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Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision.   

Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas.  

På socialdemokraternas Åland lever vi i gemenskap med varandra. Vi tror att både miljö, ekonomi och 
människor mår bättre om ledstjärnan inte är jag själv utan alla tillsammans.  

Samhället, vi allihop, ska fokusera i huvudsak på arbete och välfärd. Våra skattepengar ska användas 
för de två sakerna. Ju fler som jobbar desto mer skattepengar kan användas för ett gott liv till alla.   

Vi vill spara pengar genom att satsa dem på kultur, idrott, förebyggande hälsovård och 
grundtrygghet.   

Ålands socialdemokrater går till val med fem teman:  

1. Modernt ledarskap  

2. Omsorg om varandra  

3. Utbildning ger fler möjligheter  

4. Arbete ger mening och gemenskap  

5. Miljö och en hållbar framtid  

Vi sammanfattar dem i våra tre valslogans; En grönare framtid, Vi bygger Åland och Människor först. 

 



 

Modernt ledarskap för ett demokratiskt, 
jämlikt, jämställt och hållbart Åland  
Det man vill bevara måste man förändra.  

Socialdemokraterna har åren 2011-2015 lett arbetet i landskapsregeringen. Det vill vi fortsätta med. 
Vi kan det.  

Åland behöver ett modernt ledarskap som är tydligt, långsiktigt och ansvarstagande. Åland måste 
utvecklas i takt med tidens och omvärldens krav. Ålands socialdemokrater vill förändra. Vi respekterar 
ålänningarnas önskemål och lyssnar till deras åsikter, men det behövs också beslutsamhet, tydlighet 
och samarbetsförmåga för att driva moderniseringarna i hamn.  

Vi vill pröva nya former för demokratiskt inflytande där medborgarna tydligare kan vara med och 
påverka politiska beslut.  Ett gott ledarskap ska se helheter och fatta beslut som bäst gynnar 
medborgarna. Vi ska inte fastna i särintressen.  

Hälso- och sjukvården, omsorgen och skolan är samhällets viktigaste ansvar. Det är grunden för ett 
rättvist samhälle.  

Det är den enskilda människans och familjens behov som ska styra, inte hur mycket som finns i 
plånboken.   

Alla beslut ska fattas med full insyn. Det är våra pengar det handlar om och då ska inte bolagiseringar i 
landskapet och kommunerna hindra medborgarna från att få veta vad som händer.  

Kommunerna är viktiga för oss. Kommunernas service är närmast ålänningarna och det är 
medborgarnas behov som ska vara i fokus. Likvärdig och rättvis service kräver kommuner med 
tillräckliga resurser. Därför behövs färre och ekonomiskt starkare kommuner.  

Vi socialdemokrater anser att samhällsplanering behövs för att skapa tillväxt och skattekraft. Alltför 
många projekt stupar på att man inte tänkt efter före.  

Vi välkomnar människor från världens alla hörn. Åland behöver fler invånare och fler företag som kan 
anställa. På socialdemokraternas Åland behövs alla.  

Vi vill leva i ett jämlikt och jämställt samhälle där vi bryr oss om varandra. Om vi tryggar individens 
rättigheter och behov stärks den enskilda människan. Det gynnar hela samhället. Ju fler trygga och 
självständiga människor desto tryggare och stabilare samhälle.  

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnors rättigheter och möjligheter i hemmen, 
arbetslivet, näringslivet och samhället i stort är fortfarande inte lika som för män. Jämställdhet är 
viktigt för allas välmående. Särskilt för barnen. De har rätt till sina föräldrar.   

Tredje sektorn med konst, kultur och idrott tillhör alla och främjar själslig balans och ett fullödigt liv. 
Möjligheterna får inte vara beroende av ekonomi eller var man bor. Den fria bildningen ska tryggas 
och dess värde respekteras.  

  

 



 

Omsorg om varandra  
  

Socialdemokraternas samhälle finns till för människor i livets alla skeden. Välfärden ska gälla alla och 
särskilt ge god omsorg om barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi ska ge bästa 
tänkbara hälso- och sjukvård.   
  

Om du blir sjuk eller drabbas ekonomiskt och socialt ska samhället stötta dig och garantera din 
trygghet. Ingen ska lämnas ensam.   

Vi socialdemokrater vet att alla är lika mycket värda. Alla människor ska behandlas med respekt. Det 
gäller både människor emellan och i kontakt med myndigheter. Samhället finns till för medborgarna, 
inte tvärtom.  

En bra barnomsorg är för de flesta föräldrar en förutsättning och hörnsten i vardags- och arbetslivet. 
Barnomsorgen ska bli ännu mera tillgänglig. Vi vill att avgifterna inom barnomsorgen hålls på en låg 
nivå.   

