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Sommarlovet är slut och 
förra veckan kom många 
elever och lärare tillbaka 

till skolan efter ett långt och 
välförtjänt lov.

Under vårterminen har 
vi som utbildningspolitiker 
vid besök i skolor fått se goda 
exempel på god svensk skola, 
vi har mött många engagerade 
och kompetenta lärare och 
rektorer. 

Ett av besöken har varit i 
Ale där vi tittade på den spän-
nande och välkända en-till-en 
satsningen. Forskning visar att 
det är lättare att lära sig skriva 
än att läsa men ändå lär man 
traditionellt de små barnen 
att läsa först eftersom de har 
svårt att forma bokstäverna för 
hand. Med datorns hjälp ser 
man här i Ale hur barnen lär 
sig läsa och skriva snabbare, 
skriver fylligare texter med fler 
tecken. Det är ett gott exempel 

på vad som händer i svensk 
skola, här och nu.

En väg till framgång är att 
sprida goda exempel från den 
svenska skolan istället för att 
som Socialdemokraterna med 
skolministeraspiranten Ibra-
him Baylan i spetsen svart-
måla skolan och de reformer 
regeringen genomfört. 

Givetvis är vi medvetna om 
att det finns problem och svå-
righeter i den svenska skolan, 
problem som vi inte kan 
blunda för. Vi tror att man för 
att hitta lösningar på proble-
men i högre grad måste lyssna 
på dem som har den stora kun-
skapen om skolan – eleverna, 
lärare och rektorer. 

Regeringen har genomdri-
vit beslut om ny skollag och 
läroplan, infört lärarlegiti-
mation samt förtydligat vad 
som förväntas av den svenska 
skolan, nämligen att varje 

enskilt barn har rätt att nå så 
långt som möjligt utifrån sin 
potential. Detta är viktiga 
åtgärder för att styra skolan åt 
rätt håll. Vi Centerpartister är 
särskilt glada över det ökade 
elevfokuset i den nya skollagen 
och den ökade tydlighet som 
förändringarna i läroplaner 
och kursplaner bidrar till. 

Vi är medvetna om att det 
är stora reformer som genom-
förts inom skolans område, 
reformer som kommer att ta 
tid innan de får fullt genom-
slag. Det är viktigt att skolan 
nu får reformro, så att lärare 
och skolledare får möjlighet 
att med sin klokskap se till att 
reformerna får genomslag i 
skolan. Från politikens håll 
måste vi nu visa personalen 
i skolan tillit i att de gör det 
bästa av den svenska skolan. 

Skolfrågorna är viktiga för 
Centerpartiet. På vår stämma i 
september kommer vi att fatta 
beslut om ett nytt utbildnings-
politiskt program för Center-
partiet, där vi beskriver hur vi 
anser att den svenska skolan 
ska bli en skola som präglas av 
såväl kunskap som kreativitet. 

Vi vill passa på att hälsa 
alla elever välkomna tillbaka 
till skolan. Vi vill också skicka 
en hälsning till alla lärare och 
andra som arbetar i skolan och 
tacka för Ert goda arbete och 
det engagemang Ni bidrar 
med! Gott nytt skolår!

Ulrika Carlsson (C)
Utbildningspolitisk talesperson

Elena Fridfelt (C)
Ordförande

Utbildningsnämnden Ale

Positiv utveckling i Ales skolor

Att döma av insän-
darsidan i Aleku-
riren vecka 34 har 

vi nu åtminstone fått upp 
debatten på bordet vilket vi 
Sverigedemokrater givetvis 
välkomnar. Dock fl ore-
rar det ett antal felaktiga 
påståenden. Skribenterna 
har nog för det första inte 
själva blivit utsatta för det 
verkliga problemet med 
tiggeriet på Ale Torg. Vid 
upprepade tillfällen har 
tiggare antastat folk när 
de går utefter Ale Torg, de 
handgripligen fl yger upp 
framför folk och hindrar 
deras väg samtidigt som de 
viftar med ett papper uppe i 
ansiktet. En högst obe-
haglig upplevelse! Deras 
beteende stör den allmänna 
ordningen i vår kommun.

