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Att förändra världen 
kan kännas som en 
övermäktig uppgift, 

men det behöver inte vara så 
svårt att bidra till en bättre 
värld. Genom att göra en så 
enkel sak som att fl ytta han-
den en meter till höger eller 
vänster i varuhyllan och välja 
Fairtrademärkt kaffe, kan du 
vara med och bidra till att de 
människor som odlat bönorna 
på andra sidan jorden, får för-
bättrade arbets- och levnads-
villkor. Själv väljer jag, när jag 
kan, Fairtrademärkt.

Att handla Fairtrademärkt 

kostar ibland lite extra, men 
att betala lite mer för en Fair-
trademärkt produkt innebär 
att du kan vara säker på att 
odlaren redan har fått betalt, 
ett garanterat minimipris 
som är högre än produktions-
kostnaden. Dessutom får 
odlaren genom sin försäljning 
en Fairtradepremiesom kan 
investeras i till exempel en 
brunn eller en skola i byn eller 
kanske mikrokreditlån till 
personer som vill starta eget. 
Detta ger en extra trygghet 
för alla dem som inte har så 
stora marginaler att leva på.

Det finns 
många i 

Sverige som inte heller har 
stora marginaler, men jag 
som låginkomsttagare vill 
också vara med och förbättra 
världen. Varje gång jag väljer 
Fairtrademärkt så är jag med 
och gör skillnad, oavsett om 
det är varje, varannan eller 
var tionde gång jag handlar. 
Ingen kan rädda världen på 
egen hand, men om alla drar 
ett litet strå till stacken, så kan 
vi tillsammans på allvar göra 
stor skillnad.

Jag väljer Fairtrademärkt så 
ofta jag kan. Gör det du också!

Michael Olausson
Surte

Du kan göra större skillnad!
INSÄNT

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Zara, 6 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att simma och har 
mycket spring i benen.

Kevin, 9 år är en blyg pojke 
som gillar att pyssla och att 
leka både inne och ute.

Vi har även andra barn som 
behöver en extra familj. Ni 
får ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Det är med glädje 
Sverigedemokraterna  
konstaterar att vår 

motion om att ge samtliga 
partier i Kommunfullmäk-
tige rätt till en insynsplats i 
Kommunstyrelsen på förra 
veckans fullmäktigesamman-
träde beviljades i sin helhet.

Bakgrunden till motionen 
är det minst sagt instabila 
parlamentariska läge som 
råder i Ale med ett minori-
tetsstyre som blundar och 
hoppas på vårt stöd och en 
opposition som tjurskalligt 
krampar sig fast vid Mona 
Sahlins odemokratiska 
mantra om att kategoriskt 

frysa ute Sverigedemokra-
terna.

Situationen har inneburit 
att vi ibland saknat nödvändig 
information om ärenden eller 
kännedom om hur diskus-
sionerna förts kring desamma 
inför vårt viktiga ställningsta-
gande såsom vågmästare när 
saken ska avgöras i Kommun-
fullmäktige.

När en majoritet av full-
mäktige genom sitt bifall till 
motionen tog ansvar för det 
rådande politiska läget valde 
oppositionen med Paula Örn 
(S) i spetsen att sätta sig på 
tvären och istället trassla in 
sig i sina vilda konspirations-

teorier kring hur någon fak-
tiskt kan stödja ett politiskt 
förslag från Sverigedemokra-
terna. Denna uttjatade agita-
tion och högst tveksamma 
demokratisyn får stå för Paula 
Örn och hennes gelikar. 
Lyckligtvis har majoriteten 
av Ales förtroendevalda mer 
respekt för demokratin och 
dess spelregler. När vi inom 
kort besätter vår insynsplats 
i Kommunstyrelsen får vi 
betydligt bättre förutsätt-
ningar att fatta rätt beslut för 
Ale och dess invånare. Ett 
bakslag för Paula Örn men 
ett framsteg för demokratin!

Sverigedemokraterna Ale

Sverigedemokraterna får insynsplats i Kommunstyrelsen

Trots turbulenta tider 
i världsekonomin har 
Alliansregeringen säkrat 

stabiliteten i statsfi nanserna. Den 
trygga grund som har lagts de 
senaste åren har gjort det möjligt 
för regeringen att i sin budget 
för 2013 satsa på några områden 
som i årtionden blivit eftersatta av 
tidigare regeringar. 

Bland satsningar i nästa års 

budget märks betydande nyin-
vesteringar och underhåll av det 
svenska järnvägsnätet, genomgri-
pande insatser för att minska ung-
domsarbetslösheten, kraftiga skat-
telättnader för våra företag och 
framtidsavgörande investeringar i 
forskning. Dessa satsningar hade 
inte varit möjliga utan den för-
siktiga och ansvarstagande politik 
som regeringen fört i över sex år.

