
NUMMER 36         VECKA 40| 31INSÄNT

Tack för förra veckans 
ledare i Alekuriren. 
Det känns bra att 

någon säger ifrån. Det känns 
bra att någon sätter ord på 
det som har upprört och 
irriterat mig sedan valet. 
Ja, redan sedan förra valet 
faktiskt. På valnatten 2010 
vägrade partiledare sitta i 
samma studio som SD. 

Det var upprörande 
att höra och se hur vuxna 
människor bar sig åt. I det 
senaste valet har många led-

are uttryckt sitt avståndsta-
gande och hur man ska bära 
sig åt för att göra SD verk-
ningslösa. Hur kan politiker 
som företräder människorna 
i det här landet bära sig åt på 
det här sättet? Vilken respekt 
visar man de människor som 
har röstat på SD? 

Jag vill tro att vi lever i 
en demokrati och att vi med 
våra fria val kan rösta på de 
parti vi tror på och att de 
också kommer att företräda 
oss om de får tillräckligt 

många röster. 13%  har gjort 
SD till Sveriges tredje största 
parti. Det går inte att ignore-
ra utan att de blir ännu stör-
re. Det verkar inte de övriga 
partiledarna ha förstått som 
bara fortsätter att lägga ner 
mycket tid och kraft på att 
vara kvar i ankdammen.  

Sverige står inför en ny 
tid. Kanske en brytningstid 
med nya vindar som blå-
ser.  Jag tycker att det vore 
mycket bättre om partiledar-
na tar sig ur den trånga, lilla 

dammen och istället öppnar 
sina dörrar och börjar fun-
dera på hur de på bästa kan 
möta den nya tiden tillsam-
mans. Det skulle ju till och 
med kunna tänkas bli rätt 
så spännande. När man har 
olika åsikter och är öppen 
kan man fi nna nya kreativa 
och innovativa lösningar på 
gamla problem.

 Maia Alverby
Ingen anhängare av SD men stor 

sympatisör för demokrati
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Det går inte att ignorera SD!I mitt valdistrikt rösta-
de var fjärde väljare på 
Sverigedemokraterna. Det 

var lika många som de som 
röstade på Socialdemokrater-
na. Distriktet är Skepplanda 
Norra.

Självklart skall man rösta 
på det parti man tycker bäst 
stämmer med ens egna åsik-
ter. Det betyder att du som 
gillar Sverigedemokraternas 
politik gillar följande:

• Du vill rösta borgerligt för SD 
röstar med alliansen i nio fall av 
tio i riksdagen
• Du vill försvaga arbetsmiljö-
arbetet och minska forskningen 
kring det
• Du vill inte tillåta avdrag för 
fackföreningsavgift
• Du gillar skattefl ykt
• Du vill begränsa yttrande-
friheten, till exempel genom att 
spärra delar av Internet och att 
begränsa demonstrationsfriheten
• Du vill återinföra sambeskatt-
ning så att mäns och kvinnors 
inkomster läggs ihop och beskat-
tas därefter, det vill säga som en 
högre inkomst än om män och 
kvinnor skattar var för sig 
• Du vill förbjuda genuskunskap 
i hela skolväsendet för att du 
menar att det är ett angrepp på 
den mänskliga naturen
• Du vill ta bort aborträtten
• Du vill inte att det skall ges 
bidrag till kultur från andra 
länder
• Du gillar att Sverigedemokra-
terna åker mest taxi i riksdagen
• Du vill inte att det skall vidta-
gas åtgärder mot barnfattigdom
• Du är inte intresserad av en 
nollvision  för arbetsolyckor
• Du ogillar om det här med 
kvinnojourer för våldsutsatta 
kvinnor
• Du ogillar det här med förny-
bar energi
• Du tycker trots allt att det är 
rätt att pensionärer beskattas 
hårdare
• Du gillar fas 3
• Du gillar att det inte blir höjd 
skatt på koldioxid.

Detta plus lite andra sådana 
här saker, som att du inte 
räknar med att det behövs 
folk inom vården och äldre-
omsorgen i framtiden. Varför 
är moderaterna så måna om 
invandringen tillsammans 
med Svenskt näringsliv? Jo, 
de vet att det kommer saknas 
”kanonmat” i svenskt arbetsliv 
ganska snart, det vill säga de 

som tar låglönejobben. Till 
det fi nns det inte ”svenskar” 
nog nämligen, och de som 
fi nns vill ha mer ”hippa” 
yrken.

Sedan gillar du det här 
med att inte tillåta invand-
ring, utan hellre som du 
säger ”hjälpa dem på plats”. 
Då kommer jag att tänka på 
andra världskriget. I stället 
för att låta folk komma hit 
som fl yktingar skulle vi hjälpt 
dem där. Romer, polacker, 
socialdemokrater, akademiker, 
judar och så vidare skulle vi 
istället hjälpt i Tyskland, och 
i de ockuperade länderna där 
de bodde. 

