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Vi, kvinnor i Sverige, 
har fortfarande en bit 
kvar tills vi lever i ett 

helt jämställt samhälle, men 
vi har tack vare lång kamp 
åtminstone formellt samma 
rättigheter som män. Så är 
det inte överallt. Varje år fl yr 
människor från tortyr, för-
tyck och dödshot för att söka 
en fristad hos oss i Sverige. 
Särskilt utsatta är många 
kvinnor. Idag, på den inter-
nationella kvinnodagen, vill 
vi särskilt uppmärksamma 
dessa kvinnors situation.

När människor söker asyl 
i Sverige är det viktigt att 
komma ihåg att det ibland 
finns speciella asylskäl för 
just kvinnor. Det är inte 
acceptabelt att skicka tillbaka 

kvinnor till en vardag av 
sexualiserat våld, hedersför-
tryck eller tortyr. Trots det 
möter vi fortfarande ofta i 
media berättelser om kvinnor 
som utvisas, trots uppenbara 
risker för sina liv. Svenska 
myndigheter behöver bli 
bättre på att uppmärksamma 
och ta hänsyn till detta.

På grund av hot om att 
utvisas lever många kvinnor 
som gömda. Många av dessa 
så kallade ”papperslösa” 
kvinnor lever ett fruktansvärt 
utsatt liv också när de befin-
ner sig i Sverige. Risken att 
utnyttjas som svart arbets-
kraft, för knapp betalning 
och med hot om övergrepp, 
är överhängande. De har inte 
heller rätt till sjukvård eller 

mödravård. Vi menar att pap-
perslösas villkor är en viktig 
rättvisefråga och en fråga om 
mänskliga rättigheter.

Vi kvinnor i Sverige har 
ännu inte uppnått total jäm-
ställdhet, men medan vi fort-
sätter vår kamp för till exem-
pel rättvisa löner och rätt till 
heltid, får vi inte glömma att 
bristen på jämställdhet för 
många kvinnor världen över 
är en fråga om liv och död. 
Vi vill visa vår solidaritet och 
vårt systerskap med dessa 
kvinnor och slå ett slag för 
en generös flyktingpolitik, 
som tar hänsyn till kvinnors 
asylskäl.

Surrogatmödraskap 
uttrycker en av de äldsta 
patriarkala tankefigurerna 

i världen, att en kvinna för-
väntas ”ställa upp” och att 
kvinnokroppen är ett redskap 
tillgängligt för andra. Det är 
beklagligt att alla människor 
som vill ha barn inte har möj-
lighet till det. Men hur stark 
längtan efter barn än må vara 
så är det ingen mänsklig rät-
tighet att ha barn. Gränsen 
för hur långt vi kan gå för att 
tillfredsställa denna längtan 
måste dras vid människohan-
del. Att Sverige legaliserar en 
handel med barn och kvin-
nors kroppar är oacceptabelt.

Ida Legnemark (V)
Distriktsordförande Älvsborg

Ingmarie Torstensson (V) Ale
Maria Bergerus (V) Ale

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

Josef, 5 år är en blyg pojke  
som gillar att pyssla och 
simma och som har mycket 
spring i benen.

Zara, 9 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att spela fotboll och att 
leka inne och ute.

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

En brand i ett ventilationssystem på Himlaskolan, Ala-
fors, orsakade kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten 
fi ck larmet klockan 22.45 på fredagen. Troligtvis var det 
ett skatbo som fattat eld. Branden släcktes snabbt av 
personal från Nolstationen.
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8 mars internationella kvinnodagen fortfarande viktig

Ale kommuns ledande 
kultur- och bildnings-
institution Ale gym-

nasium läggs ner. Tragedi 
är ett starkt ord men för Ale 
kommuns alla invånare och 
för dess barn och ungdomar 
i synnerhet är det på längre 
sikt en tragedi att kommu-
nens gymnasieskola läggs 
ner.

Roland Färdmar belyste 
i förra veckan gymnasiets 
uppgång och det fall som 
blivit allt brantare under de 
senaste åren. Han ställde då 
bl.a. frågan vad politikerna 

har gjort för att hejda fallet 
i form av handlingsplaner. 
Färdmars fråga var berät-
tigad för politikerna har hela 
tiden agerat kortsiktigt, och 
man har aldrig upprättat 
någon långsiktig strategi för 
att få Ales och Lilla Edets 
ungdomar att söka till det 
mest närliggande gymnasiet. 
Bristen på långsiktighet har 
bland annat tagit sig uttryck 
i anställningar av inkom-
petenta personer på viktiga 
poster. 

Det stora raset började när 
kommunen anställde en för-
valtningschef trots att denna 
nyligen hade blivit sparkad 
från en utlandsskola. Ganska 
snart började hon lägga fram 
det ena tokiga förslaget efter 
det andra om programutbud 

och annat. Samtidigt fanns 
det en skolledning som inte 
riktigt var vuxen sitt uppdrag. 