Alla ålänningar ska ha råd med hälso- sjukvård. Vi arbetar för låga avgifter inom hälso- och 
sjukvården. Vården måste vara tillgänglig för alla. Allra bäst är det om det förebyggande arbetet 
förhindrar sjukdom och lidande. Vi vill satsa på tidig hjälp, särskilt för barn och ungdomar och deras 
föräldrar. Det ska vara avgiftsfritt för barn och ungdomar inom ÅHS.  
  

Tack vare socialdemokraterna har flera tusen ålänningar de senaste åren fått tillgång till allmän 
tandvård. Vi jobbar vidare för att det ska gälla alla. Vi tycker inte att det ska synas på leendet om man 
är fattig eller rik. Genom att införa tandvårdssedlar till privata tandläkare görs tandvård för alla möjlig.  
  

Vi vill inte att gamla, sjuka människor eller personer med funktionsnedsättningar ska lämnas 
ensamma. Alla människor behöver sociala kontakter, bra och näringsrik mat, motion och frisk luft. 
Alla mår bra av musik och skönhetsupplevelser. Kultur bidrar till glädje och nya perspektiv.  
  

Utbildning ger fler möjligheter  
Socialdemokraterna vill ge alla barn och unga en bra grundskola. En jämlik skola bygger ett jämlikt 
samhälle. Alla barn och ungdomar ska ha samma möjlighet till kunskap, lärande och utveckling.   

Vi måste göra så tidiga insatser som möjligt. Vi vill satsa på barnrådgivning, dagis och de första 
skolåren. Barn behöver trygga vuxna som bryr sig om och samarbetar med varandra. Vi 
socialdemokrater menar att skolan är samhällets viktigaste byggarbetsplats.  

Utbildning behövs under många av livets skeden. Kunskap är ett konkurrensmedel, individuellt och 
internationellt.  Grundskolan ska få upp alla på det första trappsteget för vidare studier.  

Därför är lärarna våra byggmästare. Vi menar att studerande, barn såväl som vuxna, har rätt till trygga 
arbetsmiljöer och inflytande över det egna arbetet. Idag begränsas möjligheterna fortfarande av 
gamla normer. Därför måste skolorna aktivt arbeta för att sociala och könsbundna mönster bryts. 
Skolorna ska vara fria från mobbning, könstrakasserier och främlingsfientlighet.   

I dagens arbetsliv behövs personer som har förmåga att bygga ett hållbart samhälle.  



 

Idrott och friluftsliv har stor betydelse för unga människors hälsa. Kulturutövning och kulturnjutning i 
alla former ger bredd och djup. Läsning, språk och läsförståelse leder till studieframgång. 
Skolbiblioteken ska främja ett aktivt läsande.   

Samhället behöver många olika kompetenser. Vi vill höja yrkesutbildningens status och stimulera 
kontakten mellan utbildning och arbetsliv. Vi vill skapa fler möjligheter till lärande i arbete. 
Läroavtalsutbildningen ska stärkas.  

Vi vill ge möjlighet till kombiexamen mellan yrkesgymnasiet och lyceet så att även studerande vid 
Ålands lyceum kan kombinera sin studieförberedande utbildning med en yrkesexamen.   

Arbete ger mening och gemenskap  
Full sysselsättning är socialdemokraternas vision.  

Om alla har arbete finansierar vi välfärden och bygger ett starkare samhälle. I ekonomiskt oroliga 

tider ska samhället visa vägen genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. I lågkonjunktur ska den 

offentliga sektorn investera och skapa arbete.  

Vi socialdemokrater vill att samhället ska jobba sig ur lågkonjunkturen, inte endast spara. Landskapet 
ska investera mer i infrastruktur de kommande åren.  

Vi tror att den äldre befolkningen är en resurs, inte bara siffror i en försörjningskvot. Den förändrade 

demografin, att allt färre ska försörja allt fler, är redan verklighet. Vi menar att det är viktigt att äldre 

arbetstagare finns kvar på arbetsmarknaden så länge de själva vill och orkar. Deras kunskaper och 

erfarenheter måste tas tillvara av nya generationer.   

Svenskundervisning för inflyttade bör även erbjudas på arbetsplatser och kostnaderna ska delas 
mellan AMS och arbetsgivaren. Möjligheter ska finnas för vuxna att läsa upp grundskolekompetens.  

