
denna typ av politiker vi tror 
kan leverera det bästa för oss 
och Ale kommun? Jag vet 
att ni vet bättre än så och att 
ni önskar er själva, era vän-
ner, er familj, er släkt och 
era grannar, politiker som 
kan ge det som vi är värda! 

Den 14 september går 
vi och röstar och är du 
människa nog att skicka till-
baka människor till tortyr, 
våldtäkt och död? Varsågod, 
men rösta så då om du nu 
kan leva med det! Om du 
inte är den människan som 
kan det så fi nns det helt 

andra alternativ, från vänster 
till höger,  som kan leda 
vår kommun och vårt land 
utan att spela ut människors 
ursprung mot varandra! 

Tänk en gång till! Det är 
endast tillsammans vi kan 
förbättra vår kommun, vårt 
land och världen!

Carina Zito Averstedt
Stolt Alebo

Runt om ibland annat 
Ale kommun kan vi 
se valaffi scher från 

Sverigedemokraterna med 
budskap om att straffskatten 
på pensionärer ska bort. Det 
som är intressant är att det 
är just Sverigedemokraterna, 
tillsammans med övriga hö-
gerpartier I regeringen som 
genom jobbskatteavdrag 1, 
2, 3, 4 och 5 skapat klyftan. 
Sverigedemokraterna har i 
riksdagen röstat för förslag 
om att pension ska beskattas 
hårdare än lön. Sverigede-
mokraterna har under de 
sista fyra åren bland annat 
röstat emot:

visstidsanställningar.

dödsolyckor i arbetslivet

större sanktionsmöjligheter

forskning

ställd arbetsskadeförsäkring  

medlemskap i fackförening
Rätten till heltid är en 

fråga som Sverigedemokra-
terna sedan sommaren 2013 
menar att de driver. Något 
som snabbt ska visa sig vara 
en ren lögn då partiet precis 
innan detta uttalande röstat 
nej till rätten till heltid. 
Valpropaganda som inte har 
någon förankring i sanning-
en. Tomma ord, för att få 
kvinnor att rösta på partiet.

De har även röstat emot:

kiatrisk vård tillgodoses

barnfattigdomen

habilitering för sjukskrivna

läxhjälp

beskattas hårdare än andra 
boendeformer.

ta ut olika avgifter
I samtliga förslag som 

jag ovan listat har alltså 
Sverigedemokraterna röstat 
emot. Tillsammans med 

Centerpartiet och Kristde-
mokraterna.

Jag vill genom denna in-
sändare informera aleborna 
om att Sverigedemokraterna 
varken är ett parti som slåss 
för oss löntagare eller för 
pensionärerna.

Vi inom Industrifacket 
Metall vill ha ett reger-
ingsskifte, med vår förre 
ordförande Stefan Löfvén 
som statsminister, det kräver 
att Socialdemokraterna får 
ett så stort stöd som möjligt. 
Vi tycker att det räcker 
med antifackligpolitik som 
genomförs med hjälp av 

vår uppmaning och rösta för 
ett regeringsskifte.

Källor: Tiden Rapport 1 2014 oc h 
riksdagen.se

Dennis Ljunggren
Socialdemokrat och Valledare

Industrifacket Metall avd 29

Antifackliga Sverigedemokraterna
Sällan blir skillnaden 

mellan höger och vän-
ster så tydlig som när 

det gäller vinster i välfärden. 
Kanske är det därför som 
frågan om aktiebolag skall 
tillåtas att tjäna pengar på 
vård, skola och omsorg blivit 

oss i Vänsterpartiet är det 
väldigt enkelt. Vi har inget 
emot valfrihet men tänker 
aldrig att acceptera att skat-
temedel som skall användas 
för att skapa ett bra samhälle 
för alla Alebor, via skatte-
planering och koncernredo-
visning hamnar på ett konto 
i ett skatteparadis. Nej, vi 
tycker inte att det är fult att 
tjäna pengar. Nej, vi försö-
ker inte att aktivt motarbeta 
företag. Men, vi anser inte 
att det är bra för kvalitén i 
vård skola och omsorg att 
stora välfärdskoncerner 
utarmar vår gemensamma 
välfärd genom att belägga en 
redan hårt pressad verksam-
het med hårda vinstkrav. 

Vi anser att alla pengar vi 
betalar i skatt ska gå till våra 
verksamheter. Med andra 
ord de gamla i vår omsorg, 
barnen i våra skolor, de som 
är sjuka och behöver vård. 
Dessa människor skall aldrig 
behöva undra om de får det 
de har rätt till eller om det 
blir bort rationaliserat pga. 
ett girigt vinstintresse hos 
en ägare som skickar våra 
skattepengar till skattepa-
radis för att på bästa sätt 
undervika att bidra till vårt 
gemensamma samhälle.

Vi har inget emot al-
ternativa utförare, som till 
exempel ett kooperativ som 
tar över sitt äldreboende. 
Där alla pengar stannar i 
verksamheten, hos brukare 
och personal. Eller en skola 
där föräldrar och lärare 
gemensamt styr skolan i en 
kommunal friskola. 

