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Ärade s-medlemmar! 

Hoppas ni alla orkar er igenom oxveckorna här i januari 
och vi alla snabbt får vaccin och kan återgå till ett nor-
malt leverne igen. Personligen saknar jag vanliga mänsk-
liga möten där man kan samtala utan teknikstrul, få in-
spiration och känna gemenskapen. Vi kämpar på nu lite 
till och hoppas att våren kommer med nytt hopp om en 
ljusare framtid. 

I lagtinget arbetar vi för fullt med ny självstyrelselag som 
nu ska ros i hamn. Vårt förslag Egna pengar i börsen som 
kongressen antog 2009 ligger till grund för det nya eko-
nomiska system som nu är antaget och som bygger på 
att Åland i högre grad lever på de skatter vi själva skapar. 
Känn er stolta, det var vårt förslag som segrade. Dessu-
tom skulle vi inte ha uppnått en förändring i avräknings-
grunden som nu höjts från 0,45 till 0,47 utan SDPs tidi-
gare ordförande Antti Rinne. Hans besök hos oss i okto-
ber 2019 gav resultat. Han lovade då att hålla sitt löfte att driva igenom 0,47 och det gjorde han. Sträck på er 
socialdemokrater! Även om vi just nu är en liten grupp i lagtinget är vi del av en stor nordisk, europeisk, in-
ternationell arbetarrörelse som är solidarisk och som hjälper varandra. 

Vi kan också vara stolta över hur regeringen Sanna Marin utvecklar landet och välfärden, trots Covid 19. Här 
på Åland skyller landskapsregeringen allt som blir ogjort på Covid 19. Den utvidgade läroplikten som ger 
ungdomar rätt till en kostnadsfri gymnasieutbildning är en otroligt bra reform som tar ett helhetsgrepp om 
alla ungdomar. Lär er mer om reformen så märker ni hur viktig den är och att vi är på rätt väg som vill att 
den införs också på Åland. 

Likaså införs nu en äldreombudsman i riket. Jag anser att en sådan funktion behövs på Åland. Även här be-
hövs ett organ som agerar för de äldres rättigheter, håller myndigheterna i schack och som hjälper till att 
arbeta mot åldersdiskriminering. De halvmesyrer som landskapsregeringen vill ha i stället för blir också en 
kostnad, men till ett sämre resultat. 

På Åland har vi självstyrelse. Det betyder att vi också kan skapa våra egna modeller. Men dessa ska inte vara 
sämre än i riket för då upplever ålänningarna att självstyrelsen inte innebär något mervärde. Trots allt är det 
våra språkliga rättigheter och svenskans ställning i Finland samt en stark åländsk ekonomi som är det viktig-
aste när vi ska utveckla vårt samhälle. 

Ordförande 
Camilla Gunell 
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Internationell grupp 

Bästa kamrater, jag har tänkt starta en studiecirkel angående in-
ternationella frågor. Här är några frågor som vi kan börja med i 
studiecirkeln: 

- Är globaliseringen i en ny fas i utvecklingen av kapitalismen?  
Hur började globaliseringen och kapitalismen? Fanns det kapital 
före kapitalismen? Vart är vi på väg? 

- Hur kan vi påverka globaliseringen? Skall vi utnyttja den eller 
strunta i den? 

- Hur kan globaliseringen påverka kampen för att minska förore-
ningar i atmosfären och havet?  

- Hur kan globaliseringen påverka kampen mot biosfärens upp-
värmning? 

Vi har vårt första möte tisdagen den 16:e februari kl. 18.30  i 
ABF:s lokal på Ålandsvägen 40 då vi bestämmer om kommande 
program. Alla kamrater varmt välkomna! 
 
Kaveh Bahar 

 

Lagtingsgruppens frågetimme 

Vi saknar att hålla fysiska träffar, lyssna till vad ni har på hjärtat 
och bara få prata med er. Därför håller vi i lagtingsgruppen från 
och med nu med jämna mellanrum en digital frågetimme. 
För att kunna delta behöver du ha en dator/smartphone eller 
surfplatta med kamera och mikrofon, de flesta enheter har det 
idag. Du kan alltså delta hemifrån, och ansluta och avsluta när du 
vill under frågetimmen, det kommer en ny länk till varje tillfälle. 
 
Vill du delta i vår digitala frågetimme och få inbjudningar till kom-
mande frågetimmar behöver du anmäla dig till 
jessy.eckerman@lagtinget.ax. Jag skickar sedan en länk till dig 
med information om hur du ansluter. Jag hjälper även till att guida 
om du är osäker på tekniken och inte deltagit tidigare i ett webb-
möte. Nästa virtuella frågetimme är torsdagen den 18 februari  
kl. 19-20, inbjudningar till de nästkommande skickas till dem som 
anmält sitt intresse. 
 
Hoppas vi ses! // Jessy 

Kalender - ÅSD 
 
Medlemsmöten:  
11.2. kl. 18.30 i Lagtinget. 
Hemvårdsstödet—  vår linje och våra 
befogenheter.  
 
 9.3. kl. 18.30: Aktuella politiska frågor 

ÅSD:s internationella grupp 
Start 16.2. kl. 18.30 på ABF 
(se info intill) 
Alla välkomna! 

ÅSD:s kvinnogrupp  
17.2. kl. 18.30 på ABF 
Samarbete Socialdemokratiska kvinnor 
i Norden, Demarinaiset och PES samt 
feministisk politik diskuteras. Alla väl-
komna! 

Lagtingsgruppens frågetimme 
18.2. kl. 19-20 på nätet (se info intill) 

Årsmöte 13.4. kl. 18.00 

Första maj-firandet 1.5 

Sommarträff 16.6. 

 
 

 

I fb-gruppen Ålands socialdemokrater - 
medlemmar informeras kontinuerligt om 
aktuella evenemang och möten. 
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