För att nya företag ska startas och så många som möjligt ska jobba behöver vi satsa på olika former av 

arbetsmarknadsåtgärder och stöd. Ingen ska lämnas efter när samhället förändras. För att bekämpa 

arbetslöshet krävs ett omfattande program för att höja arbetstagarnas kompetens.  Ett tätt 

samarbete med näringslivet är avgörande för att få ut unga i arbete. Vi vill intensifiera detta 

samarbete ytterligare genom lärande i arbete.  

Vi socialdemokrater vill höja studiestödet för vuxenstuderande.  Att vuxenutbildningen på Åland 
utvecklas är en förutsättning för omställning och kompetenshöjning på arbetsmarknaden. Validering 
och yrkesprov är ett utmärkt sätt att med små resurser skapa förutsättningar för människor att byta 
yrke.  

Människors egen drivkraft och deras idéer är grunden till samhällets utveckling. Landskapet Åland 
skall föra en aktiv näringspolitik med fokus på innovation inom framtidsbranscher.  
Kampen mot klimatförändringarna kan också vara nyckeln till nytt arbete och ny tillväxt.   

  
Tredje sektorn är en betydande del av den åländska ekonomin och sysselsättningen. Genom riktade 
insatser kan hela den ideella resurs som finns inom tredje sektorn ytterligare tas till vara och gynna 
turism, näringsliv, socialt arbete, ungdomar, kultur och idrott. Sociala företag är en framtidsbransch.   

PAF-medlen måste användas mer innovativt för att stimulera till ny verksamhet och kvalitetshöjning 
inom den tredje sektorn.  



 

Miljö och en hållbar framtid 
Vi socialdemokrater är för utveckling och den ska vara hållbar för generationer framåt.  
För att främja en välmående miljö, kultur och ekonomi behöver vi utgå ifrån verkligheten. Vi bara har 
ett jordklot att dela på.  

Våra beslut ska beakta landskapets omställningsprogram för ett hållbart Åland. Programmet säger hur 
vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers överlevnadsmöjligheter. 
Vi måste konsumera smartare och dela med oss av vårt överflöd.  

Östersjön är vårt hav och vår närmiljö. Vi ska inte skylla på andra. Vi vet att vi själva bidrar mycket till 
övergödningen. Vi på Åland ska ta vårt ansvar.  

Samtidigt ska vi jobba för miljön på global nivå. Vi ska inte exportera våra miljöproblem till andra och 
fattiga länder.   

Övergången till förnyelsebar energi och alternativa drivmedel måste gå snabbare. Sol, vind och skog 
har vi gott om på Åland. Finlandskabeln ger nya möjligheter till en övergång till förnybar energi. Det 
snabbaste och klokaste sättet att minska energiförbrukningen är att energieffektivisera både bostäder 
och anläggningar.   

Bättre och smartare kollektivtrafik, som är förmånlig att resa med, behöver utvecklas. Alla studerande 
t o m gymnasienivå ska få resa avgiftsfritt med buss. Trygga cykelvägar minskar koldioxidutsläppen, 
förbättrar folkhälsan och ger fler besökare till Åland.  

Maten som köps in till skolor, äldreboenden och andra offentliga inrättningar ska vara ekologisk och 
närproducerad. Mjölk, kött och ägg ska komma från produktion som uppfyller kraven på djurens 
välfärd. Mer vegetarisk mat är billigare, ger bättre folkhälsa och minskar utsläppet av växthusgaser.  

Vi vill underlätta för lokala producenter och leverantörer att delta i upphandlingar och att sälja direkt 
från gården.   

Matsvinnet är ett stort resursslöseri och ska minska i alla led. Då sparar vi både pengar och miljö.  

Våra reningsverk måste mäta vilka skadliga ämnen som går ut i våra vattendrag och sedan 
kompletteras så att de inte bara tar bort fosfor och kväve, utan även hormoner, läkemedelsrester, 
mikroplaster och andra farliga ämnen.  

Den biologiska mångfalden är allvarligt hotad. Det krävs fortsatta insatser för att skydda vårt natur- 
och kulturarv.    

Vi socialdemokrater anser att jord- och skogsbruket ska utvecklas till en hållbar framtidsnäring. Den 
ska förse oss med mat, energi, gödningsmedel och ett fantastiskt, öppet kulturlandskap. Lantbruket 
ska ges förutsättningar att leda omställningsarbetet i en hållbar riktning.  

...och en bättre värld.  

Internationell solidaritet och fredsarbete är viktigt för oss socialdemokrater. Världen måste bli en 
tryggare plats för alla. Vi vill arbeta för en bättre värld med mer rättvis och jämlik fördelning av 
jordens resurser. Världen behöver fler goda ledare som står upp för humanism och rättvisa. Vår 
politik bygger på ett gott hjärta, vishet och en generös syn på andra människor och kulturer.   


