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”Vi vill gärna fortsätta vara vågmästare”
– Sverigedemokraternas listetta, Robert Jansson, tror på fem mandat
NÖDINGE. Ett blev tre och tre 
ska bli fem.

Sverigedemokraterna i Ale 
känner medvind och hoppas 
på nya mandat.

– Vi trivs bra i vågmästar-
rollen och har fl era gånger 
avgjort viktiga frågor. En röst 
på oss har stor betydelse, 
säger partiets listetta i Ale, 
Robert Jansson.

Den gångna mandatperioden har 
Sverigedemokraterna haft tre man-
dat i kommunfullmäktige. Robert 
Jansson, ordförande i Ale, har varit 
första ersättare. Det är hans för-
sta politiska uppdrag och intresset 
tog fart i samband med valet till 
EU-parlamentet 2009.

– Det var då jag upptäckte hur 
EU påverkar Sverige och då menar 
jag inte positivt. Det är en överstat-
lighet som har fl yttat makten från 
kommun- och regionfullmäktige 
samt Sveriges riksdag till Bryssel. 
Många beslut som vi tar i Ale är 
redan reglerade från EU. Kvoterna 
för invandring är ett exempel. Vi 

tycker att Sverige har en extrem in-
vandringspolitik och det har inget 
med rasism att göra. Tvärtom har 
Sverigedemokraterna störst kata-
strofbistånd, men vi vill hellre hjäl-
pa de behövande i deras närområ-
de. Att ge stöd i närområdena anser 
vi är mer humant och effektivt ef-
tersom att vi på så vis kan hjälpa fl er 
människor. Dessutom är EU-med-
lemsskapet alldeles för dyrt. Peng-
ar vi hade behövt i svensk skola går 
istället till att rädda misskötta syd-
europeiska länders ekonomi, säger 
Robert Jansson.

Överstatligheten i EU och in-
vandringspolitiken var två avgöran-
de skäl till att han valde att gå med 
i Sverigedemokraterna. Det tredje 
var kriminalpolitiken.

– Kriminaliteten ökar och sam-
hället vägrar ta tag i problemet. Vi 
säger att hårdare, det vill säga läng-
re, straff är viktigt för att stoppa 
brottsutvecklingen i Sverige. Vårt 
medlemsskap i EU är självfallet 
också kopplat till den ökade orga-
niserade brottsligheten, menar Ro-
bert som också vill se ett ökat stöd 
till brottsoffer.

– Idag är vi mer måna om gär-
ningsmännen än om brottsoffrena. 
Staten ska garantera att den som 
utsätts för ett grovt brott också får 
den ersättning som domen fastsla-

git.
När Robert 

Jansson gick med 
i Sverigedemo-
kraterna var det 
ett noga övervägt 
beslut.

– Jag kände att 
jag ville engage-

ra mig. De fl esta i min omgivning 
håller med om våra åsikter i partiet, 
men de är tysta om det. En del bryr 
sig inte alls, fast det fi nns också de 
som inte längre pratar med mig. 
Det får stå för dem. Jag har inga 
problem att prata med någon oav-
sett vilken åsikt de har.

Han berättar att Sverigedemo-
kraterna länge varit utfrusna i Ale, 
men att det politiska klimatet nu 
har börjat ändra karaktär.

Nästan alla hälsar
– Nu hälsar nästan alla på oss och 
under mandatperioden har vi ock-
så lyckats få en insynsplats i Kom-
munstyrelsen så vi har samma möj-
lighet till information som övriga 
partier.

Att SD har kunnat påverka i Ale 
råder det ingen tvekan om. I sin 
vågmästarroll har de kunnat fälla 
alliansens förslag till förmån för de 
rödgröna. Det skedde bland annat 
inför budgeten 2012.

– Ja, det var självklart för oss att 
rösta med Socialdemokraterna ef-
tersom de drev frågan om att öppna 
Ale Arena igen. Det var med andra 
ord vi som gjorde det möjligt, beto-
nar Robert Jansson nöjt.

För första gången kan nu Sveri-
gedemokraterna också presentera 
ett lokalt handlingsprogram för 
Ale. Det är ett manifest som ska 
utvecklas med tiden. Innehållet 
ska breddas men vilar som det är 
skrivet nu på tre byggstenar. Skola, 
äldreomsorg och samhällsbyggnad. 
Övriga delar ska läggas fram i au-
gusti.

– Aleborna ska veta vart vi står i 
de olika frågorna. Vi började med 

de viktigaste. Skolan är nummer 
ett. Den är allt annat än acceptabel 
i Ale och nu måste något hända. 
Vi måste skapa en trygg studiero 
för eleverna. För att klara det är 
skolans och klassens storlek avgö-
rande. Inte mer än 25 elever per 
klass i grundskolan. Av detta skäl 
röstade vi emot nedläggningen av 
Himlaskolan. Dessutom vill vi att 
skolmaten ska lagas där den äts. Att 
eleverna äter god mat är en förut-
sättning för att orka lära, säger Ro-
bert och kommer osökt in på äldre-
omsorgen.

Hemlagat
– Även där är maten en huvudfråga. 
Vi vill att den lagas på äldreboen-
dena, ligger dessa i närheten av en 
skola skulle det kunna samordnas. 
Socialdemokraternas idé om att 
hemtjänsten ska laga mat hos de 
äldre kan vi defi nitivt tänka oss att 
stötta, men i de fall de bor nära ett 
äldreboende med eget kök kan man 
erbjuda mat därifrån. Vad vi fram-
för allt kommer att driva inom äld-
reomsorgen är att alla fyllda 85 ska 
vara garanterade en boendeplats. Vi 
vill också att de som har hemtjänst 
ska veta vem som kommer genom 
att få ett schema. Det skulle skapa 
en större trygghet, menar Robert.

Trygghet är även nyckelordet 
för framtidens samhällsbyggnad. 
Sverigedemokraterna betonar upp-
lysta vägar, gång- och cykelbanor. 
De större genomfartsvägarna som 
idag ligger under enskilda väg-
föreningars ansvar bör enligt SD 
kommunaliseras.

Finns det någon mer särskilt 
prioriterad huvudfråga för Sve-

rigedemokraterna i Ale?
– Vi vill ändra de lokala ord-

ningsföreskrifterna och förbjuda 
tiggeriet. Det får inte se ut som det 
gör idag. Vad är det för ett samhäl-
le? Även vindkraftsfrågan är viktig. 
Där går vi på Alliansens linje och 
föreslår att fl era områden i vind-
bruksplanen skrotas, så människor 
på Ales landsbygd kan börja pla-
nera för framtiden igen. Det vore 
högst olyckligt om Socialdemokra-
terna kommer till makten eftersom 
de har vägrat tala om hur de ställer 
sig. 

Robert Jansson ger sig ut på 
Ale Torg för att valarbeta. De som 
stannar och pratar vill diskutera 
EU, ett ämne han gärna tar sig tid 
för – även om han är helt emot!
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Robert Jansson är Sverigedemokraternas listetta i Ale. Han gick med i partiet för fem år sedan. Det var inför valet till EU-parlamentet 2009, då precis som nu, är han skarpt kritisk.
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Mikael Berglund eller Paula Örn

Vem föredrar Robert...


