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Torsdagen den 15 maj bildade Feminis-
tiskt initiativ kommungruppen Ale-Lilla 
Edet. Ett efterlängtat beslut för de tillsam-
mans 35 medlemmarna i dagsläget. FI har 
gått från 1500 medlemmar i oktober 2013 
till mer än 13000 idag, en tydlig indikation 
på att många hittat ett parti som äntli-
gen vågar ta bladet från mun och visa på 
vilka orättvisor som samhället utsätter sina 
medborgare för idag, och som har konkreta 
förslag på hur vi kan vända utvecklingen 
mot ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Mötet hölls i Nödinge och leddes av 
Annami Löfving som kandiderar till 
riksdagen i höst. Hon har 10 års erfarenhet 
av biståndsarbete ibland annat Burma och 
arbetar fortfarande med civilsamhällets 
grupper i deras strävan efter demokrati och 
jämställdhet. Hon höll en engagerande fö-
reläsning om jämställdhetens historia i poli-
tiken, varvat med konkreta förslag på hur FI 
kommer att agera när de väljs in i EU-parla-
ment och riksdag, genom att bevaka att alla 
människors rättigheter beaktas i samtliga 
frågor inom politiken. Oavsett kön, religion, 
hudfärg, sexualitet, funktionalitet, etnicitet 
och ålder ska du känna att dina intressen 
försvaras i den politiska diskussionen. 

Frågor som väckte starka känslor under 
mötet var bland annat det faktum att hälften 
av kvinnorna idag, som är pensionärer, lever 

på en pension och som ligger under EU:s 
gräns för fattigdom och att skattesänkning-
arnas största effekt är att de redan gynnade 
får mer och att sjukvården och inrättningar 
för till exempel kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer, står helt utan vårdmöjlig-
heter i stora delar av landet.

Vid mötets slut var alla eniga om att 
behovet av att fortbilda sig tillsammans, 
för att kunna mötas i framtida politiska dis-
kussioner, kommer att vara ett tema under 
kommande träffar som kommer att anord-
nas av kontaktpersonerna Annami Löfving 
och Maria Svensson.

Att Sverige inte är ett jämställt land är 
inte en åsikt, det är ett faktum.

Maria Svensson
Styrelseledamot FI Västra Götaland

FI bildar kommungrupp i Ale-Lilla Edet

Feministiskt initiativ har bildat en kommun-
grupp i Ale-Lilla Edet. Från vänster Anammi 
Löfving, Kim Santova, Maria Svensson, Agneta 
Fasth och Eva Sundberg.

Gång på gång tas 
beslut i Ale som 
innebär att lite 

åkermark här och lite där 
försvinner. Lantbrukare 
brukar säga att de vill ha 
större sammanhängande 
marker, inte sönderstyckade. 
Alla vet att det är ohållbart 
men det är bara Miljöpartiet 
som säger något. Centerpar-
tiet säger ingenting men är 
kritiska när Miljöpartiet gör 
det. Miljöpartiet står bakom 
de beslut vi tagit i Ale om att 
bygga i våra större orter där 
vi har skolor, omsorg och 
service. Hållbar utveck-
ling bygger mycket på att 
utnyttja resurser effektivt. 
Hållbar utveckling är en 
grundpelare för Miljöpar-
tiet.   

När det gäller bredband 
och kollektivtrafi k är det 
knappast troligt att Mil-
jöpartiet skulle motarbeta 
förbättringar, eller? Var har 
ni fått det ifrån? Tvärtemot 
så var det ett enigt fullmäk-
tige i april som beslutade 
att lägga 750.000:- på just 
bredbandsutbyggnaden. 

Det är roligt att Center-
partiet engagerar sig i frågan 
om mat till våra barn och 
äldre. Ni skriver att ni vill 
följa svensk lag. Bra. Det 
förutsätter vi att alla gör. 
Problemet är att dagens 
livsmedelsproduktion är 
långt ifrån hållbar. Det 
används alldeles för mycket 
bekämpningsmedel och 
kemiska tillsatser som sedan 
följer med i det vi serverar 

i skolor och äldreboenden 
samtidigt som ekosystemet 
rubbas. Miljöpartiet vill 
öka andelen mat som tagits 
fram utan bekämpningsme-
del. Centerpartiet ingår i 
alliansen som har haft fyra 
år på sig och tagit fram 
fl era kostprogram utan att 
andelen ekologiskt ökat 
nämnvärt . Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet föreslog i en 
motion 2012 att Ale skulle 
öka andelen ekologiskt, 
närodlat och säsongsanpas-
sat. Lagom sent för att missa 
kostprogrammet 2014 har 
vi nu bjudits in att diskutera 
kostprogrammet 2015…..     

Peter Rosengren
Carlos Trischler

Miljöpartiet

I förra veckans nummer 
frågar aledemokraterna 
vad den blocköverskri-

dande skolöverenskommel-
sen innebär. De undrar vad 
vi som är med i överens-
kommelsen ska göra för att 
lösa de utmaningarna som 
fi nns i skolan i Ale idag.
Menar de verkligen allvar? 
Har de varit i fullständig 
medieskugga de senaste 
månaderna? Inte lyssnat 
på föredragningar i utbild-
ningsnämnden?