Många har sedan 
Stefan Löfven valdes 
till ordförande för 
Socialdemokraterna 
sett fram emot den 
nya socialdemo-
kratins eventuella 
uppståndelse. 
S-ledningens tal om 
en ny ”affärsplan” 
visade sig dock när 
partiet nu presenterar 
sitt budgetförslag för 
nästa år vara mycket 
traditionell S-politik.  
Näringslivsvänlig i 
små portioner och på 
ytan men med höjda 
skatter och bidrag 
som tyngsta ingre-
dienser. Med Stefan 
Löfven som statsmi-
nister och Magda-
lena Andersson som 
finansminister skulle 

Sverige kastas tillbaka till det Sve-
rige där skatterna på företagande 
var höga, där sjukskrivningarna 
saknade tidsbegränsning och lätt 
blev närmast eviga och där de 
flesta plånböcker varje månad 
genom högre skatter blev tomma 
långt före den 25:e. Faktum är att 
om socialdemokratin får som den 
vill blir skatterna och bidragen 
nästa år till och med högre än 
det som Håkan Juholt och Mona 
Sahlin förespråkade på sin tid.

Socialdemokraternas tal om en 
ny, företagsvänlig politik rimmar 
inte med de förslag som partiet 
nu lägger fram. S-ledningen 
presenterar en budget där skatte-
smällen på företagare redan nästa 
år uppgår till över 27 miljarder 
kronor. En svindlande summa 
som       Socialdemokraterna 
uppnår bland annat genom att 
fördubbla arbetsgivaravgiften för 
unga och chockhöja restaurang-
momsen. Inte heller kommunerna 
kommer undan S skattechock. 
Höjningen av ungas socialavgif-
ter skulle bara för Ale kommuns 
del innebära en skattesmäll på 
7,7 miljoner kronor år 2013. Ska 
dessa skattehöjningar dessutom 
kombineras med Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets högre beskatt-
ning av företag och företagare, el, 
bensin, lastbilstransporter, mm 

ser framtiden dyster ut 
för fler jobb, ökad tillväxt 
och företagsamhet.

Intäkterna från de 
höjda skatterna satsar 
Socialdemokraterna på 
höjda bidrag (60 procent 
av utgiftsökningarna i 
budgetförslaget!) och 
borttagna tidsgränser i 

våra försäkringssystem. Det är 
grym politik. Åtgärderna kan 
lätt misstolkas som generositet 
men sanningen är att borttagna 
tidsgränser medför att byråkratins 
och den enskildes ansträngningar 
att få nya jobb och utbildning blir 
svagare och långsammare och är 
en ”reform” som lätt låser fast 
människor i utanförskap. 

Den svenska arbetsmarknaden 
har för hög arbetslöshet men lös-
ningen på problemet är inte mer 
bidrag, utan åtgärder som hindrar 
att människor hamnar i en situa-
tion som gör att de söker bidrag 
och till slut ger upp hoppet om att 
kunna återvända till arbetslivet. 

Under Alliansregeringens sex 
år vid makten har sysselsättningen 
ökat med 200 000 personer och 
hundratusentals personer har 
lyfts ur bidragsberoendet, getts 
förutsättningar till egen försörj-
ning och – inte minst – hittat en 
plats där de behövs. Det återstår 
fortfarande mycket arbete för att 
få arbetslinjen att fungera bättre 
men att som Socialdemokraterna 
nu föreslår prioritera upp bidrag, 
prioritera ned åtgärder mot utan-
förskap och återgå till bidragslin-
jen är helt fel väg att gå.

Folkpartiet är pappa till de 
stora forsknings- och utbild-
ningssatsningarna, till lärlings-, 
yrkes- och folkhögskolesatsningar 
samt till rejäla sats-
ningar för att stärka 
integrationen men 
också till natur/
miljöinsatser för att 
nämna några viktiga 
liberala bidrag.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

S-förnyelsen som uteblev!

ANHÖRIG-
FÖRENINGEN
 – Omtanken i Ale 

Inbjuder till en informations/diskussionskväll 
inom område, omsorg och skola

HUR HAR VI DET? HUR VILL VI HA DET? 
VAD ÄR MÖJLIGT?

Medverkande, Elena Fridfelt 
utbildningsnämnden samt Boel Holgersson 

ordf omsorg/arbetsmarknadsnämnden.

Onsdagen den 17 oktober, kl 18–20.
Carlmarks väg 4 i Älvängen (Aktivitetshuset).

Fika till självkostnadspris.

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 13 okt. kl 10-16
Kvarnkullen Kungälv

Utställningar föredrag försäljning, 
demonstrationer ”prova på aktiviteter”

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare Fri entré

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Regionfullmäktige 
sammanträder
Måndag och tisdag 22–23 oktober sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. Under måndagen är 
det temadag med rubriken Omvänt demokratitorg. 
Under tisdagen är det ordinarie sammanträde. Full-
mäktige behandlar då bland annat delårsrapporten 
för augusti och Västra Götalandsregionens handi-
kappidrottstipendium delas ut. 

Tid:  Måndag 22 oktober kl. 10.00  
Tisdag 23 oktober kl. 09.00 

Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium 
delas ut den 23 oktober 13.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information  
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträdet 
via www.vgregion.se/webb-tv. 

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland. 
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Måndag 15 oktober kl 18.00 
träffas fullmäktigegruppen. 

OBS! Vi är i Medborgarhuset i Alafors. 

Kl 19.00 ser vi tillsammans på filmen 

om Olof Palme. 

Alla medlemmar 
är välkomna!

 

MERA JOBB
Torsdag 18 oktober 

fortsätter vi att prata jobbpolitik. Vi 

möts på Folkets hus i Nol kl 18.30. 

Välkommen!