Hur då undrar faktiskt jag? 
Baltutlämningen när vi 

skickade tillbaka folk till Sta-
lins terror var således också 
helt riktig.

På 1950-talet fl ydde 
ungrarna hit, och fi nnar och 
italienare kom för att det inte 
fanns jobb där. Är de svenskar 
i dag eller?

Själv tänker jag så här. Om 
vattnet steg och Skepplanda-
dalen översvämmades, och 
vi som bor här fl ydde upp 
på toppen av Rapunga och 
Angertuva, skulle vi då vara 
tacksammast för att man 
släppte ned lite tält och fi ltar 
och risgryn till oss (vatten 
skulle vi ju ha nog av), eller 
skulle vi vilja komma ifrån 
det helvete vi befann oss i. I 
det fallet var det ju bara fråga 
om en naturförändring, inte 
ett krig!

För min egen del skulle jag 
vara tacksam om man tog mig 
därifrån och gav mig plats 
på ett tryggt ställe. Men vi 
är inte lika och många andra 
skulle uppenbarligen vilja sitta 
kvar där.

Sverigedemokraterna 
har sitt starkaste fäste i de 
gamla svart-bruna områdena 
i Skåne. Där sitter de starka 
i nästan varenda kommun. 
Skåne blev införlivat som del 
av Sverige först 1719. Man 
stoltserar med egen fl agga och 
vill gärna se sig som något 
annat än Sverige . Flaggan 
är röd och gul. Skåningar är 
således bevisligen invandrare, 
vilket även de fl esta av oss 
andra också är. 

Själv räknar jag anor till-
baks till 15-1600 talet. Men 
invandrare likväl!

Bengt-Olof Fogelberg

Hur agerar SD i praktiken?

När jag och min 
familj fl yttade till 
Nödinge för ca 

2,5 år sedan fanns det fyra 
förskolor i området. De var 
redan då ganska fulla och 
det gick inte att få plats på 
den vi önskade i första hand. 
Vår son fi ck börja på en 
annan förskola som vi till 
en början var väldigt nöjda 
med. Efter hand byttes 
personalen ut och det var då 
allting raserades. Vår annars 
så glada son vägrade att gå 
dit, han grät varje morgon. 
Han älskade redan då bok-
stäver och siffror trots sin 
unga ålder (2,5 år) och jag 
fi ck som svar från förskolan 
att de försökte möta hans 
behov när de mindre barnen 
sov. 

En dag kom jag tidigt och 
hämtade och då satt den här 
pedagogen i soffan med sin 
mobil och hörlurar medan 
min son satt själv och lekte. 
Jag kan förstå att pedago-
gerna inte alltid hinner med 
att se till varje barns behov. 
Det är inte deras fel att det 
är för lite personal. Men att 
medvetet välja sin telefon 
framför min son är inte okej. 
När min son tillsammans 
med sina kompisar slutade 
på småbarnsavdelningen 
lämnade de över en blomma 
till pedagogerna. Den 
pedagog som de haft i två år 
vägrade krama barnen vilket 
resulterade i ledsna och 
ifrågasättande barn. ”Varför 
tycker hon inte om mig?”. 

Flera gånger har jag och an-
dra föräldrar ifrågasatt var-
för några ettåringar står och 
gråter helt förtvivlat utan att 
någon kramar om dem eller 
ens bryr sig. Svaret var då 
”Suck, han är alltid sådan”. 
Personalen lyfter inte upp 
barnen på gungorna utan 

det ska de kunna lösa själva. 
Hur många har sett en 
1-åring själv klättra i en be-
bisgunga? Det fi nns hund-
ratals incidenter att skriva 
om men det fi nns inte plats. 
Igår fi ck jag höra att på den 
andra småbarnsavdelningen 
hade en av pedagogerna 
hotat med stryk. Hon fi ck 
visserligen sluta, men då 
de andra pedagogerna är 
sjukskrivna möttes barnen 
av tre vikarier som de aldrig 
träffat förut, och som inte 
ens presenterade sig. Bar-
nen sprang skrikande och 
gråtande därifrån och deras 
föräldrar fi ck med gråten i 
halsen tvinga barnen tillbaka 
in på avdelningen. Man kan 
ju undra ifall de föräldrarna 
fi ck mycket gjort på sina 
arbetsplatser. 