I Göteborgs-Posten, 
Alekuriren, Sveriges radio, 
på Ales egen hemsida och 
i utbildningsnämnden 
har programmet ”I Ales 
skolor vill vi lära oss mer” 
presenterats. Arbetet med 
tvärfunktionella fokusgrup-
per som innehåller 150 
pedagoger från vår egen 
verksamhet som ska ta fram 
förslag på förändringar och 
förbättringar inom skolan. 

Hur kan aledemokraterna 
ha missat det?

Det arbetet är resultatet 
av en blocköverskridande 
skolöverenskommelse. 
Andra nödvändiga beslut 
som politiken behöver fatta 
för att ta ett krafttag över 
resultaten i skolan är det 
systematiska kvalitetsarbetet, 
effektivare organisation och 
en resursfördelningsmod-
ell som innebär att skolor 
har olika behov och därför 
också får olika mycket 
medel. Även här fi nns det en 
enighet från samtliga partier 
i nämnden.
I samma nämnd som 
aledemokraterna också är 
representerade. 

Skolutveckling sker inte 
genom att politiker står och 
skriker nej! Skolutveckling 
sker inte genom att partier 
ena veckan vill att staten 
ska bestämma över skolan 
(AD insändare vecka 47 

2013), för att nästa vecka 
(vecka 48 2013) vilja att alla 
skolor ska vara kommunala 
friskolor. Här kan man lätt 
få intrycket att aledemokra-
terna vill att ”någon annan” 
ska ta ansvar för skolan, så 
länge de själva inte behöver 
vara med. 
Skolutveckling sker inte 
genom att man förklarar vår 
egen personal är inkom-
petent, vår personal som 
i många fall ha fl era år av 
studier bakom sig för att 
vara just pedagoger och 
därmed är att betrakta som 
proffs (insändare vecka 14 
2014).

Skolutveckling sker 
genom samverkan. Samver-
kan mellan politiker och 
samverkan mellan politiken 
och de som jobbar i skolan. 
Skolutveckling sker genom 
seriöst och målmedvetet ar-
bete mot gemensamma mål. 
Skolutveckling sker genom 

att använda sig av evidens-
baserade och beforskade 
metoder. Skolutveckling 
sker först när lekmän lyssnar 
på professionen. 

Det är det vi gör i den 
blocköverskridande skolöv-
erenskommelsen!

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
1:e vice ordförande Utbildnings-

nämnden
Fredrik Johansson (M)

Gruppledare
Elaine Björkman  (S)

Gruppledare
Rose-Marie Fihn (FP)

Gruppledare
Johnny Sundling (V)

Gruppledare
Boel Holgersson (C)

Gruppledare
Peter Rosengren (MP)

Gruppledare
Sune Rydén (KD)

Gruppledare

Man undrar vad 
du grundar dina 
fantasier och galna 

utspel på denna gång. Ett 
par lösryckta snabbfrå-
gor om vilken person jag 
föredrar framför en annan? 
I politiken ter det sig nog 
rimligt för de fl esta att 
välja någon som öppnar för 
dialog framför en odemo-
kratisk tjurskalle som vägrar 
att samtala under en hel 
mandatperiod. Du har inga 
som helst belägg för vad 
du påstår om oss, men om 
man däremot tittar på hur ni 
röstar så är sanningen nära 
att ni röstar med mode-
ratledningen i 8 fall av 10, 

det vill säga vi står som ett 
mittenparti och är tungan 
på vågen i avgörande frågor. 
Vi står upp för alla männ-
iskors lika värde och det vet 
du, om inte så läs på i vårt 
principprogram. Vi är det 
parti som har den mest hu-
mana fl yktingpolitiken. Med 
våra prioriteringar hjälper 
vi absolut fl est människor 
och först och främst de som 
varken har mat eller vatten 
för dagen. SD är ensamma 
om att kritisera den ansvars-
lösa massinvandringspolitik 
som om den får fortsätta 
kommer att ta en ände med 
förskräckelse. Tänk om du 
och ditt parti kunde ägna er 

något åt att berätta vad ni 
själva vill göra istället för att 
bara försöka kasta epitet på 
andra. Med din hetsande 
agitation ställer du grupp 
mot grupp och bidrar till 
att piska upp en aggressiv 
ton i den politiska debatten 
och samhället i stort.

Du borde skämmas Paula, 
du ritade med din hatkam-
panj ännu ett nytt lågvat-
tenmärke genom att ägna 
en hel insändare åt att kasta 
epitet och nonsens. 

Robet Jansson
Sverigedemokraterna i Ale

Glöm inte Sveriges 
Nationaldagsfirande 

på Prästalunds 
Hembygdsgård i 

Starrkärr den 6 juni
För mer info se annons nästa vecka
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Välkomna!

(S)-GRUPP 
OBS! tid och plats

Måndag 2/6 kl 18.00
Spinneriet i Alafors

Paula Örn, du 
borde (s)kämmas!
– Bara fantasier och galna utspel

Miljöpartiet vill ha
mer hållbar utveckling!

Var har aledemokraterna varit?

 Riksdagskandidat Annami 
 Löfving föreläste på mötet  
 i Nödinge. 


