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Nu börjar skolan! En 
fantastisk tid för de 
allra fl esta. Barnen 

ser fram emot att träffa sina 
kamrater igen och för dem 
som börjar skolan för allra 
första gången är det en stor 
upplevelse som många bär 
med sig hela livet. 

Även om det är roligt att 
träffa många kamrater igen 
efter ett långt sommarlov 
skulle vi socialdemokrater 
vilja att barnen i Ale fick 
träffa något färre klasskam-
rater. Vi ser nämligen tydligt 
att mindre klasser är avgö-
rande för att kunna erbjuda 
vare elev mer tid med sin 
lärare. Vi socialdemokrater 
har därför avsatt medel i vårt 
nationella budgetalternativ 
för att kunna minska de 

största klasserna med upp till 
5 elever per klass. 

Såväl internationella som 
svenska studier visar att 
klasstorlek har betydelse för 
elevernas resultat. Studierna 
visar också att effekterna 
varierar beroende på elev-
ernas ålder och bakgrund. 
Mindre klasser har störst 
effekt för de yngsta eleverna. 
Därför väljer vi att minska 
klasstorleken i förskoleklas-
sen till år 3 i första hand. 

Här i Ale har socialdemo-
kraterna tillsammans med 
Vänsterpartiet och Miljö-
partiet i vår budget priorite-
rat alla tillgängliga resurser 
till skolan. Det innebär att 
vårt budgetalternativ gav 
8,5 miljoner mer till skolan 
än Alliansen och Aledemo-

kraterna. För att förstå vad 
det skulle innebära motsvara 
kostnaderna för en lärare ca 
0,5 miljoner, alltså innebär 
skillnaden möjligheter att 
anställa minst ett 15-tal fler 
lärare med vår budget.

Om vi socialdemokrater 
får ert förtroende att leda 
utvecklingen i Ale och i 
landet innebär kommande 
års skolstarter färre klass-
kamrater, mindre klasser, 
fler lärare och bättre förut-
sättningar för våra barn i Ale 
att nå skolframgång!

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande

Utbildningsnämnden
Paula Örn (S)
Kommunalråd

Ja, det är fruktansvärt att 
människor känner sig 
tvingade att tigga för 

att överleva. Problemet har 
funnits länge i många eu-
ropeiska storstäder men nu 
”drabbas även Ale kommun 
av detta oönskade fenomen”, 
för att citera gruppledaren 
för Aledemokraterna Jan A 
Pressfeldt. Han anser att 
tiggarna ”antastar folk” när 
de sitter på marken med 
en mugg framför sig. Han 
tycker inte att de passar in i 
Ale kommuns ” snygga och 
rena miljö”.

Dessutom anser han att 
tiggarna är ”unga, friska 
och starka människor” som 
helt enkelt inte vill arbeta 
utan att det är ligor som 
ligger bakom och samlar 

in alla pengar. Trots att 
polisen som arbetar med 
problemet hävdar att det 
inte finns några tecken på 
att organiserade ligor ligger 
bakom. Utan att det oftast 
är människor som tillhör 
diskriminerade grupper i 
framförallt Östeuropa som 
reser till Sverige för att hela 
dagarna sitta på marken med 
en mugg och försöka samla 
ihop pengar till den egna 
familjens överlevnad. Sveri-
gedemokraterna i Ale anser 
att tiggeri ”skall motarbetas 
så kraftfullt som möjligt av 
kommunen och berörda 
myndigheter” och föreslår 
en ändring i den kommu-
nala ordningsstadgan och 
ett förbud mot tiggeri i Ale 
kommun. 

Vad menar Sverigede-
mokraterna egentligen? 
Att kommunen ska anlita 
väktare som ska jaga bort 
tiggare eller köra dem till 
kommungränsen? Proble-
met med utslagna försvinner 
inte bara för att vi slipper 
se det på vår egen gata. 
Vilka är det nästa gång som 
Aledemokraterna och Sve-
rigedemokraterna vill städa 
bort från gatorna för att 
upprätthålla ett snyggt och 
städat Ale? Politikerna borde 
istället fundera över hur 
samhället kan erbjuda ett 
bättre alternativ istället för 
att flytta problemet någon 
annanstans.  

Bodil Petersson

Sverigedemokrater! Har 
ni tänkt på att det är 
Människor som tigger! 

Det är så lätt att läsa er arti-
kel och få lov att tycka att ni 
har så rätt. Det blir liksom 
okej att inte se människan 
bakom ordet ”tiggeri”.

Men ska man vara tro-
värdig är det viktigt att se 
hela bilden, åtminstone helt 
ärligt försöka.

Visst är det jobbigt att 
stöta på en tiggare, man 
kan få dåligt samvete! Det 
måste vara det ni menar, när 
ni skriver att vi blir ”drab-
bade” av tiggeriet... Men vi 
får aldrig glömma hur bra 
vi har det, och hur tufft de 

här människorna har det. 
Vad jag har fått fram, så har 
polisen i Göteborg gjort en 
undersökning, och kommit 
fram till att dessa människor 
inte är organiserade. Det 
förekommer säkert, men de 
flesta är rumänska romer 
som kommer hit för att de 
får lite mer här och vi är 
snällare mot dem här! Man 
får ont i hjärtat. Vi är ju inte 
speciellt snälla mot dem, 
ändå är det vad de upplever. 
Det är människor på den 
absoluta botten.

