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Rättegången mot mass-
mördaren Anders 
Behring Breivik 

måste vara historiens största 
spektakel. Den sätter fing-
ret på bristerna i de demo-
kratiska ländernas rättssys-
tem. Inte nog med att den 
tilltalade har gjort sig skyl-
dig till 77 mord och 48 ska-
dade människor. Han har 
dessutom erkänt gärning-
en och anser sig inte skyldig 
då han handlat i nödvärn! 
Nu väntar en tio veckor lång 
rättegång med tungt avlöna-
de jurister i en rättssal som 
har byggts om för 40 mil-
joner kronor för att mass-
mördaren ska få propagera 
om sin främlingsfientlighet. 
Bevisningen saknar bris-
ter och påtalar bara vad som 
har hänt, vilka som har fallit 
offer och att den skyldige 
är Anders Behring Breivik. 
Varför förtjänar denne man 
tio veckors uppmärksamhet i 
världens alla medier? Varför 
ska vi behöva se hur han ler 
mot domaren, åklagaren och 
anhöriga? Jo, han har enligt 
norsk lag (och det hade varit 
samma sak i Sverige) rätt 
att försvara sig. Vad är det 
han ska försvara? Han har ju 
erkänt och det kan väl aldrig 
vara så att det helt plötsligt 
finns ett godtagbart skäl att 
avrätta 66 obeväpnade och 
oskyldiga ungdomar? Om 
det nu måste vara en rätte-
gång även mot massmördare 
som erkänner sina gärning-
ar bör de kunna klaras av 
betydligt snabbare och med 

minsta möjlighet att skapa 
ytterligare skada.

Dagens rättssystem som 
ger Anders Behring Breivik 
ännu en chans att propagera, 
lyfta fram sig själv och sprida 
skräck hos medmänniskor 
måste ses över. Eftersom vi 
redan vet att högerextre-
mister vinner terräng på 
olika håll i Europa ska vi 
ha respekt för att låta deras 
förespråkare få fri lejd till 
talarstolen. Jag skulle vilja 
påstå att den röda mattan är 
utrullad för Anders Behring 
Breivik. Hans jämlikar får 
en chans att vinna sympa-
tier, hans onda gärningar 
kommer att bakas in i ett 
sammanhang som alla inte 
har möjlighet att argumen-
tera mot. Det är inte rätt 
idag och verkligen inte med 
hänsyn till de som har mist 
livet och deras anhöriga. 
Risken att Anders Behring 
Breivik vinner gehör hos 
svaga och vilsna är stor 
eftersom han får fem dagar 
på sig att förklara sina hand-
lingar. Hans åsikter om det 
mångkulturella samhället är 
i sig inte särskilt unik, varför 
det kan finnas flera som blir 
eggade att gå i hans fot-
spår. Det måste finnas en 
annan väg, ett alternativ 
till den förskräckliga 
verklighet som nu 
visar upp sig i Oslo.

Tankarna 
om extre-
mister och 

varifrån de hittar sin tillväxt 
väcktes också i Ale gym-
nasium i fredags, då vand-
ringsutställningen Fängslade 
bilder invigdes. Journalisten 
Martin Schibbye och foto-
grafen Johan Persson har 
med stort mod försökt rap-
portera från känsliga områ-
den världen över. I Etiopien 
greps de och dömdes för ter-
rorism. Nu kämpar anhöriga 
för att få dem frigivna och 
för att underlätta vardagen 
i fängelset. Domen är ett 
brott mot yttrandefriheten 
och jag hoppas att skolorna 
tar chansen att uppmärk-
samma händelsen i samband 
med utställningen. Bildernas 
upphovsman är fängslad, 
men bilderna är fängslande. 
Vi måste ta debatten, tala 
om vårt öppna samhälle och 
möta personer som Anders 
Behring Breivik innan de 
sitter i rätten och ska pro-
pagera sin hänsynslösa och 

respektlösa syn 
på världen.
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
VAXDUK 30-40:-/m     MARKISVÄV 95:-/m  

GALON 80-99:-/m     MÖBELTYG 99:-/m

FIN HEMINREDNING

NYINKOMMET!
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Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se
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MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, 

Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Gul 
mandel, Blå mandel, Sarpomira (KRAV), 5 och 
20 kg förp. Morötter, fodermorötter, solrosfrö 

Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 
drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 21/4: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 12/5.

 0708-26 61 34

Ansökningar ska vara fonden tillhanda senast måndag 23 april.
Bidrag beviljas ideella föreningar och organisationer som startar nya 

verksamheter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar fi nns på vakna.ale.se

Skicka er ansökan till 
Stödföreningen Vaken
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen 
eller mejla thomas.berggren@ale.se

ÅRSMÖTE
24 april kl 19.00
Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen ��������	
�

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 
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/Styrelsen

STYRELSEN FÖR STÖDFÖRENINGEN VAKEN
SAMMANTRÄDER TISDAG 24 APRIL

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK 
"MOLDAVIEN"


