
ALAFORS. Minst 350 
ungdomar deltog i den 
stora demonstratio-
nen mot beslutet att 
begränsa antalet fri-
tidsledare under dagtid 
i skolan.

Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Jan Skog (M), bjöd in 
till dialog, men fick 
inget gehör.

– Det är försent, idag 
visar vi vårt missnöje, 
menade Kristina Raad, 
upprorsledare.

Via Facebook hade ungdomar-
na planerat och mobilisterat en 
omfattande demonstration ut-
anför kommunhuset i Alafors 
i onsdags morse. Över 350 
ungdomar, främst från kom-
munens högstadieskolor, slöt 
upp och protesterade starkt 
mot Kultur- och fritidsnämn-
dens besparing som berör tre 
fritidsledartjänster. Nämnden 
som sammanträdde klockan 
nio kunde inte missta sig på 
ungdomarnas åsikt i frågan. 
Ordförande, Jan Skog, för-
sökte därför bjuda in ungdo-
marna i Medborgarhuset för 
att få till stånd en form av in-
formation.

– Ni är felunderrättade och 
vi vet inte heller om fritidsle-
darna i själva verket kommer 
att bli färre på skolorna. Anser 
till exempel Himlaskolan att 
de behöver en fritidsledare 
så är de fria att ta det beslu-
tet, men vi  i Kultur- och fri-
tidsnämnden kan inte anställa 
skolpersonal inom vår budget. 
All dagtidspersonal berörs 
inte, utan det handlar om tre 
tjänster, sa Jan Skog.

Mycket mer än så han hann 
inte säga förrän demonstra-
tionsledaren, Kristina Raad, 
gjorde entré och uppmanade 
ungdomarna att lämna salen.

– Demonstrationen är där 
ute, inte här inne, påtalade 
hon.

För lokaltidningen berät-
tade hon att risken var stor 
att politikerna skulle vilseleda 
dem och få dem att inte inse 
allvaret.

– Vuxna människor har ett 
övertag på oss och självklart 
vill de tysta oss, men idag var 
det vår tur att uttrycka vad vi 
tycker om deras förslag.

Det lyckades ingen sätta 
stopp för.

Kontrasten blev sedan total. 
Det skiljde bara en glasruta 
mellan demonstranterna och 
de beslutande politikerna. På 
utsidan skanderades att fri-
tidsledarna måste få vara kvar 
– dagtid. På insidan klubbades 
alliansens förslag som innebär 
en besparing om 1,2 Mkr och 
att tre fritidsledare får sluta 
arbeta dagtid.

Demonstrationen var också 
en protest mot att ungdomar-
na känner sig förbisedda.

– Det står i deras verksam-
hetsplan att de ska utveckla 
och förbättra vår situation i 
samråd med ungdomar, men 
varken ungdomsrådet eller 
någon annan har varit tillfrå-
gade i den här frågan, förklara-
de Kristina Raad som var väl-
digt nöjd med uppslutningen.

Demonstrationen skedde 
under skoltid och elever från 
hela Ale deltog. Någon från-
varo är inte aktuell att marke-
ra, åtminstone inte för de som 
kom från Aroseniusskolan.

– Nej, vi har tagit närvaron 
här istället. Vårt demokratiska 
engagemang räknas, vi skolkar 
inte. De som ville gå med fick 
anmäla det innan och nu prick-
ar vi av alla som är här, säger 
Amanda Hessfeldt och Na-
talie Mårtensson som hade 
mer att säga:

– Vi försökte får till stånd ett 
möte med Jan Skog, men han 
var måttligt intresserad och av-
böjde när vi väl kom i kontakt 
med honom. Att prata med 
honom idag var inte aktuellt. 
Nu var det vår tur att säga vårt.

Jan Skog menar att han 
inte har blivit seriöst inbju-
den till någon träff och därför 
inte heller har tackat nej. Is-
tället var han märkbart irrite-
rad över att demonstrationen 
leddes av SSU:s ordförande i 
Ale, Kristina Raad.

– Det är helt uppenbart att 
oppositionen har hejat på det 
här initiativet, menar Skog.

Det uppstod också en 
debatt om huruvida han i sam-
band med demonstrationen 
skulle ha hotat Kristina Raad 
med orden "det här ska du få 
ångra".

– Jag sa att "surt kommer 
igen". Om det är att beteckna 
som ett hot, så stämmer det... 
Nej, jag har aldrig hotat henne, 
underströk Skog.

Senare beklagade han att 
ungdomarna inte fick chansen 

att få rätt information när det 
ändå var på plats i Alafors.

