
1 majtal 2020 
 
Camilla Gunell: 
 
Ärade lyssnare, bästa Första majfirare! 
 
Arbetarrörelsen firar första maj över hela världen, i år inte med folksamlingar och demonstrationer, 
men vi firar och hyllar kampen via digitala medier. 
Temat för årets firande på Åland är Trygghet i svåra tider.  
 
För de flesta har corona-tiden varit svår. Många är isolerade i sina hem. Många är rädda för en 
sjukdom som verkar både oberäknelig och som saknar botemedel. Många lider av ensamhet, 
ofrihet och saknar gemenskap. 
 
Vi märker plötsligt hur viktigt det är för oss människor att höra till en grupp, ett sammanhang och 
ett samhälle som är öppet att röra sig i. För många människor i världens länder är detta inte ett 
undantag. Människors frihet att röra sig fritt, klä sig fritt, uttrycka sig fritt begränsas och bestraffas. 
Arbetarrörelsen vill i solidaritet uppmärksamma alla dessa människor och fortsätta föra kampen 
mot orättvisor och förtryck. 
 
Låt oss ändå känna glädje över att vi möter coronakrisen på vårt vackra Åland med vitsippor och 
fågelsång, och inte i ett flyktingläger eller i ett land utan skyddsnät. Vi upptäcker nu hur viktigt det 
är att vårt välfärdssamhälle är starkt. Att Sjukvården har beredskap att vårda dem som smittas av 
Covid 19. Att äldreomsorgen har beredskap att skydda de riskgrupper. Att sjukvårdspersonal kan 
känna sig trygg. Personal i omsorg och sjukvård är värda allas applåder. De lever med stressen var 
dag att inte bli smittade och med ångesten över att bära smittan med sig. Tack, Ni gör ett 
fantastiskt arbete! 
 
Vi märker också hur viktigt det är att ha arbete och försörjning. Vi går mot en sommar med mycket 
osäkerhet gällande turismen och om gränserna kommer att öppnas för resenärer eller ej. För 
många vars inkomster försvunnit är det svårt att få vardagen att gå ihop. Den tunga lågkonjunktur 
som rådde i Finland under 90-talet påverkade en hel generation. Många blev långtidsarbetslösa då 
och är det fortfarande. Därför måste samhället göra allt i sin makt för att rädda företag och 
arbetsplatser. Att ha jobb är så viktigt i allas liv och för samhällets ekonomi och därför måste 
situationer som denna bekämpas hårt och resolut. 
 
Vi märker också hur viktigt det är med skolan och vardagen i skolan för barn och unga. Att vara utan 
klasskamrater och lärare är plötsligt inte roligt alls. Till och med Skolmaten är något man nu 
uppskattar. Föräldrarna inser lärarnas pedagogiska kompetens i ljuset av hur svårt det är att 
undervisa hemma.  
 
Socialdemokraterna har i alla tider kämpat för människors frihet och rätt. Vi har kämpat för en stark 
välfärd och offentlig sektor. Den visar sin styrka i svåra tider. Den nordiska modellen är den som ger 
trygghet. Våra statsministrar i Sverige, Finland och Danmark gör ett utmärkt jobb.  
Vi socialdemokrater, vi är stolta över det välfärdssamhälle vi varit med och byggt. Det är våra 
gemensamma skattepengar, våra gemensamma arbetsinsatser och vår omsorg om varann som 
vinner också över coronan. vi ska fortsätta bygga framåt, mot ett jämlikare, rättvisare och starkare 



Åland. Vi vill inte tacka sjukskötarna, städarna, närvårdarna, assistenterna och lärarna med 
permitteringar och nedskärningar. Nej. Vi ska satsa och investera Åland ur kris och arbetslöshet. För 
att det är rätt, och för att det är klokt.  
Kära lyssnare, jag önskar er alla en fin första maj! 
 

 
Fia Hellsten: 
 
1 Maj en ledig dag. 
Corona-epidemin kom utan förvarning och förde med sig konsekvenser för ekonomin och 
arbetslivet som ingen av oss kunnat förutse.  
För väldigt många förändrades vardagen radikalt.   
 
Tänk vad konstigt.  
Man har gått från att längta efter lediga dagar till att längta efter dagar med jobb.  
 
Jag, som så många andra, lever nu för första gången, ett liv som permitterad.  
Det är en helt annan verklighet än den som man är van vid. Istället för att som vanligt gå till jobbet, 
tacklas jag nu med att agera lärare för min 1:a klassare och  
pedagog för min 5-åring. Samtidigt som hushållet ska rulla på som vanligt.  
 
