
De som har följt den 
politiska debatten 
genom alla insän-

dare i Alekuriren under 
hösten har säkert noterat att 
det emellanåt riktats rejäla 
rallarsvingar från fl era håll, 
ibland kanske befogat men 
alltför ofta väldigt fult och 
utan eftertanke. Före valet 
kunde vi konstatera att en 
del politiker använde fl er 
insändare för att smutskasta 
andra politiker och partier 
än vad de använde utrymmet 
för att berätta om vad det 
egna partiet önskade föränd-
ra efter valet.

Jag noterade att de ”röd-
gröna” partierna med Paula 
Örn (S) i spetsen hellre gav 
Allianspartierna en ordentlig 

känga istället för att föreslå 
egna idéer till förändringar. 
Detta kanske hör till det po-
litiska spelet, men tonen var 
ofta onödigt vass och inbju-
der självklart inte till någon 
bra dialog. De rödgröna 
partiernas fräna ton mot 
Aledemokraterna och alla 
påhopp samt smutskastning 
av SD har ju heller inte gjort 
något gott för utvecklingen 
och dialogen i Ale kommun. 
Man behöver inte gilla var-
andras politik men en sansad 
debatt utan att kalla någon 
för rasist borde avkrävas av 
varje framröstad politiker, 
även av Paula Örn.

Att Socialdemokraterna 
med Paula Örn i spetsen 
nu direkt efter valet tror 

att de skall locka till sig ett 
eller fl era Allianspartier 
för samverkan har de totalt 
misslyckats med. Det jag 
själv har lärt mig genom 
livet är att skall man nå en 
bra dialog och kunna sam-
arbeta så kan man inte först 
skälla ut eller sparka ner den 
tänkta partnern, då når man 
självklart ingen vart.

I tidningar och via radion 
(P4) kunde vi i veckan höra 
att de ”rödgröna” partierna 
i Ale beställt en SIFO-un-
dersökning för att undersöka 
om huruvida aleborna öns-
kar ett blocköverskridande 
styre eller inte. Varför lägga 
fokus och energi på detta? 
I en sådan undersökning 
kan man få det svar man 

önskar, det beror helt och 
hållet på hur man ställer 
frågorna. Vad man kan 
förstå så är enda målet att 

försöka utestänga SD från 
infl ytande, ett parti som fått 
10,64% i kommunvalet och 
1911 Alebor röstat på. Är 
det demokrati att så många 
Alebor nonchaleras och inte 

får infl ytande? Inte i mina 
ögon i alla fall.

Carlos Trischler (Mp) 
uttalar i Alekuriren att det 
absolut viktigaste för Mp 
är att se till att SD inte får 
något infl ytande. (Notera att 
MP bara fi ck 5,7% av röster-
na i kommunvalet). MP 
tycker alltså  istället för att 
söka samförstånd i gemen-
samma frågor till exempel 
skola, vård och omsorg så är 
det viktigare att Sveriges och 
Ale kommuns tredje största 
parti inte får något infl ytan-
de alls. Är det inte demokrati 
i Sverige där allas åsikter och 
förslag skall vara lika mycket 
värda? Vi har precis haft ett 
val och aleborna har gett ett 
svar som politiken skall för-

hålla sig till. Då borde Ales 
tredje största parti få delta i 
beslutande nämnder under 
samma förhållande som 
övriga partier i kommunen. 
Att tro att en SIFO-under-
sökning skall vara vägledan-
de och att några eller alla 
allianspartierna skall ansluta 
till de ”rödgröna” eller 
lägga sig platt är väl bara en 
önskedröm för S, V och MP. 
Det kommer att bli mycket 
intressant att se hur Paula 
Örn med V och MP i knät 
kommer att klara av att få 
igenom sin budget och styra 
kommunen framöver. Om 
de ska lyckas så bör de nog 
inta en mer ödmjuk attityd 
till valresultatet först.

Roy Jansson
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Sverigedemokraterna 
grundades 1988 under 
beteckningen Nordiska 

Rikspartiet. Så småningom 
ändrades namnet till Sverige-
partiet och efter ytterligare 
en tid till Bevara Sverige 
Svenskt. Efter inre kamp och 
splittring 2002 antog man till 

slut namnet Sverigedemokra-
terna.

Namnet var en tidsan-
passning av de ovanstående 
organisationerna med sina 
rakade huvuden, bomber-
jackor, naziuniformer, vit 
makt och gatuslagsmål. 
Sverigedemokraterna slopade 

och förbjöd dessa tecken och 
yttringar på våld. Symbolerna 
ersattes med blåsippan. Man 
satsade på slips och kostym 
och vanlig möteskultur. Den 
vita makt-musiken slopades 
liksom alla uttryck av rasism. 
Sverigedemokraterna satsar 
allt på att Sverige är en sjuk 

Moder Svea och att Sverige 
är en sjuk Moder Svea och 
att sjukdomen orsakas av 
invandringen. Detta är Sveri-
gedemokraternas plattform! 
Någon kritik av storfi nansen, 
det kapitalistiska systemets 
hänsynslösa plundring av våra 
nationella tillgångar existerar 

inte i partiets sinnesvärld. 
Därav de kraftiga inbrytning-
arna i Moderaternas väljarbas. 
För djupare insikt i ämnet 

hänvisar jag till boken ”Ut ur 
skuggan SD” författad av M 
Ekman och P Rooney.