Det fi nns bara ett parti 
som tydligt tar avstånd från 
vinster i välfärden. På natio-
nell, regional och kommunal 

nivå säger vi ja till valfrihet 
men nej till aktiebolag med 
vinstkrav. Som enda land i 
världen öppnar Sverige upp 
för aktiebolag att tjäna skat-
tepengar på barns skolgång. 
Som enda parti i Sverige 
tycker vi att det är helt fel 
sätt att utveckla skolan och 
står för ett förbud mot vinst-
drivande skolor. Detsamma 
gäller vården och omsorgen 
av våra äldre medborgare. 
Den som levt ett långt liv 
och behöver hjälp är värd 
100 procent vård, inte 93 
procent vård och 7 procent 
vinst.    

En röst på Vänsterpar-
tiet är en röst på en annat 
Sverige. 

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Nej till Vinster i välfärden

Om några dagar går 
vi till vallokalerna 
och röstar. Den 

senaste tiden har jag och 
många med mig diskuterat 
mycket politik runt om i vår 
kommun och snackat om 
de frågor som är viktiga att 
prioritera inför de komman-
de fyra åren. Något som det 
pratas om väldigt mycket 
just nu är invandringen? 
Jag hör många påståenden 
från såväl gammal som ung. 
Många påståenden som gör 
mig jäkligt arg och förban-
nad. Jag har full respekt för 
människors upplevelser och 
tyckanden, men det betyder 
ju inte att jag måste accep-
tera den propaganda som nu 
sprids i vårt land och i vår 
fi na kommun. 

Det här gör nu att jag 
fullständigt faktiskt skiter i 

att vara politiskt korrekt och 
jag vill betona att jag skriver 
det här som privatperson, ja 
som vilken kommuninvåna-
re som helst. Jag måste fak-
tiskt kommentera ett annat 
parti och deras företrädare. 
Ja, jag pratar naturligtvis 
om Sverigedemokraterna. 
När jag hör er som nu ska 
rösta, som vanligtvis är 
empatiska, snälla och goa 
människor att ni vill lägga 
er röst på ett rasistiskt parti, 
trots att ni själva säger ”Jag 
är inte rasist, men…” så gör 
det mig orolig, ledsen, arg 

att ni inte är rasister. Jag 
vet att ni är goa människor 
som vill andra väl! Jag vet 
att ni är omtänksamma och 
givmilda! Trevliga normala 
kommuninvånare! Ändå 
tänker ni lägga er röst på ett 

rasistiskt parti med rasistiska 

den briljante och slipade 
Jimmie Åkesson säger om 
SDs politik så säger hans 
företrädare mer… 

Det går inte en dag utan 
att vi får till oss vilka före-
trädarna för SD är. Kom-
munala partitoppar som på 
fest klär sig i armbindel med 
det nazistiska hakkorset på, 
uttrycker sin beundran för 
SS-soldater, är dömda för 
ett eller fl era brott så som 
grov rattfylla, narkotika-
brott, vapenbrott med mera, 
vem minns inte järnrörs-
skandalen? 

Ja… listan kan göras lång!  

under den senaste tiden 
uppmärksammats att en 
lokalpolitiker på SDs lista 
kallar en ung tjej för(ursäkta 

språket men det var så hon 
skrev) arabfi tta på sociala 
medel och undrar om man 
inte längre får ”strypa en 
neger” och hotar människor 
med både det ena och det 
andra. En annan ung tjej 
skrev en låt om Jimmie 

sociala medier. Man skrev 
att man hoppades att hon 
skulle bli gängvåldtagen. 
Detta gillades av andre vice 

säger senare att han råkade 
trycka på ”gillaknappen” 

SD-toppen är att han ut-
tryckt sig mer eller mindre 
hotfullt på fl er ställen och 
gillat fl er uttalanden med 
rasistiska förtecken (fi nns 
massor att läsa på facebook!)

Är det dessa politiker vi 
vill företräder oss? Är det 

Vill du att rasister ska företräda din röst?

I vårt Ale fi nns inte rasism 
eller utanförskap. Inte 
i mitt Ale. Inte i min 

värld. Inte i min dröm. 
Defi nitivt inte i min framtid 
här.

Verkligheten ser tyvärr 
lite annorlunda ut och i vårt 
Ale fi nns rasism på äckligt 
nära håll. Den yttrar sig som 
en infekterad och varig böld 
och sprider sin illaluktande 
sörja både i verkligheten 
men kanske främst i sociala 
medier och i synnerhet 
bland statusuppdateringar 

När människor börjar 
en statusuppdatering med 
”Jag är inte rasist MEN” 
då vet man att inledningen 
kommer att efterföljas av 
en rapande rasistisk harang. 

inte vara rasist när man 
yttrar rasistiska åsikter?