– Alla har rätt att få ta del 
av det som ligger till grund 
för beslutet. Vi försökte att 
samla alla demonstranter i 
Medborgarhuset för en kort 
information, men det hin-
drade demonstrationsledaren, 
Kristina Raad. Hon gick inte 
med på och det tycker jag är 
oansvarigt. Mitt förtroende 
för henne är förbrukat. Jag 
kommer inte att ha någon 
dialog med SSU, men det 
finns ju 2000 andra duktiga 
ungdomar att prata med, säger 
Jan Skog och berättar att en 
enig nämnd tog beslut om att 
inför budgeten 2012 ska ung-
domarna få vara med tidigt i 
arbetet.

Ale Ungdomsråd borde 
redan i år ha varit en part som 
informerats om förändringen.

– Ja, det är riktigt. Men den 
här gången var det knappt om 
tid. I framtiden hoppas vi att 
Ungdomsrådet får en mer  
naturlig länk till Kultur- och 
fritidsnämnden som ansvarar 
för många frågor som rör ung-
domar. Idag ligger Ungdoms-
rådet under Kommunstyrel-
sen, det skulle vi vilja styra 
om, berättar Isabell Korn 
(M), andra vice ordförande i 
Kultur- och Fritidsnämnden 
som också gav demonstran-
terna ett glädjande besked:

– Det är en klar missupp-
fattning att vi skulle stänga 
fritidsgårdar och elevcaféer, 
att möblerna inte skulle få stå 
kvar och så vidare. Det stäm-
mer inte. Det kommer också 
att finnas personalresurser. 
Vi pratar om en neddragning 
med tre tjänster i hela kom-

munen under dagtid. Inget 
annat.

Hur Ale Fritid kommer 
att jobba i framtiden ska en 
utredning ge svar på. I det 
arbetet är ungdomarna själva 
med och lämnar sina synpunk-
ter. När utredningen är klar i 
maj kommer tydligare besked, 

men allisansen ambitioner är 
inga hemligheter.

– Vi vill göra fritidsgår-
darna mer tillgängliga under 
kvällstid, säger Jan Skog.
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FONDKVÄLL
Modeinspirerad

Erik Wadström
En av våra främsta marknadsanalytiker gästar 
Ale och ger tips om hur vi bäst placerar vårt 
sparande då Handelsbanken erbjuder många 
olika fonder som har sin unika inriktning.

Dessutom bjuder kvällens samarbetspartners på 
en inspirerande modeshow med vårens senaste 
trender.

i samarbete med

med de senaste trenderna
ONSDAG 23 MARS KL 18-20
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE

ÄLVÄNGEN • ALE TORG • SURTE

Föranmälan senast fredag 18 mars
alvangen@handelsbanken.se
0303-33 48 50
aletorg@handelsbanken.se
0303-33 67 30
surte@handelsbanken.se
031-336 15 80
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Uppretade känslor. Minst 350 ungdomar deltog i demonstrationerna mot att skära ner på dagtidsanställda fritidsledare. Uppretade känslor. Minst 350 ungdomar deltog i demonstrationerna mot att skära ner på dagtidsanställda fritidsledare. 
Protesterna varade i nästan två timmar utanför kommunhuset i Alafors där Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde.Protesterna varade i nästan två timmar utanför kommunhuset i Alafors där Kultur- och fritidsnämnden sammanträdde.

Ungdomarna demonstrerade förgäves
– På andra sidan fönstret tog politikerna det oönskade beslutet

Kristina och syster Batoul Kristina och syster Batoul 
med megafon.med megafon.

ALE. Arbetslösheten 
fortsätter att minska 
och i Västra Götaland 
ligger man nu under 
riksnittet. 

Så gäller även för 
Ale kommun 
I Ale har antalet arbetslösa 
minskat med 1,5 % jämfört 
med samma månad förra 
året.

Västra Götaland drabba-
des hårdare än de flesta andra 
län av arbetslöshet till följd 
av finanskrisen. Men nu har 

man återhämtat sig rejält och 
den positiva utvecklingen 
väntas fortsätta.

Fredrik Skoglund som är 
arbetsförmedlingschef i Ale 
och Lilla Edet tror på ett 
nära samarbete med företa-
garna. 

– Många företag skulle 
vilja rekrytera men vågar inte 
riktigt. I det läget kan vi gå 
in och erbjuda våra tjänster 
för att på så vis uppmuntra 
till rekrytering. Eftersom 
det även ger oss möjlighet 
att göra prognoser på arbets-

marknaden vinner båda 
parter på samarbetet.

JOHANNA ROOS

Allt fler får jobb i Ale kommun

FAKTA
Öppet arbetslösa i februari 2011 
i % 16-64 år
Kungälv: 3,3
Lerum 3,3
Ale: 5,4
Lilla Edet: 6,0
Alingsås, 6,1
Göteborg: 7,1
Hela riket: 6,7

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


