans med Nödinge 
SK nu samverkar om att er-
bjuda sina elever möjlighet 
att välja fotboll och hand-
boll på schemat i höst. På 
”Elevens val” finns det möj-
lighet att krydda sin skol-
dag med något extra roligt. 
Nu breddas utbudet och ett 
av målen är att få ungdo-
mar mer fysiskt aktiva. Nö-
dinge SK hoppas självfal-
let att deras engagemang 
ska leda till att fler upptäck-
er idrotten som en blivande 
fritidssysselsättning. Rekry-
teringen till de traditionella 
bollsporterna går allt tröga-
re. Via skolan finns det möj-
lighet att få fler att prova på 
och de som redan är inbitna 
kan ta chansen att utveck-
las vidare. 

Det viktigaste av allt är 
ändå att fler barn kommer 

i rörelse. Utredningar och 
forskningsrapporter om 
barns fysiska hälsa är skräm-
mande. En forskare har 
drastiskt sammanfattat pro-
blemet så här: ”Vet ni varför 
dagens ungdomar inte längre 
pallar äpplen? Jo, för att de inte 
längre äter frukt, de vistas mest 
inomhus, de är för klumpiga för 
att klättra i träd och de orkar 
inte springa ifrån en gammal 
gubbe”.

Utifrån sett är det intres-
sant att se hur den kom-
munala skolan, friskolan och 
föreningslivet nu samverkar 
för att nå ett gemensamt mål 
– fler barn i rörelse – större 
intresse för att vara fysiskt 
aktiv och därmed trogen 
medlem i någon av våra 
idrottsföreningar.

På grund av en utlands-
resa i mitten av nästa vecka 
har jag tvingats jobba dub-
belt ett antal dagar. Det 
innebar att jag fick träffa 
tre politiker inom loppet av 
några dagar. Det är tveklöst 
spännande möten. Under 
ett längre samtal än normalt 
får man en bättre förståelse 
för hur individerna tänker. 
Det är till och med som så 
att en sverigedemokrat kan 
uppfattas mänsklig efter ett 
tag. Det betyder inte för den 
delen att man delar åsikter, 
men man kan förstå var 

deras åsikter är förankrade. 
En del läsare har hört av sig 
både när tidningen har valt 
att publicera insändare och 
annonser från Sverigede-
mokraterna. Jag respekterar 
synpunkterna, men vill 
understryka att vi har en 
yttrandefrihet i landet. Den 
bottnar dock i att enskilda 
personer inte 
får kränkas 
varför vi 
också mycket 
noga gran-
skar såväl 
annonser 
som insän-
dare från 
Sverigede-
mokraterna 
med hänsyn till deras histo-
ria där de ofta har framstått 
som främlingsfientliga. 

Min personliga åsikt är 
emellertid att partier och 
människor med kraftigt avvi-
kande uppfattning i grund-
läggande värderingsfrågor 
inte motverkas genom att 
kvävas. Det lyckas sällan. 
Det är bättre att syna dem. 
Låt dem visa korten så ska vi 
bemöta dem sakligt och kor-
rekt. Om framtidens genera-
tion ska få rätt värderingar 
måste vi också våga visa hur 
motpolen tänker och för-
klara varför. Vi måste våga 
ta debatten om till exempel 
invandringspolitiken. Den är 

vi ganska överens om i Sve-
rige, men det är ingen hem-
lighet att det också finns en 
gruppering som har en egen 
åsikt. Sverigedemokraterna 
tycker att vi ska satsa mer 
på att hjälpa flyktingar där 
problemet har uppstått, det 
vill säga i hemlandet. Det 
kanske är sant. Vi kanske ska 

förstärka 
resurserna 
och bistån-
det, men det 
behöver inte 
betyda att vi 
inte ska ta 
emot män-
niskor i nöd. 
Likaså vill 
Sverigede-

mokraterna att vi bara ska 
ta emot invandrare som vi 
kan erbjuda jobb och bostad. 
Visst, det låter väl sunt, men 
för att kunna få ett arbete 
i Sverige krävs först att du 
lär dig språket och det kom-
plexa är att detta görs mest 
effektivt om du kommer in 
på en arbetsplats. Därför är 
det viktigt att svenska före-
tag vågar och erbjuds goda 
villkor för att klara detta. 

Människor som hamnar 
i utanförskap, vilket jag 
knappast tror att någon vill 
göra frivilligt, är kostsamt 
för samhället. Det ser vi inte 
minst i förorterna. När bilar 
och skolor står i lågor har 

samhället misslyckats. Jag 
tror att de som utför den 
typ av destruktiva gärningar 
helst hade gjort något annat. 
Så visst ligger det något 
kärnfullt i att alla invandrare 
måste erbjudas jobb, men 
det är nog bara möjligt i den 
bästa av världar. I den värld 
vi lever måste vi acceptera 
att vissa behöver mer stöd 
än andra för att hitta rätt. 
Alla klarar nog inte av att 
kliva rakt in på en svensk 
arbetsplats. Att därför vända 
dem ryggen tror jag inte 
på.  Att rösta på Sverigede-
mokraterna lokalt måste 
också ifrågasättas då partiet 
saknar ett lokalt politiskt 
handlingsprogram. Det 
borde vara ett krav för 
att få ställa upp i kom-
munvalet!

I Ale gymnasium 
har Joseph Ronald 
Perez haft 18 fina 
månader. Nu 
utvisas han till 
Filippinerna 
där bara hans 
sjuka morfar och 
moster finns 
kvar. Mamman 
bor sedan tre 
år i Sverige. 
Migrations-
verket väljer 
att splittra en 
familj för att 

rida rätt på alla paragrafer. 
Joseph Ronald Perez berät-
telse är unik, det råder 
mycket speciella omstän-
digheter men dessa har inte 
Migrationsverket haft tid att 
lyssna på, utan all kontakt 
med den utvisade pojken 
har skett brevledes. Det 
är respektlöst. Är det så vi 
behandlar våra medmännis-
kor så förstår jag att skolor 
och bilar ibland står i brand!

Läs mer på www.alekretsen.centerpartiet.net

Använd 
förnyelsebar 

energi

Ansvarig utgivare
perra@alekuriren.se

Per-Anders Klöversjö

Är det så vi behandlar 
våra medmänniskor så 

förstår jag att skolor och 
bilar ibland står i brand.
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