
Talman, 

Bästa Sveriges riksdags Talman, 

Kollegor, 

Mina damer och herrar, 

 

Jag vill på den socialdemokratiska gruppens vägnar hälsa er, Urban Ahlin, som talman men också som 

socialdemokrat hit till Åland för att tillsammans med oss fira vår självstyrelsedag samt 

Ålandsrörelsens 100 års jubileum. För oss har kontakterna med våra svenska och nordiska politiska 

kollegor varit oerhört värdefulla och vi har under åren utvecklat ett brett och gott kontaktnät. Detta 

nätverk värderar vi högt. 

I motsats till socialdemokratin i Sverige, som alltid varit det största regeringsbärande partiet i landet, 

så har Ålands socialdemokrater under sin över hundraåriga tid som parti fått kämpa hårt i både med 

och motvind. Ålands socialdemokrater är det äldsta partiet på Åland och bildades år 1906 genom en 

arbetarförening i Mariehamn. Vi var det enda organiserad politiska partiet på Åland fram till 1960-

talet.  

Under det senaste decenniet, herr talman, har socialdemokraterna varit ett av Ålands 

regeringspartier och som enda vänsterparti alltid fått förhandla om sin agenda med sina borgerliga 

sammarbetspartier. För Ålands socialdemokrater är välfärdsfrågorna alltid i fokus där en stark 

finanserad välfärd är grunden för stabilitet, trygghet och jämlik service.  

Välfärden på Åland är stark eftersom den vuxit upp i samklang med välfärdsystemets utveckling i 

både Finland och Sverige. Härifrån har Åland tagit sin måttsock och idéerna för sin utveckling med 

utfärdspunkten att Åland inte ska ge sina medborgare sämre tjänster än sina kringliggande länder. 

Åland är idag ett starkt nordiskt välfärdssamhälle där vi t.o.m. på vissa punkter kan erbjuda våra 

medborgare bättre service än Finland och Sverige.  

Talman, 

Ålands starka ekonomiska utveckling beror på att vi utvecklat ett näringsliv utifrån våra egna 

förutsättningar där sjöfarten fortfarande och alltid är den bärande branschen. Läget att bo på en ö 

har gjort ålänningarna handlingskraftiga och entreprenörskapet starkt. Här sitter man inte länge och 

rullar på tummarna och väntar på ett jobb utan man tar saken i egna händer. Arbetslösheten är låg 

på Åland. Det relativa arbetslöshetstalet är 3,4%. Arbetsmarknaden på Åland fungerar i förhållande 

till utvecklingen speciellt i Stockholmsregionen. Detta är stammen i den åländska ekonomin och 

näringslivet. Sjöfarten är fortfarande grunden i vårt samhälle och arbetsmarknaden, men jag vill även 

framhålla de familjeföretag som har hjärtat på Åland. De har en stark kärlek för Åland och väljer att 

inte flytta sina huvudkontor bort från Åland utan arbetar långsiktigt för ett gott samhälle. Vår 

arbetsmarknad fungerar bra i relation till den svenska marknaden och vi har nästan full 

sysselsättning. Detta är vi oerhört stolta över. Det är för oss socialdemokrater en stor fröjd att se 

med vilken insiktsfull entusiasm ålänningarna och företagarna arbetar för en hållbar utveckling. En 

bärkraftig ekonomi som utvecklas innanför ramarna för naturens villkor.  



I ålänningarnas kärlek till naturen finns en stark drivkraft att värna och skydda havet, öarna och de 

öppna landskapen. På den känslan bygger vi ett hållbarhetsarbete som är motiverat av egen vilja och 

med vetskapen att hållbart företagande är lönsamt eller ”miljönsamt” som vi säger här på Åland. 

Från den socialdemokratiska gruppens sida önskar vi tillsammans med Sverige tillsammans aktivt och 

målmedvetet kan arbeta tillsammans för Östersjöns miljö med gemensamma regler för övergödning 

och konkurrensneutrala regelverk.  

 

Talman, 

Utbildningsfrågor är centrala i den socialdemokratiska politiken. Att Sverige kan erbjuda ett gott 

utbildningsutbud gynnar Åland i hög grad och utvecklar varje student. Det utvecklar även ett 

kontaktnät i det svenska samhället. Åland mitt i havet kommer alltid att var beroende av goda 

handelsförbindelser till både öst och väst. Vi tackar för det samarbetet. 

Ålänningarna känner stor samhörighet med det svenska folket och upplever sig väldigt trygga i 

utvecklandet av samarbetet med Sverige och Norden oavsett om det rör säkerhetspolitiska frågor, 

miljöarbete eller andra gemensamma utmaningar. Vi önskar också att med Sveriges riksdag och dess 

parter fortsätta utbyta goda relationer och ständig påminna om Sveriges viktiga roll att bevaka 

tvåspråkigheten i Finland så att Ålands fortsatt framtida självstyrelse kan leva och blomstra inom 

ramen för republiken Finland. Finlands internationella ställning och Nordiska samarbete ställer krav 

på att stärka och bredda kunskaperna i svenska i hela Finland. Svenskans betydelse för det nordiska 

samarbetet är fundamentalt. Vi borde dra nytta av den rikedom som ett pluralistiskt samhälle med 

flera språk och kulturer erbjuder. 

Slutligen bästa talman vill jag på hela den socialdemokratiska gruppens och partiets vägnar önska dig 

Talman Urban Ahlin, våra övriga gäster, lagtingsledamöter och er alla en riktigt skön sommar.  

Tack 

 

 

 