Vi har nu ansökt om 
förskoleplats till vår yngsta 
son och tanken är att han 
ska börja efter nyår. Svaret 
vi fått är att han förmodli-
gen kommer få gå i Bohus, 
eftersom det är helt fullt i 
Nödinge. Det här med sys-
konförtur hjälper inte då alla 
andra barn också har syskon. 
Jag undrar hur Ale kom-
mun tänkt, om de ens tänkt 
över huvud taget. Som jag 
skrev tidigare fanns det fyra 
förskolor för 2,5 år sedan, 
som redan då var i stort sett 
fulla. Idag, när det fl yttar 
in fl era familjer i månaden 
bara i vårt område, fi nns det 
samma antal förskolor. Det 
byggs minst ett hus eller 
radhus i veckan, där 99 % 
av alla som fl yttar in har 
minst 1 barn. Det planeras 
dessutom för fl era hundra 
nya hus, men vad händer 
med förskolorna? Det kan ju 
inte komma som en chock 
eftersom den här planering-
en pågått i fl era år. 

Vi föräldrar ska alltså 
behöva 
skaffa en bil 
till för att 
kunna hämta 
och lämna 
våra barn 
på förskolor 
runtom i 
kommunen. 
Alternativet 
är otrygga 
förskolor där 
barnen blir 
traumatisera-

de och ignorerade av perso-
nal som tydligen tycker att 
barnen är jobbiga. De lägger 
hellre sin tid till att stirra in 
i sina telefoner. Våra barn 
är det viktigaste vi har. Att 
de blir så illa behandlade är 
otroligt ledsamt. 

En stor eloge till den 
avdelning där vår äldsta son 
går nu, med barn mellan 3 
och 5. Där är pedagogerna 
fantastiska och man märker 
att de brinner för sitt jobb. 
Vi märker tydligt hur 
mycket vår son utvecklats 
på bara några veckor. Hur 
kan kvaliteten variera så 
otroligt mycket. Struntar 
man i de små och tror att de 
är bebisar som bara behöver 
barnpassning? Det är väl 
när barnen är 1 till 3 år som 
grunden läggs, där barnen 
ska kunna bli trygga indivi-
der med stora hjärtan?

Med hälsningar från en
förtvivlad mamma som hoppas

på förändring snarast

 Flera gånger har 
jag och andra 
föräldrar ifråga-
satt varför någ-

ra ettåringar står och 
gråter helt förtvivlat 
utan att någon kramar 
om dem eller ens bryr 
sig. Svaret var då ”Suck, 
han är alltid sådan”.

Mobilen går före barnen
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Välkomna!

MEDLEMSMÖTE
SURTE- BOHUS
Tisdag 7/10 kl 18.00

Bohus servicehus
Nomineringar till  

politiska uppdrag.

MEDLEMSMÖTE
NOL-ALAFORS

Torsdag 9/10 kl 18.00
Folketshus i Nol

Nomineringar till politiska 

uppdrag i Ale kommun

Att väljarna valt att rösta 
på Sverigedemokraterna 
(SD) innebär att många 

väljare känner osäkerhet och 
rädsla. Vad är det för rädsla? 
Kanske för att Socialdemokra-
terna skall komma till makten 
igen! Att väljarna då skulle 
ha valt att manifestera detta 
genom att lägga sin röst på 
SD. Att ni Socialdemokrater 
är öppna att samarbeta över 
blockgränserna för att hindra 

det tredje största partiet i 
kommunen  från infl ytande. 

Sedan kommer de vanliga 
argumenten om rasistiskt parti 
med fascistiska rötter.  Detta 
ständigt upprepade ordval, ty-
der på att du tydligen har ont 
om andra argument och dåligt 
ordförråd.

Argumenten om allas lika 
värde, tycks helt ha kommit 
bort i konversationen.

Längre ner i artikeln späder 

Du på med att det är 10.6% av 
väljarna som lagt sin röst på ett 
rasistiskt parti, med fascistiska 
rötter. Men det är faktiskt 
66.4% i Ale kommun som inte 
röstat på ditt parti Socialde-
mokraterna.

Nu är du inne på en farlig 
linje, skall vi gå in på Socialde-
mokraternas rötter.  Det fi nns 
en hel del information om vad 
som hände under Socialde-
mokraternas tid vid makten 

mellan åren 1934 och 1976. 
Sverigedemokraterna har inte 
ens en så lång historia att röt-
terna kan nå den avgrund från 
vilken Socialdemokratin här-
stammar. Efter denna läsning 
hoppas vi att du tänker dig för, 
innan Du slänger ur dig dessa 
argument både i skrift och tal i 
tid och otid.

Rune Karlsson
Gruppledare för Sverigedemokraterna

Ett svar på Paula Örns inlägg om att 
”hålla SD utanför infl ytande i kommunen”
Vilka rötter har Socialdemokraterna?


