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Kristdemokraterna i 
Ale välkomnar när 
viktiga samhällsaktö-

rer sätter frågorna om barns 
uppväxtvillkor på dagord-
ningen, som kristdemokra-
ternas förslag om att göra 
barnkonventionen till svensk 
lag.

I vår tid råder samstäm-
mighet om hur viktiga barns 
rättigheter är. För 100 år 
sedan hade man en annan 
syn på barn. De skulle göra 
rätt för sig, fick arbeta och ta 
ansvar. De skulle vara tysta 
och lyda och det var okej att 
slå och aga i uppfostrande 
syfte. Tiderna har förändrats 
i väldigt många avseende 
även om man märker att den 
gamla synen ibland smyger 
sig på.

De mänskliga rättighe-
terna tillhör alla, men för 
barn behöver vi särskilt 
arbeta med att säkerställa att 
deras mänskliga rättigheter 
inte kränks. FN:s Barnkon-
vention är det främsta verk-
tyget för detta.

Regeringen är nu överens 
om att en utredning ska till-
sättas som ska se på för- och 
nackdelar med att inkor-
porera Barnkonventionen i 
svensk lag. Vi kristdemokra-
ter menar att det bör bli så.

Barnkonventionen som 
lag skulle innebära att barns 
rättigheter tydligare kan 
komma fram, inte minst i de 
rättsliga processerna, och 
därmed leda till att barn får 
ett starkare skydd. Erfaren-
heterna från Norge, som 
2003 gjorde konventionen 
till norsk lag, pekar i den 
riktningen.

Barns rätt att göra sin 
röst hörd måste förstärkas. 
Många barn som ringer 
BRIS eller kontaktar andra 

telefon- och webbtjänster 
dit barn kan vända sig, pekar 
just på att vuxna inte lyssnar. 
Att ändra på det kräver att vi 
vuxna är mer lyhörda.

Vi i Ale är övertygad om 
att de flesta som med gott 
uppsåt arbetar nära barn – i 
frivilligorganisationer, i 
fritidsverksamheter eller 
i skolan – strävar efter att 
lyssna till hur barn vill ha 
det. Men det sker inte alltid 
metodiskt eller med den 
kunskap och utbildning som 
krävs.

Det är särskilt viktigt för 
barn som är utsatta att bli 
lyssnade till. När det ges 
möjlighet och om ett barn 
känner tillit, vill många barn 
berätta om sin situation. 
I många fall skulle social-
tjänsten ha varit en naturlig 
samtalspartner, men de flesta 
har inte denna slags tilltro 
till socialtjänsten. Därför 
behöver kommunerna göra 
sin social-
tjänst öppen 
och tillgänglig 
och sprida 
information 
till barn och 
ungdomar att 
man är till för 
dem.

Ett sådant 
uppdrag ges 
nu av Maria 
Larsson (kd), 
barnminister.

För barn 
som lever i en 
utsatt situa-
tion är det 
extra viktigt 
att de får 
komma till 
tals. Inom 
socialtjänsten 
krävs ibland 
beslut om 

sociala åtgärder som kan 
vara omvälvande för en 
familj. Varje barn som pla-
ceras i familjehem eller hem 
för vård och boende (HVB) 
ska därför ha en egen soci-
alsekreterare. Detta ingår 
i de förslag Maria Larsson 
lagt till riksdagen och som 
kommer att beslutas nästa 
vecka. Det ger placerade 
barn bättre möjligheter att 
berätta om sin situation och 
även att slå larm vid missför-
hållanden.

Att ha respekt för barns 
åsikter är en skyldighet 
enligt Barnkonventionen. 
Barn är kloka och de kan 
ofta ha vettiga förslag till 
lösningar. Låt oss därför vara 
kloka vuxna som slår följe 
med dem.

Sune Ryden
Tony Karlsson

Kristdemokrater i Ale

”Dags att göra barnkonventionen till svensk lag”

RYD. Även i år erbjuder 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
en God-Jul-Låda med när-
producerade och småskaligt 
tillverkade produkter.

– Målet är att så små-
ningom kunna fylla lådan 
med enbart produkter från 
lokala producenter inom Ale 
kommun. Som ett första steg 
hamnar i år en marmelad 
från Ales Äppelgård i lådan, 
berättar Cecilia Ferdinand 
på Sommarhagens Gårdsme-
jeri.

– Marmeladen, med smak 
av vanilj, passar bra till de 
utvalda ostarna från Ales eget 
gårdsmejeri. Som en tidig 
julklapp är alla ostarna nu 
ekologiskt certifierade enligt 
Krav.

Ostarna och marmela-
den samsas även med ett 
handkavlat knäckebröd från 
Partille och lammkorv från 
Orust.

– Förra året var intresset 
för jullådan stort vilket visar 
att alebor och aleföretag 
uppskattar unika smaker, hög 
kvalitet och lokalt mathant-
verk, avslutar Cecilia Ferdi-
nand.

Sommarhagens jullåda bär frukt
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Cecilia Ferdinand från Sommarhagens Gårdsmejeri, som 
även i år erbjuder en God-Jul-Låda innehållande diverse 
godsaker.          Arkivbild: Jonas Andersson
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Välkommen till 
Nödinge Vårdcentral
Öppettider: måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00 

Akut mottagning fr o m 1 december: vardagar 8.00-9.30 
Lunchstängt 12.45-13.15

Läkarna som arbetar här är specialister och 
ST-läkare inom allmänmedicin.
Vi har distriktssköterskor, BVC och sjuksköterskor 
med särskild mottagning inom Astma/KOL, Diabetes, 
Hypertoni, Rökavvänjning och Fysisk aktivitet samt nu 
även inkontinens.

För rådgivning och tidsbokning ring 0303-977 70, 

eller kom in så hjälper vi dig

Vi som jobbar här:

Akut Mottagning 
Vardagar kl 8.00-9.30

Hit söker du för akut uppkomna symtom. 

Patienterna tas i tur och ordning, allvarligt sjuka 
tas omhand med förtur. Du kan ej välja doktor. 

Vid urakuta symtom under andra tider är du självklart 
välkommen in för bedömning hos sjuksköterska!

Provtagning
Må-tors 8.00-14.30

Sjuksköterske-mottagning
Bokade besök vardagar kl 10.30-16.00

BVC Bokade besök
Telefontid må-tors kl 8.00-9.00, 
tel: 0303-977 79 

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16

AKUT mottagning alla dagar 8-9.30
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge
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