Kjell Gustavsson

Något om ett lokalt och rikspolitiskt trauma

Vi tycker att det är 
viktigt att alltid för-
söka hålla en god ton 

i debatten. När vi kritiserar 
förslag eller agerande från 
andra partier är vi noga med 
att hålla oss till just det, vi 
riktar kritiken mot partiet 
eller politiken, inte enskilda 
företrädare. Alekurirens 
chefredaktör beskrev också 
debatten såhär i sin sista 
ledare innan valet; Årets 
valdebatt har enligt mig 
klarat sig bra och det mesta 
har handlat om sak och inte 
person. Några insändare 

har dock fått stå åt sidan, 
då de främst har handlat 
om att hänga ut enskilda 
politiker. Bara för att vi inte 
alltid delar varandras åsikter 
betyder inte de att vi måste 
”iditotförklaras”.

Efter att ha tagit del av 
insändaren ovan satte vi oss 
ner och tittade igenom de 
insändare S haft i tidningen 
under höstens valrörelse 
för att se om vi har missat 
med tanke på den kritik som 
riktas mot vårt agerande. 

Vi har i valrörelsen 
publicerat sju insändare där 

vi presenterar våra politiska 
förslag. Vi har vid två tillfäl-
len under dessa sex veckor 
kritiserat moderaternas 
ekonomiska beskrivningar. 

Det fi nns däremot tre insän-
dare där kritiken riktas mot 
Paula Örn (S) som person 
istället för mot socialdemo-

kraternas politiska förslag.
När det gäller SD har vi 

inte haft någon insändare 
som handlat om dem under 
valrörelsen i kommunva-
let. En av våra företrädare, 
Dennis Ljunggren (S), 
kritiserade som valledare 
för IF Metall den löntagar-
politik som SD presenterat. 
Däremot riktades kritik 
mot SD från Folkpartiet, 
Moderaterna samt Vän-
sterpartiet i sista numret av 
Alekuriren innan valet. I 
intervjun innan sommaren 
med Centerpartiets första-

namn sattes rubriken ”SD är 
ett rasistiskt parti”. Vi delar 
mycket av den kritik som 
dessa partier framförde och 
valde att i en insändare efter 
valet beskriva SD:s politik 
som rasistisk. 

AD har nämnts i en 
insändare där S kritiserade 
deras förslag om försäljning 
av Alebyggen, en kritik som 
vi delade med Alebyggens 
ordförande Sune Rydén 
(KD). Däremot har AD haft 
inte mindre än tre helside-
sannonser med temat hur 
S har förstört Ale kommun 

och ” (S)läpp inte in dem 
igen”. 

Vi fi nner faktiskt be-
skrivningen av vårt agerade 
i valrörelsen något svår att 
känna igen men självklart tar 
vi till oss av kritiken och ska 
tänka noga på vilken ton vi 
använder och vilket fokus vi 
har i våra insändare!  

Björn Norberg (S)
Gruppledare

Eva Eriksson (S)
Ordförande

Förvånande bild av valrörelsen

Två månader före julafton 
vandrade 25 SPF-are från 
Rördalen till Björsjöås och 
vidare till scoutkåren Göta 
Lejons friluftsgård vid 
Trollsjön. Curt Svensson 
hade lagt upp turen. Vi ras-
tade på Björsjöås där ruiner 
efter bostäder och lagårds-
byggnader vittnar om en 
uråldrig verksamhet.

Vid Trollsjönäs berätta-
de Lennart Sjöberg om 
scoutgården. Han liksom 
Arne Boge har varit 
medlemmar i Göta Lejons 
scoutkår sedan ungdomen. 
De har lagt ned åtskilliga 
timmar på att skapa en fan-
tastisk anläggning. Lennart 
är nu stugfogde.

Denna veckas vandring 
går vid Kastellegården i 

Kungälv. Från “Nutid till 
forntid och åter till nutid”. 
Slutsamling vid Eriksdal.

Tidigare i veckan kom 

ett trettiotal pensionärer 
till Backavik och fi ck en 
intressant redogörelse om 
Trolleviks uppgång och 

fall av Birgitta Hogander. 
Hon började där redan 
1966 och var med om ned-
läggningen. På åttiotalet 
var det ju servicehus som 
gällde.

Den 4 november 
kommer Hjördis Chris-
tiansson och berättar om 
barnomsorgen i Nödinge.

Julbordet arrangeras i 
Medborgarhuset den 21 
november. Christer Pauls-
son underhåller.

Biljetter fi nns kvar till 
resan till Rostock och 
Europas största julmarknad 
26-28 november liksom 
till Julkonserten i Vara 
konserthus med Sanna 
Nielsen.

 Lennart Mattsson

Det jag själv 
har lärt mig 
genom livet är 
att skall man nå 

en bra dialog och kunna 
samarbeta så kan man 
inte först skälla ut eller 
sparka ner den tänkta 
partnern, då når man 
självklart ingen vart.

Bara för att vi 
inte alltid delar 
varandras åsik-
ter betyder inte 

de att vi måste ”iditot-
förklaras”.

Fredagsvandring från Rördalen till Björsjöås.

Höstvandring till Trollsjönäs med SPF Alebygden
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