Känslan av trygghet att tackla alla dessa nya utmaningar får jag av mitt fack.  
 
För som fackansluten får jag inte bara ekonomiskt stöd i form av a-kassan som jag betalat in till 
varje månad.   
 
Jag har också sedan starten av detta undantagstillstånd, som vi nu alla kallar vår verklighet, fått 
regelbunden information om vart jag ska vända mig vid arbetsbrist och vad mitt fack har gjort för 
att underlätta situationen.  
 
Tillsammans med arbetsgivarsidan har facket förhandlat fram  
Förlängd egenanmälan vid sjukdom, ändrade varseltider för permittering och ett paket som låg till 
grunden för att karenstiden vid arbetslöshetsskyddet slopats. 
 
Just nu, i detta läge vi befinner oss i känns gemenskapen i att tillhöra en facklig organisation. 
NU har jag nytta av den, och nu är jag tacksam för att jag engagerat mig fackligt.   
 
Denna 1 maj vill jag därför ta mig tid att fråga hur tar vi vara på denna tid på bästa sätt?  
Och vad är det vi ska lära oss av denna situation?  
 
Fackföreningars verksamhet bygger på att vi har medlemmar. 
Medlemmar som arbetar för varandra.  
 
Alla de som bevakar våra rättigheter och förhandlar med arbetsgivare och politiker är inga andra än 
våra kolleger. 
 
Kolleger som vi givit vårt förtroende att föra vår talan.  



 
I kriser ser vi styrkan i det system vi har.  
 
Via årtionden av fackligt arbete har arbetstagarna skapat system som gör att det finns trygghet 
även i dåliga tider.  
 
Det fackliga arbetet skapar stabilitet i samhället, som gör att vi kan värna om vår demokrati även 
under rådande undantagstillstånd.  
 
Facket ställer upp för mig varje dag.  
 
I det tysta förhandlar dem om mitt arbetsliv, min fritid, mitt föräldraskap, min sjukdomstid och min 
vardag.  
 
Idag, i denna svåra situation som hela världen står inför är jag tacksam för den trygghet mitt fack 
ger mig. En trygghet som jag kanske inte alltid tänker på.  
 
Tillsammans är vi starka. 
 
Jag vill önska alla en trevlig Första Maj! 
 
 
 
Henrik Löthman: 
 
Det känns speciellt att hålla tal på arbetarnas dag när det råder undantags-tillstånd i landet. Covid 
19 har ändrat och kommer att ändra mycket på Åland och i världen.  
 
Det är viktigt att landskapet Åland och kommunerna ger våra invånare och arbetare trygghet i 
dessa tider. Vi behöver göra det vi kan för att undvika permitteringar. Det finns alltid arbeten att 
göra i en kommun och det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningar för vad som kan 
göras. Landskapet och kommunerna måste även ta sitt ansvar och skapa enkla arbeten som passar 
alla. Det kan vara allt från vedklyvning, parkstädning, vård av våra naturområden, kökshjälp i de 
olika kommunköken med mera.  
 
Personer över 70 år har det tungt i vårt samhälle just nu. Det är ändå tur att digitaliseringen 
möjliggör videosamtal och annan kommunikation nuförtiden, men vi får inte glömma bort att alla 
inte har möjlighet till detta. Viktigt är att vi i den här krisen finner lösningar för dessa människor och 
överlag förstår problematiken med ensamhet. Min farmor Linnea Löthman sa när hon blev 
äldre:”att det jobbigaste för henne var att inte längre känna sig behövd”. Idag skulle vi snarare tala 
om delaktighet. Det här är ett väldigt stort problem för inte bara äldre i vårt samhälle och varför det 
är av stor vikt att kommunerna bygger sociala samlingsplatser när de planerar. Människor skall inte 
behöva känna sig ensamma! 
 
En av de positiva aspekterna som kommit tillsammans med Covid 19 är att yrken som lärare, 
vårdpersonal och städpersonal värderas högre. Det här är väldigt bra, men nu behöver dessa yrkens 



löner justeras, då de varit eftersatta under lång tid. Vi ska vara stolta över hur duktig personal vi har 
inom dessa områden på Åland.  
 
