
NUMMER 20         VECKA 21| 31INSÄNT

POLITIKEN MÅSTE BLI VARMARE.
INTE KLIMATET. 

DAGS FÖR EN VARMARE POLITIK.
–

Eu – världsledande i klimatpolitik, nu!

Klimatinsatser skapar jobb

Ett öppet och humant europa

–
RÖSTA I EU-VALET SENAST 25 MAJ!
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Jag satt och läste debatten 
om hemlagad mat 
eller värmd matlåda och 

kunde inte låta bli att fundera 
på var de gamla tog vägen i 
debatten.

Det fi nns nog inte någon 
som inte vill att våra äldre fö-
rebilder ska få både hemlagad 
mat, tid ute i friska luften och 
tillfälle till samspråk. I den 
bästa av världar skulle detta 
vara möjligt,  men uppenbar-
ligen räcker inte det eko-

nomiska utrymmet  till allt. 
Om vi inte kan effektivisera 
verksamheten så att det eko-
nomiska  utrymmet räcker till 
både och skulle vi kanske ska 
låta de som är i behov av stöd 
från samhället själva få välja 
vilket som passar varje individ 
bäst. Min mormor hade 
säkert hellre ätit uppvärmd 
mat i matlåda om det hade 
inneburit att hon kunde få 
några fl er timmar ute i solen 
bland blommor o blad. Min 

morfar som alltid tyckt att en 
god middag är det som ger 
dagen lite extra guldkant på 
vardagen hade kanske valt 
alternativet hemlagad mat.

Jag ställer mig oxå frågan 
om det fi nns utrymme för 
detta lilla extra för någon 
så länge vi inte kan erbjuda 
rimliga levnadsförhållande 
för alla våra äldre och sjuka. 
Det måste i alla fall vara ett 
minikrav på vår äldrevård. 
Jag är övertygad om att min 

mormor skulle avstå både 
hemlagad mat och promenad 
i solen om det betydde att 
min morfar skulle slippa ligga 
i en blöja som ingen hinner 
att byta pga underbemanning 
på vårdhemmet.

Ina Näsmark
Framtid i Ale 

Folkpartiet liberalerna 
var första parti att ta 
ställning för ett svenskt 

medlemskap i EU. Vi är det 
parti som idag tydligast står 
upp för samarbetet i Europa.

Europa behöver mer 
samarbete, inte mindre. Vi 
vill driva samarbetet framåt 
- för att det är lösningen på 
framtidens stora utmaningar: 
jobben, klimatet, säkerheten, 
stabiliteten och demokratin. 
Folkpartiet står upp för det 
europeiska samarbetet - även 
när andra partiet väljer den 
EU-skeptiska vägen.

Det nära samarbetet i Eu-
ropa, handeln och utbytet på 
många områden gör Sverige 
rikare, vår omvärld tryggare 

Äntligen kan 
kommunerna ställa 
nya krav på den mat 

som upphandlas till barnen 
i skolan och de äldre på 
seniorboendet.  De nya 
EU-regler om offentlig 
upphandling som antogs 
av Europaparlamentet i 
vintras blev en seger för 
kvalitet och miljö. Det var 
också en viktig framgång 
för Centerpartiet i Europa.

Nu öppnas nya mö-
jligheter för oss i Ale att 
utforma våra krav efter mål 
som kvalitet och hållbarhet.

De nya EU-reglerna väl-
komnas av svenska bönder 
och andra som levererar 
varor och tjänster med hög 
kvalitet.

Det är ofta mindre 
företag runt om i Sverige 
och de ligger redan i dag 
långt framme när det gäller 
hållbara produkter som 
tagits fram med hänsyn till 
kvalitet, arbetsvillkor och 
omsorg om miljön.

Det är just kvalitet, 
arbetsvillkor och omsorg 
om miljön som ska vara 
vägledande för offentlig 
upphandling i EU, enligt 
beslutet i Europaparlamen-
tet.

Det innebär nya mö-
jligheter för upphandlare 

som vill köpa schysst mat 
och göra andra kloka inköp 
till offentlig verksamhet 
lokalt och regionalt.

Först krävs nationella 
beslut om de kommande 
svenska reglerna så att vi får 
bort onödiga byråkratiska 
bestämmelser och tillägg.

Sedan kan lokala up-
phandlare köpa in mat av 
rätt kvalitet till skolbarn 
och äldre. Snart fi nns nya 
möjligheter till förändring. 
Det är närodlad politik.

Kent Johansson
Europaparlamentariker (C)

Förstanamn på Centerpartiets lista
till Europaparlamentet

Elena Fridfelt
Förstanamn på Centerpartiets lista

till kommunfullmäktige

Istället för att förklara 
varför Miljöpartiet vill 
begränsa bygglov på 

landsbygden, varför man 
tycker att folk bara får bo 
i samhällena istället för att 
utveckla infrastruktur med 
bredband och bättre kollek-
tivtrafi k i hela Ale, sysslar 
nu MP med osanningar om 
Centerpartiet. Det tycker jag 
är tråkigt. 