När ansökningssiffrorna 
började dala anställdes en 
marknadsförare utan erfa-
renhet av marknadsföring. 
Marknadsförarens huvud-
budskap var att Ale gymna-
sium låg nära Göteborg. Det 
var visserligen helt i linje 
med kommunens slogan 
om Ale som en stark del av 
Göteborg, men i det här 
sammanhanget fick det rakt 
motsatt effekt. Ungdomarna 
i Ale och Lilla Edet insåg att 
Ale gymnasium låg så nära 
Göteborg att man lika gärna 
kunde åka dit. Budskapet till 
elever i åk. 9 borde i stäl-
let ha varit att man sparade 
mycket tid på att inte resa till 

Göteborg. 
Resultatet 
av mark-
nadsförarens 
insatser blev 
att antalet 
sökande till 
åk. 1 i stort 
sett halvera-
des.

Vid den 
tidpunkten 
hade båda 
rektorerna 
sagt upp sig. 
I stället för 
att rekrytera 
en kompe-
tent skolle-
dare tillgreps 
en tillfällig 
lösning. Man 
anställde 
en person 
som året 
före hade 
sparkats från 
två olika 
rektorsbe-
fattningar 
på andra håll 
i Sverige. 
När denna 
rektor skulle 
presentera 
sig för perso-
nalen talade 
hon mest om 
sin hund och 
inte alls om 
sina visioner 
med skolan 
och hur 
hon skulle 

vända den negativa trenden. 
Vid skolstarten möttes såväl 
elever som lärare av attityden 
från rektors sida att hon var 
där för att avveckla skolan. 
Hennes bemötande av elever 
och lärare i övrigt skedde på 
ett oprofessionellt och många 
gånger närmast kränkande 
sätt. I allt hon i övrigt yttrade 
visade hon en stor okunskap 
om arbetet på en gymnasie-
skola. Ett par månader in på 
vårterminen fick rektorn gå. 
Då hade hon kostat 84 000 
kr per månad utan att åstad-
komma någonting.

Skolan fick i stället skötas 
av en skolans egna lärare som 
vikarierade som biträdande 
rektor. När verksamhetsche-
fen gick in som rektor lätta-
des den biträdande rektorns 
börda något men det var 
bara tillfälligt. Förvaltningen 
plockade in en person från 
förvaltningskontoret som 
skulle lägga schema och sköta 
tjänstefördelning utan att 
ha erfarenhet av gymnasie-
skolan. Denna person lade 
sig i både biträdande rektors 
arbete och skolexpeditionens 
väl inarbetade rutiner. Det 
fick till följd att den kanslist 
som administrativt hade 
skött Ale gymnasium sedan 
starten sökte nytt jobb och 
biträdande rektor gick in i 
väggen i början av hösttermi-
nen 2012.

Under innevarande läsår 
har den nyanställde rektorn 
enligt uppgift inte engagerat 
sig det minsta i att locka 
elever. När det sedan var som 
mest angeläget med gymna-
sievalet reste rektorn till Syd-
afrika för att vindsurfa under 
en månad.

Jag påstår inte att de 
nämnda rekryteringarna är 
huvudorsaken till att elever 
inte söker till Ale gymna-
sium, men jag menar att 
sammantaget visar rekry-
teringarna att politiker och 
förvaltning inte har lyckats 
upprätta en kontinuitet och 
att denna brist på kontinutet 
sänder signaler utåt om ett 
bristfälligt ledarskap på Ale 
gymnasium. Och det bidrar 
också till att ungdomar inte 
söker till skolan.   

Gerhard Sager
F.d. lärare på Ale gymnasium

Ale gymnasiums fall
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Måndag 11/3 kl 18.30
Hälsas alla medlemmar 

välkomna till 
fullmäktigegruppens möte i

 Folkets hus i Nol.

FREDAGSFIKA 
MED SOSSARNA!

Svenheimers i Älvängen
Fredag 8 mars 13-15

Vi bjuder på kaff e och bulle.
Paula Örn, Kommunalråd

Christina Oskarsson, 

Riksdagsledamot

Välkomna!

Gryning Vård AB är ett av landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, 
varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna 
med beroendeproblematik. Gryning driver både behandlingshem, familjehem, 
öppenvårdsverksamheter, asylboende samt LSS- enheter och har 40 verksamheter  
belägna inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Känner du och din familj engagemang och intresse för barn 
och ungdomar i behov av stöd?

Vill ni bli vårt nya jourhem?
Vi har en ökad efterfrågan på platser i våra jourhem för barn och ungdomar 
och behöver därför utvidga vår jourverksamhet. Vi söker trygga och enga-
gerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Det är en fördel  
om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

 
Familjehem Göteborg och besök även vår hemsida  
www.gryning.se/jourhem.asp

Ulrika Bronsman 031-405 422 
Anette Blomqvist 031-405 449