En annan positiv aspekt som kommit är att människor rör sig mera ute och på våra fantastiska 
friluftsområden. Aldrig under min livstid har det varit så mycket människor i rörelse på 
Ramsholmen, Höckböle, Prästö, Nåtö eller Ingby bergen för att nämna några. Vi har underbara 
strövområden på Åland och jag hoppas att när vi kan öppna upp Åland igen så går turismen mera 
över till frilufts-, Skärgårds- och båtliv. Vi ska bli ännu bättre på hållbar idrottsturism. Hemestra 
hoppas jag är här för att stanna och att finländare och svenskar reser mer inom norden och 
därigenom får vi fler turister igen till Åland. Nu är ett perfekt läge att fräscha upp och göra våra 
friluftsområden ännu finare, så att vi under Tall Ships race nästa år visar upp Åland från dess allra 
finaste sida. Då krävs det att kommunerna och landskapet tillsätter personalresurser och 
budgetmedel, så har vi något att erbjuda som få andra ställen i världen har. 
 
Hållbarhetsarbetet och Bärkraft måste nu prioriteras. Detta tillsammans med vår fantastiska natur 
ger möjlighet till Åland att bli än mer unikt. Det skapar även arbetsplatser och ökar intresset både 
medialt- och turismmässigt 
Möjligheten till distansarbete har skapats på de allra flesta arbetsplatser, vilket möjliggör för 
invånare att bosätta sig i skärgården och landsbygden på ett annat sätt. Nu har vi möjlighet att få 
hela Åland att leva på riktigt.  
Tillsammans klarar vi det här! 
 
 
Jessy Eckerman: 
 
Bästa kamrater och första majfirare! 
 
Jag tycker om att arbeta - genom åren har jag jobbat inom många olika serviceyrken, tillexempel 
hotell, restaurang och turism. Vissa jobb har varit helt fantastiska, andra har varit rena plågan. Jag 
tycker om att träffa och jobba med folk, och ge den bästa tänkbara service som finns. 
 
Jag uppskattar den fina gemenskapen - och att få jobba praktiskt, hårt och målmedvetet. 
Yrkesstolthet kallas det när man vet att även om ens yrke kallas för ett lågstatusyrke- märker ingen 
av den låga statusen, förutom när man öppnar lönekuvertet. 
 
Idag tänker jag på mina tidigare arbetsplatser, vänner och kolleger inom alla de yrken som drabbats 
av coronakrisen. Jag önskar att alla inser vilka människorna är som får samhället och vardagen att 
rulla på –lokalvårdarna, lärarna, vårdpersonalen, butiksägarna, taxichaufförerna, 
livsmedelsarbetarna, daghemspersonalen och de arbetarna (för att nämna några) vars dagliga 
arbetsinsats gör livet bättre och lättare för alla medborgare och familjer.  
Idag lever många ålänningar i en ny och oväntad situation - arbetslöshet och permitteringar är den 
nya verkligheten för många – även för dem inom de annars trygga branscherna. 
 
Vi har en annorlunda sommar framför oss med en hög arbetslöshet och en växande otrygghet - och 
jag hoppas att alla gör allt i sin makt att vi- tillsammans skall klara oss genom de kommande 
utmaningarna. Trygghet i svåra tider är temat på vårt förstamaj-firande i år - Den 
socialdemokratiska politiken står för ett tryggt samhälle i svåra tider såväl som i goda. Vi 



socialdemokrater vill att du som jobbar ska kunna leva på din lön och ha trygga arbetsvillkor. Med 
oss går man till jobbet, känner sig trygg och kan kombinera familj och arbete.  
 
Vår politik stärker samhället under krisen- vi utnyttjar inte den rådande oron och osäkerheten för 
att förverkliga nedskärningar inom offentlig sektor och till att försvaga arbetsrätten.  
Både före och efter coronatider finns många arbetssökande som inte kan få ett fast, tryggt arbete 
utan får nöja sig med tillfälliga eller otrygga jobb Vi har folk i behov av arbetsträning, ekonomiskt 
och psykosocialt stöd.. De är lika viktiga och värdefulla som alla de som tillfälligt drabbats.  
 
Första maj - arbetarrörelsens dag - är en dag då vi minns alla de tidigare utmaningar vi klarat oss 
igenom – och vet att vi också kommer att klara oss igenom även denna - så som vi gjort förr. Vi kan 
skapa en bättre morgondag. Tillsammans för vårt samhälle. Ingen lämnas utanför. Jag önskar er alla 
en fin första maj. Ta hand om varandra kamrater. 
 

 

 

 


