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MÅSTE MARKERA. EU måste arbeta gemensamt och
beslutsamt mot Ungern efter att Viktor Orbáns regering besutat införa lagstiftning som leder till att det
Centraleuropeiska universitetet måste stängas ner,
skriver Cecilia Wikström (L).

Dags för EU att
straffa Ungern
Det är obegripligt att Orbáns parti Fidesz
ännu inte uteslutits ur Europaparlamentets
konservativa grupp, där svenska moderater
och den svenska kristdemokratiska ledamoten ingår, skriver Cecilia Wikström (L).

Ungerns premiärminister Viktor Orbáns regering
fortsätter oförtrutet att göra sitt yttersta för att
markera slutet för de grundläggande värderingar
som präglat liberala västliga demokratier. Efter
att ha infört ett statligt kontrollerat censurorgan,
under alibit ”medieråd”, politiserat rättsapparaten
har man nu givit sig på den akademiska friheten
genom att införa lagstiftning som leder till att det
Centraleuropeiska universitetet måste stängas ner.

Det är dags att slå vakt om våra
europeiska demokratiska
institutioner
Nu måste EU arbeta gemensamt och beslutsamt
mot Ungern. Det är nu hög tid att trigga artikel sju i
EU-fördraget, som kan leda till att Ungern förlorar
sin rösträtt i medlemsrådet. Det är obegripligt att
Orbáns parti Fidesz ännu inte uteslutits ur Europaparlamentets konservativa grupp, där svenska
moderater och den svenska kristdemokratiska ledamoten ingår.
Orbán personifierar den politiska värdeförskjutning som flera länder i Östeuropa har dragits med
under senare år. När han kom till makten i Ungern
under sent 90-tal var hans plattform konservativ,
men pro-europeisk.
Sedan dess har mycket förändrats. Men med EUmedlemskapets rättigheter och fördelar kommer
en rad förpliktelser; efterföljs inte dessa, så måste
det leda till kraftfulla reaktioner och få bestående
konsekvenser.
Orbán har sagt sig stå i färd med att utarbeta en
instruktionsmanual för att framkalla en illiberal
våg. Han vill se en ny snöbollseffekt som han förställer sig ska rensa bort de demokratiska institutioner
som 90-talets förkämpar under stor möda lyckades
etablera.
Visa vad de politiska gränserna går

Men den populistiska vågen i Västeuropa kan ha
inlett en reträtt. EU:s medborgare har sett konsekvenserna av Donald Trumps styre i USA och den
osäkerhet som Brexit skapat. Vi som företräder och
förespråkar öppenhet ser en liberal motreaktion. I
EU:s närområde kan samtidigt andra auktoritära populister, inte minst Vladimir Putin i Ryssland, notera
EU:s brist på reaktioner mot det som sker i Ungern.
Nu måste alla EU:s politiker visa var de politiska
gränserna går. Till skillnad från Sovjet gör EU inte
det med pansarvagnar och invasioner, utan med
juridiska verktyg. Därför måste artikel sju i EUfördraget nu aktiveras.
Politiska omvälvningar kan gå snabbt i unga demokratier och vi kan därför inte tveka längre. Det är
dags att slå vakt om våra europeiska demokratiska institutioner och visa att våra frihetliga värderingar är
orubbligt förenade med den europeiska identiteten.
Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Senaste dagarna har det
framkommit att gränspolis och inblandade
myndigheter har svårt
att fånga in asylsökanden
som har fått nobben på sin
ansökan att få stanna. Hur
svårt kan det vara?
Gissningsvis är det ett
ombud (advokat) som får
sig tillsänt handlingen –
beslutet – om att det är utvisning som gäller. Denne
meddelar den sökande om
att denne har fått nobben
– som naturligtvis bara
försvinner under jord.
Förslag: Alla som söker
uppehållstillstånd skall
göra det personligen hos
den myndighet det gäller.
Beslutet som sådant skall
därefter överlämnas personligen till den som
beslutet gäller.
Är beslutet till fördel för
den sökande – gratulera
och önska lycka till.
Är beslutet till nackdel
för den sökande – då finns
ju denne inom räckhåll för
nästa åtgärd – utvisning.
Svårare än så är det inte
– inga mellanhänder –
inga förmedlare – rak kontakt = snabbt beslut.
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DIGITAL. Många pensionärer har hamnat utanför samhället eftersom de inte kan ta del av
information som bara kan nås genom hemsidor, skriver signaturen PRO-are på Hisingen.