Det hävdas att tiggeriet 
inte är organiserat. Detta är 

direkt felaktigt! Polismyn-
digheter runt om i landet 
har flera gånger påvisat 
att kriminella ligor ligger 
bakom just tiggeriet. I GP 
2012-06-15 står det att läsa: 
"I Stockholm har polisen i 
flera fall lyckats visa att ligor 
ligger bakom tiggeriet.”

– Personer har förts till 
Sverige av kriminella grup-
per för att utnyttjas i tiggeri, 
för tvångsarbete eller för att 
medverka i brottslig verk-
samhet. Handikappade och 
barn är mycket värdefulla 
brottsverktyg, säger Kajsa 
Wahlberg, kriminalinspek-
tör vid rikspolisstyrelsen. 

Även i Gävleborg och 
Östergötland finns liknande 
uttalanden ifrån respektive 
polismyndighet. Att hänvisa 
till någon enskild politiskt 
speglad tidning får i sam-
manhanget anses högst ose-

riöst.
Någon frågar sig om 

kommunen skall anlita väk-
tare för att jaga bort tiggare. 
Nej kommunen skall inte 
behöva anlita väktare. En 
förändring i den kommu-
nala ordningsstadgan av den 
här karaktären blir en poli-
siär angelägenhet.

Ytterst är det här en natio-
nell fråga där vi motionerat i 
riksdagen om att förbjuda 
tiggeri. En sådan föränd-
ring tar tid att genomföra 
därför ser vi nu behovet av 
att skyndsamt vidta åtgärder 
på kommunal nivå. Natio-
nellt har flera andra partier 
gått Sverigedemokraternas 
väg det senaste året. Därför 
hoppas vi nu på fullmäktiges 
stöd i frågan.

Robert Jansson (SD)

Replik på insändare angående tiggeriet:

Tiggeriet är organiserat

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Efter en solig och skön 
sommar glöm inte att se 

över Dina mediciner. 

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA TID FÖR 

ÅRSKONTROLL!
Det är ännu inte för sent 

att vaccinera sig mot TBE!

Pensionärsdag
ALE • LILLA EDET

Fredag 30 augusti kl 14.00
Bohus Servicehus

Ulf Källvik &
Lennart Palm

underhåller

Torgny
Larsson

F.d. Riksdagsman 
talar om kyrkovalet.

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna tror att ett 
förbud mot tiggeri skulle lösa 
problemet med utsatta och 
marginaliserade personer. 

Miljöpartiets åsikt är att 
det viktigaste brottsförebyg-
gande arbetet sker genom 
att minska utanförskapet och 
utsattheten i samhället. Man 

kan inte förbjuda symtomen 
på att människor är margi-
naliserade och står utanför 
det ”fina” samhället som 
Sverigedemokraterna och 
Aledemokraterna lever i.

Livet för den som tigger 
är kantat av rädsla, oro och 
osäkerhet inför framtiden. 
Många människor lever sina 

liv utan 
tillgång till 
grundläg-
gande sam-
hällsfunk-
tioner, rät-
tigheter och 
tryggheter. 

Miljö-
partiet i Ale 
satte fokus 
på främ-
lingsfient-
lighet och 
kommunens 
integra-
tionsarbete 
i en motion 

som fullmäktige antog med 
blocköverskridande majori-
tet. Okunnighet och rädsla är 
en stark grogrund till främ-
lingsfientlighet. Kommunens 
värdegrundsarbete i skolan är 
därför extra viktigt i tider av 
ökande främlingsfientlighet 
och vikande respekt för alla 
människors lika värde.

Främlingsfientlighet och 
rasism är oförenligt med 
Miljöpartiets mål om ett 
samhälle i solidaritet med 
människor och det ekolo-
giska systemet nu och för 
kommande generationer. Vi 
i Ale kan bidra. EU:s utrikes-
politik bör i högre grad inrik-
tas på fattigdomsbekämp-
ning, demokratibyggande 
och miljöarbete. Tänk vad 
enkelt det hade varit annars 
med att bara förbjuda det 
man inte vill se!

Miljöpartiets
fullmäktigegrupp

Tänk vad enkelt om man
kunde förbjuda tiggeri

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 10/9 kl 19.00

i Älvängens Folkets hus

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

MODEKONSULENTER 

SÖKES!
Tjäna extra med ett 

spännande jobb 
i modebranschen.

För mer information 
ring 011 - 12 27 00
www.friendtex.se


