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NÖDINGE. Sveriges 
socialdemokratiska 
kvinnoförbunds ord-
förande Nalin Pekgul  
43, gästade Nödinge i 
torsdags.

Hon uttryckte både 
missnöje och oro över 
den politik som integra-
tionsminister Nyamko 
Sabuni (FP) har drivit 
den senaste mandatpe-
rioden.

– Jag kan inte hitta 
något bra som hon har 
gjort, sa Nalin Pekgul.

Integrations- och flykting-
politiken kritiserades öppet 
och Nalin Pekgul anser att 
Nyamko Sabunis arbete har 
varit så meningslöst att tjäns-
ten bör upphöra.

– Om vi får ett maktskif-
te i Sverige kommer jag att 
föreslå Mona Sahlin (S) att 
tjänsten som integrationsmi-
nister tas bort. Nyamko är ett 
levande bevis på att den inte 
behövs, säger Nalin Pekgul.

Integrationspolitiken vill 
hon istället se som ett mer na-
turligt arbete ute i verksam-
heterna. Där det finns pro-
blem ska till exempel skolan 
få ett större ansvar och bättre 
resurser att direkt vidta åtgär-
der.

– Vi måste också bli ännu 
bättre på att betona vikten 
av att lära språket, föräldra-
ansvaret och vilka rättigheter 
respektive skyldigheter det 
medför, säger Nalin Pekgul.

Hon är också bekymrad 
över att Alliansen gläds över 

att 270 av 290 kommuner tar 
emot flyktingar.

– Det är skandal att vi inte 
gemensamt tar detta ansvar. 
Det är fortfarande 20 kom-
muner som inte hjälper till. 
Jag tycker absolut att staten 
ska kunna tvinga kommuner-
na att ta emot flyktingar.

400 kurder
Nalin Pekgul är ursprung-
ligen från Kurdistan. När 
hennes föräldrar flydde för 
30 år sedan  fanns bara 400 

kurder i Sverige.
– Idag är siffran 100 000 så 

självklart krävs det en genom-
tänkt integrationspolitik, där 
vi effektivt motverkar ett ut-
anförskap.

Det blev ett antal olika 
möten för Nalin Pekgul 
under sitt dagslånga besök 
i Ale. Invandrarkvinnor var 
den huvudsakliga målgrup-
pen.
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NÖDINGE. Alliansens 
förstanamn på riks-
dagsvalsedeln i Norra 
Älvsborg presenterade 
jobbmanifestet på Ale 
Torg.

Valet ansåg samtliga 
vara det viktigaste 
någonsin.

– Vi har styrt in Sve-
rige på rätt väg i en 
svår tid. Nu måste vi få 
fortsatt förtroende för 
att kunna ta ytterligare 
ett par viktiga steg, 
säger kandidaterna.

Annika Qarlsson (C), Per-
nilla Gunther (KD), Mikael 
Cederbratt (M) och Anita 
Brodén (FP) log alla brett på 
Ale Torg i lördags. Alliansen 
har vind i seglet och gör ingen 
hemlighet av att det råder stor 
optimism inför valet.

– Vi har visat att vår politik 
är ansvarsfull och att vi klarar 
av att hantera statens finanser 
även i kristider. Nu har vi en 
bra tillväxt i svensk ekonomi 
och jobben är på väg. Det har 
gjort att gemene man har ett 
stort förtroende för regering-
en, säger Mikael Cederbratt.

I mötet med väljarna är 
skolan ett vanligt samtals-
ämne.

– Det finns en stark fram-
tidstro och våra idéer om 
lärlingsutbildningar har 
vunnit terräng, säger Pernil-
la Gunther.

Kritiken mot Alliansens 

politik handlar fortfarande 
mest om förändringarna i so-
cialförsäkringssystemet.

– Det är omöjligt att ge-
nomföra en så stor reform 
utan att någon kommer i 
kläm, men det ser vi över nu. 
Att förtidspensionera 140 
personer om dagen är knap-
past något som folk längtar 
tillbaka till. Arbete efter egen 
förmåga är det som gäller, 
säger Annika Qarlsson (C).

Jobblinjen har varit prio-
ritet under mandatperioden 
och det har även präglat in-
vandringspolitiken enligt 
Anita Brodén.

– Det första som en in-
vandrare möter idag är en 
arbetsförmedlare. Vi kart-
lägger kompetensen och gör 

en handlingsplan för att så 
snabbt som möjligt få perso-
nen i arbete. Det är inte som 
tidigare då samhället pekade 
på socialtjänsten och erbjöd 
bidrag istället för lön.

Alliansen visar upp en 
mycket enad bild i sitt val-
arbete.

– Vi har bevisat att vi kan 
samarbeta och regera ihop. 
De skillnader som finns 
mellan partierna är nyanser, 
men det är värdefullt att de 
finns. Diskussionerna blir 
konstruktiva och politiken 
bredare, säger Annika Qarls-
son och kandidaterna nickar 
instämmande.

Stor optimism hos Alliansen

Anita Brodén (FP), Pernilla Gunther (KD), Annika Qarlsson © 
och Mikael Cederbratt (M) toppar alla riksdagsvalsedeln för 
sina respektive partier i norra Älvsborg. 

Nalin Pekgul vill avskaffa tjänsten som integrationsminister

Nalin Pekgul var kritisk till både tjänsten som integrations-
minister som till Nyamko Sabuni (FP) som innehar den idag.
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