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SD starkt fram i Ale och Lilla Edet
ALE/LILLA EDET. Valet 
till EU-parlamentet 
blev en stor nationell 
framgång för Sverigede-
mokraterna och Miljö-
partiet.

Ale och Lilla Edet 
speglade den trenden 
med råge.

För Moderaterna blev 
valsöndagen en riktig 
mardröm.

Sverigedemokraterna fortsät-
ter att vinna mark i landet. I 
Ale ökade partiet med 8,5% 
jämfört med EU-valet 2009 
och i Lilla Edet var ökningen 
hela 14,4%. I Götas valdi-
strikt var SD till och med det 
enskilt största partiet och fi ck 
28,4% av rösterna. Mobilise-
ringen innebär att bara Soci-
aldemokraterna har ett större 
stöd bland väljarna i Ale och 
Lilla Edet.

– Det förtroende som väl-
jarna har givit oss ska vi nu 
förvalta på bästa sätt genom 
att jobba ännu hårdare inför 
valet i september, säger Ro-
bert Jansson, ordförande för 
Sverigedemokraterna i Ale, 
som också menar att fram-
gången är ett resultat av att 
Sverige har vaknat.

– Folk har upptäckt att 
makten har förfl yttats från 
kommunfullmäktige, region 
och riksdag till Bryssel. Väl-
jarna vill självklart att beslu-
ten ska fattas på närmare håll. 
Valresultatet har pekat ut en 
mer EU-kritisk linje och den 
måste nu respekteras. Jag är 
ändå förvånad över att Mo-

deraterna tappar så mycket 
och att FI lyckats gå fram så 
kraftigt.

Även Miljöpartiet fi rade 
stora triumfer. I Ale och Lilla 
Edet är partiet tredjen störst.

– Helt fantastiskt, men 
faktum är att det såg ännu 
bättre ut i mätningarna. Jag 
utgår från att vi tar med oss 
allt det positiva och fortsät-
ter marschen framåt i valet 
till riksdag, region och kom-
mun i september, säger Car-
los Trischler, Miljöpartiets 
listetta i Ale. Han menar att 
framgången grundas i ett tyd-
ligt ställningstagande i de sto-
ra gemensamma frågorna som 
miljö och invandringspolitik.

– Vi kommer fortsätta fo-
kusera på medmänsklighet 
och ett grönt hållbart Sverige. 
De unga förstagångsväljarna 
har ett stort miljöengagemang 
och det gynnar självfallet oss.

För Moderaterna blev 
valnatten en sann mardröm. 
Resultatet i EU-valet visar att 
M bara är fjärde största parti i 
Ale och i Lilla Edet är Social-
demokraterna, Sverigedemo-
kraterna, Miljöpartiet, Vän-
sterpartiet och Centerpartiet 
större.

En förtroendekris för 
Moderaterna, regeringen 
och Reinfeldt?

– Vi måste ställa oss frå-
gan om vilka frågor vi har 
drivit och hur relevanta 
dessa har varit, svarar Mika-
el Berglund, en märkbart 
missnöjd   Kommunstyrelsens 
ordförande i Ale.

Tråkigt att backa
– Det är självklart tråkigt att 
vi backar så mycket på riks-
planet, men samtidigt gläds vi 
åt att våra lokala insatser helt 
uppenbart har gjort effekt i 
vårt område. I Ale har vi inte 
tappat lika mycket. Nu gäller 
det att förtydliga vår politik 
och nå fram till väljarna inför 
valet i september. Jag noterar 
till min stora glädje att Cen-
terpartiet och Kristdemokra-
terna har ökat. Det är bra om 
vi i alliansen hjälps åt att väx-
eldra när lokomotivet hackar.

Socialdemokraterna blev 
som väntat största parti i både 
Ale och Lilla Edet med en 
knappt mätbar nedgång jäm-
fört med 2009. Antalet röster 
var fl er, men andelen trots allt 
något lägre.