Så vi kanske skulle se de 
här ”negativa och tråkiga 
inslagen i den offentliga 
miljön” i ögonen, och ge 

dem ett erkännande, och 
gärna en slant. Ofta har de 
familj, små barn och har det 
mycket sämre än vi.

Ni förminskar de här 
människorna på ett osmak-
ligt sätt. Istället för att hjälpa 
människor och att arbeta för 
jämlikhet i Sverige, och hela 
Europa, så att människor 
inte skulle behöva tigga, så 
tror ni att man kan lösa det 
med ett tiggeriförbud! Hur 
skulle man kunna förbjuda 
en människa att be en annan 
människa om en ”krona”? 
Sådana förbud passar inte i 
en demokrati.

Sofie Tjusling
Medmänniska i Ale

Jag noterar att Jan A Pressfeldt (AD) 
och Sverigedemokraterna i Ale föreslår 
ett tillägg i den lokala ordningsstadgan 

i syfte att förbjuda tiggeri. Såväl Press-
feldt som SD hävdar, utan några som helst 
referenser till forskning eller undersökande 
journalistik i frågan, att de tiggare vi ser på 
Ale Torg är del av en ”organiserad verksam-
het”, ett begrepp som i allt högre grad har 
fått betydelsen ”organiserad brottslighet” 
. Båda bygger sina argument på myter och 
generaliseringar av enstaka händelser. Att 

vara fattig och utsatt är inte kriminellt. Tig-
geri är inte kriminellt.

Många av de tiggare vi ser på gatorna idag 
kommer från forna Östeuropa, många av 
dem är romer som lever i en vardag präglad 
av rasism, marginalisering och fattigdom. 
Och visst är de organiserade. Precis som alla 
andra människor organiserar östeuropeiska 
romer sin försörjning (i det här fallet tig-
geri), ofta familjevis, ofta genom släktband 
(se DNs djupgående granskning av tiggare i 
Stockholm, maj 2013). Men att utifrån detta 
sätta tvärsäkra likhetstecken mellan tiggeri 
och organiserad brottslighet är inte bara 
grundlöst, det är ynkligt. Att SD sprider 
myter om utsatta grupper i samhället har vi 
tyvärr fått vänja oss vid, men att Pressfeldt 
ägnar sig åt denna verksamhet med samma 
bravur är mer förvånande. Att han dessutom 
säger att det inte finns plats för tiggare i den 
snygga och rena miljö som ska prägla Ale 
Kommun – och därmed använder sig av en 
vokabulär som för tankarna till rasistisk pro-
paganda där vissa grupper utmålas som sani-
tära olägenheter – är rent av hårresande. Jag 
vill gärna leva i ett snyggt och rent Ale, men 
inte i en miljö där utsatta grupper kriminali-
seras och där gatumusikanter tystas.  

Pressfeldt och SD hävdar även att tig-
gare i allmänhet ”antastar” och ”hoppar 
på” människor. Fråga dig själv nästa gång 
du går på Ale Torg och hör ett svagt ”hej!” 
från kvinnan som sitter där på marken med 
muggen i handen: Hur påhoppad och antas-
tad blev jag? Hur besvärad blev jag?

Anders Burman

Mindre klasser- mer kunskap! Vilka vill Aledemokraterna städa bort nästa gång?

Tiggeriförbud är inte lösningen

Att vara fattig och
utsatt är inte kriminellt!

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  
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Sanna Johansson, Ale Lucia 2012

BOHUS. – Jag fi ck en chock och 
trodde inte mina ögon.

Alf Granqvist blev bestört då han 
gjorde upptäckten under sin sedvan-
liga morgonpromenad med hundarna 
tidigt i onsdags morse.

I närheten av Ale-Jennylunds 
Ridklubb hade någon slängt skräp i 
massor.

Det var vid halv sju-tiden på onsdagsmorgo-
nen som Alf Granqvist gjorde den fasansfulla 
upptäckten. I dikeskanten på en liten skogs-
väg, strax söder om ridanläggningen, hade 

någon dumpat en massa avfall – alltifrån 
kablar och kakelplattor till kartonger och 
slipskivor.

– Vem har samvete att göra så här? Tippen 
ligger bara några hundra meter bort. Det är 
för jäkligt, säger Alf och skakar på huvudet.

Ärendet är polisanmält och Alf Granqvist 
hoppas att syndarna ska spåras och ställas till 
svars.

– Detta är ett skogsstråk där det rör sig 
mycket vilt, bland annat älg, rådjur och harar. 
Skrothögen är förenat med livsfara för dem.

Det är inte första gången som Alf Gran-
qvist upptäckt dumpat avfall i samband med 
sina promenader. Det händer ofta att han ser 
säckar slängda i skogen.

– Det är jättetråkigt och verkligen beklag-
ligt att folk inte tar större ansvar för vår natur.

JONAS ANDERSSON

Delar av det avfall som dumpats i skogen alldeles i närheten av Ale-Jennylunds Ridklubb i 
Bohus.

– Förenat med livsfara för djuren
Avfall dumpat i skogen
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