Det är ändå inte det 
värsta. Det värsta är inte 
de onda människorna – det 

är de goda människornas 
tystnad som skrämmer mig. 
Ni vet de goda som inte 
visar civilkurage, ifrågasätter 
eller sätter ner foten. De 
som tolererar och accepterar 
ren rasism eller människof-
ientlighet utan att ens rycka 
på axlarna.

Vi har väl alla sett affi -
scher med texten: Mindre 
invandring här, mer hjälp 
till fl yktingar där”.Texten  
krockar med deklarationen 
om de mänskliga rättig-
heterna, allas lika rätt till 
skydd och liv. Att sverigede-
mokrater och liberaler är 
varandras motsats när det 
gäller synen på människor 
generellt och synen på 
asyl- och fl yktingsökande 
speciellt är ingen nyhet.

Dagens rasister har inte 
bombarjackor, kängor och 
rakade skallar. Dagens ra-

ta i Kållered. Och de härjar 

fritt och ostört i fi nrummen 
och i sociala medier. Vi kan 
överbevisa dem med rätt 
fakta och med kunskaper 
som heter duga. 

I veckan blev jag rejält 
”uppdaterad” av en testos-
tironstinn herre i 55-årsål-
dern. ”Döööh, vi är 900.000 
i det här landet som bara vill 
få ut skräpet som Ullenhag 
har släpat hit. På grund av 
patrasket får våra gamla 
urusel vård och undermålig 
mat!”

Kunskap är makt! Och 
lite research innan man 
sprider hittepå-åsikter är ett 
ansvar.

Under åren 2009-2012 
fi ck över 10.000 dataspeci-
alister uppehållstillstånd i 
Sverige. 25% av universi-
tetslärarna, 30% av läkarna, 
25% av tandläkarna, 20% 
av de som arbetar inom vård 
och omsorg och 13% av 
småföretagarna i Sverige är 
utrikesfödda. Utan invand-

rare skulle sjukvården inte 
fungera.

visar att det blir fl er och fl er 
äldre som ska försörjas av 
allt färre i arbetsför ålder. 
På sikt kommer det att leda 
till en tilltagande brist på 
arbetskraft.

Vi ska inte blunda för 
problemen men istället fo-
kusera på humana lösningar. 
Och om vi gör det tillsam-
mans – i sann demokratisk 
anda – så är jag övertygad 
om att vårt Ale kan bli en 
ännu bättre plats att leva sitt 
liv på.

Den dagen jag inte visar 
civilkurage, den dagen jag 
tystnar i kam-
pen mot rasism 
– den dagen 
fi nns inte.

Kryssa mig!

Rose-Marie Fihn (fp)
Kandidat till riksdag, region-

och kommunfullmäktige

I mitt Ale fi nns inte plats för rasism! Det fi nns forskning 
som visar på att ju 
större klyftorna är i 

ett samhälle, desto större är 
de sociala problem. Under 
de åtta år som Alliansen 
har varit vid makten har de 
fört en mycket omfattande 
skattesänkarpolitik, som har 
ökat klyftorna i vårt samhäl-
le. En skattesänkarpolitik 
som kostar mellan 130-140 
miljarder årligen.

I riksdagens omröst-
ningsprotokoll från den 20 
november 2013 visar att SD 
röstade med den borgerliga 
regeringen, för införandet 
av femte jobbskatteavdraget. 
Samma dag avstod SD även 
från att stödja oppositionen 
med Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vän-
sterpartiets gemensama 
reservation med kravet att 
pension inte skulle beskattas 
hårdare än lön. Tack vare 
oppositionen röst gick inte 
jobbskatteavdraget igenom. 
I en rapport som riksdagens 
utredningstjänst, RUT, 
har sammanställt visar att 
när SD varit vågmästare, 
det vill säga när SD:s röst 

varit avgörandet i omröst-

2013/2014 röstat 114 av 132 
omröstningar med Alliansen 
i riskdagen (86,4 procent). 
De ökade klyftorna beror till 
största grad på att Sveriges 
regering beslutat att göra 
det offentliga fattigare och 
det privata rikare med hjälp 
av SD som stödparti. 

Vänsterpartiets politiska 
ideologi handlar om solida-
ritet, att stå upp för de utsat-
ta i samhället. Ett samhälle 
med minskade inkomstskill-
nader innebär ett tryggare 
och bättre samhälle för alla. 
Vänsterpartiets ideologi 
bygger inte på en önskan på 
att alla ska vara lika, tvärt 
om. Mångfald och olikheter 
gör vårt samhälle bättre att 
leva i. Vill du att dina barn 
och barnbarn ska leva i ett 
samhälle som bygger på 
jämlikhet, solidaritet och 
jämställdhet? en röst på SD 
är en röst för ett ojämlikt 
och ojämställt samhälle. Vill 
du verkligen det?

Lisa Gustafsson
Patrick Pizarro

Vänsterpartiet Ale

Vakna upp Ale – en röst på Sverige-
demokraterna är en röst för ett
ojämlikt och ojämställt samhälle!
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