Digitaliseringen går för fort
I vår PRO-förening sökte
vi aktivitetsbidrag hos
kommunen som vanligt.
Vi skickade in alla papper;
verksamhetsberättelse, aktivitetslistor och olika protokoll som brukar krävas.
I år skulle ansökan göras
digitalt, det hade vi fått
veta, men trodde att det
fanns undantag när vi i
föreningen inte har någon
dator.
Vi lånar en lokal till våra
träffar, en lokal som används av flera föreningar

och hyrs också ut till underhållning och kalas med
mera. Någon internetuppkoppling finns inte.
Tron om att alla pensionärer har datorer stämmer
inte med verkligenheten.
I vår förening har inte mer
än fem procent av medlemmarna, som är mellan
65 och 95 år, datorer. De
tänker inte skaffa någon
heller av olika skäl. Dålig
ekonomi, bristande syn
och ointresse är de
vanligaste.

Jag har fått veta att fler
än hundra föreningar är
drabbade och att en del
förmodlingen kommer
tvingas att läggas ner.
Många pensionärer har
hamnat utanför samhället
eftersom de inte kan ta del
av information som bara
kan nås genom hemsidor.
Jag anser att digitaliseringen går för fort, det
borde finnas alternativ!

De ansökte om så kallat
skyddsskäl. Vi hoppades ...
Flickan började skolan,
spelar handboll, är med
i barnkör och säljer majblommor och blir tryggare
för varje dag. Alltså en
vanlig liten tjej.
Så kom beslutet; avslag!
Det är polisen i hemlandet
som skall skydda dem.
Men både kvinnan och
Migrationsverket vet att
det inte fungerar i detta
land och att man inte lägger sig i vad som händer
inom äktenskapet. Mannen har rätt att behandla
kvinnor så, dock inte att
mörda. De skakar av rädsla
att återvända eller ska de
bli ”papperslösa”?
Det är bland annat dessa
människor som vi nu uppmanas bedriva jakt på. Vi
kan ju inte låta människor
som fått avslag leva
illegalt i Sverige, eller?

borg. För oss skattebetalare vore det intressant att
få veta hur många gånger
hästarna användes 2016
och hur många poliser
som är engagerade i
verksamheten?
Skulle det inte vara
billigare och effektivare
att använda vattenkanon
som man gör i många andra länder?

en redovisning av kamelcentrets finansiella stöd
och att sociala resursnämnden ska göra om sin
strategi för sociala företag
så att den tar större hänsyn till behov och efterfrågan. Kommunstyrelsen tar
upp detta den 19 april.
Många företag har nu
svårt att rekrytera den
kompetens som behövs.
Därför erbjuder Göteborgsregionens kommuner ett ökande antal
yrkesinriktade vuxenutbildningar, till exempel
yrkesutbildningar med
språkstöd. Det är en bra
väg för många att stärka
sina möjligheter på
arbetsmarknaden.

PRO-are på Hisingen

EMBE

I bland finns
skyddsskäl
Vill berätta om en familj
som sökte asyl här 2014.
De fick avslag då det inte
förelåg några flyktingskäl,
helt i sin ordning. Här i
Sverige blev kvinnan upprepade gånger svårt misshandlad av sin man, som
fick avtjäna fängelsestraff
i Sverige för detta.
Övriga familjen återvände till sitt hemland.
En dag kom mannen till
sin fru och dotter. Nu full
av hämnd och hat. Fruktansvärda övergrepp och
misshandel började och
dottern tvingades se på.
Flickan gjorde ett försök
att ta sitt liv. Hon var sju
år!
Mannen visade kvinnan
varje kväll att han hade
knivar i sängen – någon
natt skulle han mörda
henne, men sa inte när.
Hon kunde inte sova och
var fruktansvärt rädd. En
dag tog hon dottern med
sig och flydde återigen till
Sverige.
Nu fanns nya omständigheter att denna lilla
familj behövde skydd.

Medvandrare

Vattenkanon
bättre än häst
Enligt Rikspolisstyrelsen
har Sverige polishästar på
tre orter, däribland Göte-

Skattebetalare

Måste finnas
en marknad
REPLIK
till Ingemar Gustafsson, 12/4

Ingemar Gustafsson gör
en annan bedömning av
förutsättningarna för
Angereds kamelcenter
än jag. Jag ser samtidigt
att sociala resursförvaltningen nu föreslår att
föreningen ska återlämna
bidrag om 500 000 kronor
på grund av utebliven
verksamhet.
Kanske menar Gustafsson och jag olika saker,
men jag har inte uttalat
mig om huruvida det
finns intresse för att jobba
på ett kamelcenter eller
ej. Däremot tror jag det
är mycket viktigt att utgå
från efterfrågan på det
man tänker sälja. Om en
sådan finns är det förstås
bra nyheter för alla
inblandade.
Alliansen har föreslagit

Jonas Ransgård (M)

ordförande
Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
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