7,0%
+0,3

30,0%

-0,9

12,2%
+2,5

5,6%
+0,8

5,6%
+0,9

8,9%

-2,3
11,3%

-2,7

3,8%
+2,7

13,3%
+8,5

ÖVR

3,1%

8,2%
-0,7

28,9%

-3,5

10,4%
+2,37,9%

+1,3

4,6%
+0,8

6,6%

-3,1

7,4%

-2,9

3,9%
+1,3

19,8%
+14,4

ÖVR

2,2%

– EU-valet en (m)ardröm
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Fler refl ektioner över EU-valet:

Rose-Marie Fihn, 
Folkpartiet liberalerna i Ale:

– Det blåser starka anti-EU-vin-
dar i hela Europa och så även 
i Sverige. Vi folkpartister har 
stått upp för våra värdering-
ar om mer samarbete i Europa. 
Vi har inte fladdrat med i popu-
listiska vindar om minskad rör-
lighet eller mindre europeiskt 
samarbete. 

Sune Rydén 
Kristdemokraterna i Ale:

– Vi är glada över valresultatet 
mot bakgrund att alla räknat ut 
oss under våren. Sedan är det 
trist att SD i Ale är näst störs-
ta parti. Hade varit önskvärt att 
aleborna funderat igenom frå-
gorna lite mer och inte anam-
mat den enkla lösningen att allt 
är EU:s och invandringens fel.

Johnny Sundling, 
Vänsterpartiet i Ale:

Vi är generellt sett nöjda med 
Vänsterpartiets valresultat. 
Man hoppas alltid på lite bättre 
procent. Angående det totala 
valet blir man djupt oroad då 
de högerextrema fått sådana 
framgångar i Europa. Riktiga 
nazister ska nu sitta i EU-par-
lamentet.

Boel Holgersson, 
Centerpartiet i Ale:

– Vi är glada över våra fram-
gångar i hela Sverige och här 
i Ale. Det lovar gott för oss i 
Centerpartiet inför höstens val. 
Samtidigt är det mycket be-
kymmersamt med den starka 
polariseringen där både SD och 
partier längst till vänster går 
starkt framåt. I Ale var SD de 
stora vinnarna och det känns 
inte bra med tanke på att de 
står för en politik som ligger 
långt från Centerpartiets när 
det gäller värderingar och män-
niskosyn.

Ingemar Ottosson, 
Socialdemokraterna i Lilla Edet:

– Jag är naturligtvis bekym-
rad över valresultatet och jag 
tycker det är sorgligt att Sveri-
ge kommer att representeras av 
ett högerextremt parti i Europa. 
Trots att vi fick fler röster i 
Lilla Edets kommun så backar 
vi procentuellt sett, vi priorite-
rade jobben i den här valrörel-
sen som hamnade lite i skym-
undan i EU-debatten.

Peder Engdahl,
Moderaterna i Lilla Edet

– Jag är lite tom och funderar 
själv varför vi inte nådde fram 
till våra väljare. Vi jobbade hårt 
hela valrörelsen för att få folk 
att rösta.  Vi har nu en hemläxa 
inför valet i höst, där vi måste 
fokusera på våra frågor. 

Det är också 
mycket frus-
trerande att 
konstatera att 

ett rasistiskt parti går så 
starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt 
ansvar och prata med 
väljarna.
PAULA ÖRN (S)

–  Det är alldeles tydligt att 
både Ale och Sverige präglas 
av en stark vänstervind. Det 
rödgröna blocket har en klar 
majoritet av väljarnas förtro-
ende i Ale, vilket samtidigt är 
en skarp kritik åt den Mode-

ratledda alliansen. Aleborna 
delar inte uppfattningen om 
den politik som har bedrivits 
den senaste mandatperioden, 
säger Paula Örn, Socialde-
mokraternas kommunalråd i 
Ale, och fortsätter:

– Det är ändå mycket frus-
trerande att samtidigt konsta-
tera att ett rasistiskt parti går 
så starkt framåt. Nu måste 
samtliga partier ta sitt ansvar 
och prata med väljarna.


