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n EU-länderna måste agera mot ryska cyberattacker

Stäng ner ljugande nyhetskanaler
År 2016 drabbades Europa

av flera allvarliga cyberattacker från Ryssland.
Pressfriheten är central
i EU.
Denna liberala grundprincip har historiskt varit
oumbärlig för det fria
samhället. Att främmande
makter såsom Ryssland
utnyttjar detta i syfte att
sprida regelrätta lögner
för att splittra EU är inget
annat än förkastligt och
går tvärt emot det journalistiska uppdraget att kritiskt
granska i syfte att sprida
en mer verklighetstrogen
bild till våra medborgare.
Under 2017 har Europa
flera viktiga val att se
fram emot: Nederländerna,
Tyskland och Frankrike.
I ljuset av dessa blir den
ännu viktigare att bekämpa
de ryska cyberattackerna.
Inte minst eftersom tidigare nätattacker i Europa
liknar de som riktades
mot det Demokratiska
partiet i USA. Putin har
inte gjort någon hemlighet
av hans aktiva stöd för
Trump i det amerikanska
valet.

2015 hackades tyska riks-

dagen av en grupp med
anknytning till den ryska
regimen. Även EU-kommi-

sionen drabbats av en
storskalig attack. Dessa
cyberattacker ingår i en
bredare rysk strategi i syfte
att få Europas medborgare
att vända det öppna, liberala samhället ryggen.
I denna ingår bland annat
också en mer kreativ aspekt
än att hacka och stjäla
information, nämligen att
också aktivt skapa och
sprida falsk information
via nya sajter och nyhetsportaler.

Sammanlagt har ryssarna
spenderat 1,2 miljarder
euro på utländska nyhetskanaler under 2016, där
bland annat flaggskeppet
Sputnik ingår.
För att bemöta lögnerna
bör de nyhetsbyråer och
mediehus som vill spegla
trovärdighet, balans och
ytterst sanning i sin rapportering slutar använda
sig av de ryska kanalerna.
Sverige föregår med gott
exempel för Europa: Genom
aktiva samarbeten avstod
svenska mediehus från
att använda sig av de
ryska kanalerna, varför
Sputniks svenska version
fick stängas ner i mars
2016.
Vid sidan av civilsamhällets ansvar är det dock

Vill president Putin med lögner och cyberattacker påverka val i EU-länder?
också nödvändigt att
använda politiska verktyg.
EU:s medlemsländer måste
få vidta åtgärder som
att stänga ner nyhetskanaler som aktivt ägnar
sig åt desinformation
samt stärka det gemensam-

ma europeiska cyberförsvaret.

Vid sidan av de preven-

tiva åtgärderna behövs
också en politisk diskussion om sanningens betydelse i det offentliga samta-

let. Flera svenskar sajter
ägnar sig åt aktiv desinformation. Här behöver alla,
såväl politiker, som mediehus och enskilda medborgare, ta sitt ansvar för att
sprida korrekt information
vid sociala medier.
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Nya perspektiv av sanningen berikar en öppen
diskussion, men perspektiv
som innebär regelrätta
lögner har ingen plats i ett
gott offentligt samtal.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Utomhusbadet kan komma att försvinna Oro piskas upp om rör
I nuläget håller staden på
att planerar för det nya
Lögarängsbadet. Vi moderater har varit tydliga med
att kostnaden för det nya
badet måste pressas ner,
eftersom det finns många
andra viktiga investeringar
som staden behöver genomförade kommande åren. Då
krävs prioriteringar.
I dag finns ett utebad med
vattenrutschbanor som är
mycket populärt hos västeråsarna, även efter att Löga
strand har anlagts. Utom-

husbadets livslängd är dock
i sitt slutskede.
Dock finns det i dag ingen
plan i nämnden för idrottoch friluftsliv för om det
ska bli ett nytt utomhusbad
år 2020 eller inte i samband
med byggandet det nya
badet. Därför har Moderaternas tagit initiativ och
föreslagit att staden ska
börja planera och ta fram
underlag för ett eventuellt
utomhusbad. Det är rimligt
att göra detta nu, då politiker och tjänstemän håller

på att planera Västerås
stadsbudget för 2018, samt
en investeringsplan fram
till år 2020.

Såväl storlek som utform-

ning behöver planeras,
budgeteras och projekteras. I nuläget har man endast möjliggjort en teknisk
inkoppling för eventuellt
utomhusbad. Vi moderater anser att det därför
behövs en plan för hur
parkytan och utomhusbadet ska utformas i fram-

tiden. Vi politiker måste
få konkret underlag att ta
ställning till, så att vi i god
tid kan förbereda och
inkludera det i den budget
som ska antas i juni.
Vi hoppas att även S-styret ser värdet av ett
utomhusbad och vill vara
med och ta ansvar i denna
fråga, för västeråsarnas
skull.

Anna Hård af Segerstad (M)
Christian Pettersson (M)
Peder Danielsson (M)
Sofia Abrahamsson (M)

Så minskar vi överbeläggningar på sjukhuset
Tomas Högström (M), skri-

ver i VLT den 25 januari
om överbeläggningar på
sjukhuset i Västerås.
Tomas Högström lägger
mycket av skulden och
ansvaret på Västerås stad,
vilket är ett förenklat
sätt att beskriva de utmaningar som finns inom
hälso- och sjukvården.
Enligt vårt sätt att se det
har både regionen och
kommunen ett ansvar
i detta. Ingen vinner något
på att olika huvudmän skyller på varandra.
Det finns ett flertal förklaringar till att vi periodvis
har bekymmer med över-

beläggningarna på sjukhuset. För regionens del
handlar mycket om att
vi måste bli bättre på att
hålla vårdplatser öppna.
För kommunens del handlar det om att antalet utskrivningsplatser behöver
öka.

Regionen gör nu insatser

för att öppna fler vårdplatser samtidigt som
kommunen öppnar ytterligare utskrivningsplatser
på Zethelius korttidsenhet.
Nyckeln till att förbättra
läget när det gäller att
minska överbeläggningarna
ligger i ett ytterligare

”Antalet utskrivningsplaster behöver öka”.
förbättrat samarbete mellan
Regionen och länets kommuner, inte i att respektive huvudman försöker
lägga ansvaret på någon
annan.
Kommuner och regioner

till Nord Stream 2
När det gäller säkerhets-

politik är det särdeles dumt
att låta känslorna styra, då
det till skillnad från våra
inhemska strider även
handlar om viktiga signaler
till omvärlden. Det har nu
piskats upp en stor oro
i samband med rörläggningen av Nord Stream 2 och
majoriteten i Karlshamns
kommunstyrelse bestående
av S, L och C utmålas närmast som en handfull
obetänksamma naivister
gränsande till landsförrädare.
Trots att det, till skillnad
från Slite, inte handlar om
att hyra ut en hamn utan
att tillåta lastning och
lossning av rör utfört av
det nederländska företaget
Wasco. Trots att av Karlshamns 1 100 årliga anlöp
runt 700 utgörs av båtar
med ryska intressen i en
eller annan form.
Trots att Försvarsmakten
säger att de säkerhetspro-

blem man målat upp är
hanterbara. Trots att vårt
grannland Finland inte alls
hetsar upp sig på samma
sätt.

Tvärtom har statsminister

Sipilä efter Gotlands nej
lugnt konstaterat att då
blir antagligen de redan
befintliga lagerplatserna
i Kotka och på Hangö antagligen mer nyttjade. (Då
kanske man ska erinra sig
att detta sägs trots att
Hangö var ockuperat efter
vinterkriget!)
Det finns bara en rimlig
anledning till den våldsamt
uppskruvade tonen. Genom
att vid varje givet tillfälle
måla upp bilden av stor
krigsfara så ska svenska
folket fås att acceptera en
Nato-anslutning som i sin
tur garanterar en borgerligt
defensiv utrikespolitik
i USA:s ledband.

Stig Henriksson (V)

försvarspolitisk talesperson

FOTO: anderS eKlund

står inför stora utmaningar
och det kräver mer samarbete, inte mindre.

Kenneth Östberg (S)

Regionråd ansvarig för sjukvård

Solveig Nilsson (S)

Ordförande äldrenämnden Västerås stad

n Rättelse
I Lena Lindbergs insändare på sida 23 i VLT den 8 februari
stod ”Illustation Mimer” som ansvariga för illustrationen
av husen.
Ansvariga för illustationen är ”Illustation Sweco Architects”.