Det vi har gjort är att 
under förra mandatperioden 
motionerat om att öka an-
delen ekologisk och närpro-
ducerad  mat och nu sitter 
vi och ska starta arbetet med 

det nya kostprogrammet för 
Ale kommun. Där kommer 
vi att lägga tyngdpunkt på att 
mat som upphandlas ska vara 
producerad i riktlinjer med 
svensk lagstiftning. Det han-
dlar om vettig djurhållning, 
att antibiotika ska komma 
från doktorn och inte genom 
griskött från dannmark eller 
tyskland.  Det handlar också 
om att ta ansvar hela vägen. 
För oss i Centerpartiet är det 
inte gott nog att öka andelen 
ekologiska grönsaker om vi 
samtidigt köper in kyckling 
från Kina. Ale ska ta ett hel-
hetsansvar. MP kanske minns 

att ni är inbjudna att delta i 
arbetet med att ta fram det 
kostprogrammet? 

Centerpartiet vill göra 
det enklare att köpa och äga 
miljöbilar som drivs med till 
exempel el, vi vill ha en vard-
ag fri från gifter och vi vill 
ge bönderna förutsättningar 
för att producera mat på ett 
hållbart sätt, Vi vill att EU 
ska anta bindande mål till 
2030 för minskade utsläpp 
av växthusgaser, högre andel 
förnybar energi och förbät-
trade energieffektivitet. 

Elena Fridfelt (C)

Vi är en del av Europa 
och vi har både 
skyldigheter och 

rättigheter att påverka med 
att rösta i Europavalet. His-
toriskt sett har vårt valdelta-
gande i EU-valet varit lågt. 
Det ska vi ändra på nu. Det 
är mycket i vår vardag som 
påverkas av beslut som tas 
gemensamt i Europa.

Vi behöver en moderat 
västsvensk kandidat i EU 
som kan föra västsvenska 
frågor om miljö, trygghet 
och arbetsmarknad.

Sverige och Västkus-
ten ska vara det drivande 
i frågan om den marina 
nedskräpningen som är en 
av vår tids största miljöut-
maningar. Moderaterna vill 
driva en sund miljöpolitik 
som bidrar till möjligheter 
för skapande av nya gröna 

svenska jobb.

marint skräp och miljöfarli-
ga utsläpp.

till fl era nya gröna jobb i 
Sverige och Europa

Trygghet
Frihet och trygghet är och 
ska vara grundpelare i ett 
öppet och frihetligt Europa. 
Att vi kan röra oss fritt i 
Europa skapar enorma möj-
ligheter. Det utmanar oss 
när det gäller att möta och 
förhindra den organiserade 
brottsligheten. Den gränsö-
verskridande kriminaliteten 
ska bekämpas.

Arbetsmarknad
Stark frihandel ökar till-
växten för små och stora 
arbetsgivare, det skapar fl er 
arbetstillfällen. Det är bra 
när människor får möjlig-
het att studera och arbeta 
i andra länder. Det skapar 
förutsättningar för en öppen 
och bred arbetsmarknad 
som gynnar tillväxten i 
Sverige och i Europa.

Var med och påverka, 
rösta i EU-valet!

Tillsammans förbättrar 
vi Ale!

Maj Holmström
Ordförande Moderaterna i Ale

Din röst är viktig

Centerpartiet svarar på MP

Bra mat till skolbarn och äldre 
genom centerpolitik i Europa

Vart tog de gamla vägen?

Ja till mer samarbete! Vet du att det ligger 
ett förslag om att 
genomföra försäm-

ringar på arbetsmiljöområ-
det, som ska gälla företag 
med färre än 250 anställda. 
Mer än nio av tio företag 
i Europa berörs och ännu 
fl er i Sverige. Högern vill 
få det att låta som att det är 
förenklingar, ”mindre regel-
krångel” – men det handlar 
om försämringar. Den 
moderatledda regeringen 
stödjer det.

 Vi kräver investeringar i 
bra, trygg och säker arbets-
miljö. Det krävs en lönta-
garvänlig politik i EU, precis 
som i Sverige. Kryssa Olle 
Ludvigsson (S) – en facklig 
röst i parlamentet – senast 
den 25 maj. Låt inte högern 
riva ned mer nu. Varken i 
riksdagen eller bakvägen via 
EU-parlamentet.  

 Dennis Ljunggren (S)
Ordförande IF-Metall-klubben

Akzo Nobel Pulp & 
Performace Chemicals Bohus

Stopp och 
belägg

och ger oss möjlighet att 
tillsammans lösa problem som 
vi delar med andra.

Vi vill ha mer samarbetet i 
Europa. Därför ska du rösta 
på Folkpartiet:

1. Europeiskt samarbete 
för klimatet och miljön. EU 
ska ha en sammanhållen poli-
tik för att avvärja klimathotet 
och ersätta fossila bränslen 
med koldioxidneutrala 
energislag som kärnkraft och 
förnybar energi.

2. Europeiskt samarbete 
för mänskliga rättigheter. 
Förbättra granskningen av 
läget för mänskliga rättigheter 
också inom EU-länderna. 
Systematiska brott mot rättig-
heterna ska få konsekvenser 
som kan trappas upp stegvis.

3. Europeiskt samar-
bete mot brott. Inrätta ett 
”Europas FBI”, en europeisk 

polisstyrka mot allvarlig och 
gränsöverskridande brottslig-
het. När brottslingar agerar i 
hela Europa måste polis och 
åklagare också göra det.

4. Europeiskt samarbete 
för djurskydd och modernt 
jordbruk. Avveckla direktstö-
den och marknadsregleringar-
na för jordbruket och utveckla 
miljö- och landskapsvården. 
Det krävs en europeisk 
ramlag för djurskydd och 
djurtransporterna i EU måste 
begränsas.

Rösta på 
Folkpartiet 
liberalerna 
den 25 maj!

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn


