
Ärade Sveriges riksdags talman, kollegor, åhörare,    talman  
 

 

Ni har säkert sett den,  bilden av den tvehövdade örnen som 

anfaller den unga flickan som håller upp lagboken som enda 

försvar. Under den här tiden skapades begreppet "Avvikelse från 

grundlag" eftersom tsaren inte ville stadfästa lantdagens antagna 

lagar. Innovativt och en god grund för det som skulle bli 

rättsstaten Finland 

Den här tiden har kallats rättskampens tid 

 

 

Självständighetsrörelsen bars fram av en stor enighet, vilken gav 

den kraft som behövdes. 
 

"Finland fritt - Åland svenskt" var valspråket på Åland. 

Ålandsrörelsen har sina grunder i de förhoppningar om 

återförening med Sverige, som väcktes efter Bomarsundskriget 

1856. Folkhögskolemötet, bestående av kommunala 

representanter ja, inte alla, de från skärgården var inte med. Det 

var säkert svårare att resa under det ryska mötesförbudet, antog en 

resolution om återförening med Sverige. Resolutionen fördes till 

svenska kungen på hemliga vägar för att inte stoppas av ryska 

militären. 96% av den vuxna befolkningen stödde 

återföreningssträvandena.  
 

Den enigheten räckte inte ända fram till återförening men vi fick 

en självstyrelse med garantier för vår svenska språk, kultur och 

lokala sedvänjor, på grundlagsnivå, med Sverige som en part i 

Ålandsöverenskommelsen och förankrad i folkrätten. 
 

Och sen då, hur har det gått? 

Det är inte mycket som går bra just nu i relationerna med Finland. 

Listan kan göras rätt lång, Vindkraftsstödet, ändring av 

avräkningsbeloppet, vårt rättmätiga krav på egen beskattning, en 

marginalisering i internationella och nationella sammanhang, 



ingen parlamentsplats i Europaparlamentet och inga inbjudningar 

till firandet av Finland 100 år. 

Och språket , att tala svenska i olika sammanhang i Finland i dag 

är näst intill omöjligt. 
 

Till och med inom det nordiska samarbetet banas väg för finskans 

frammarsch. 

  

Jag vill, då jag har tillfälle, tacka Sverige som tagit ansvar för våra 

studeranden. Och hoppas att ni även i framtiden ska minnas ert 

åtagande då det gäller Ålandsöverenskommelsen. Sveriges 

universitet och högskolor har till stor del bidragit till att höja 

kunskapsnivån på Åland och nätverken som de studeranden får 

genom sina studieår är ovärderliga kontakter. En och annan 

svenskmedborgare har även suttit högst upp på flyttlasset och 

spanat ut över Ålandshav och mötts av välkomnande 

svärföräldrar. 
 

Det gäller att vårt samhälle är modernt, öppet och tolerant, 

mångkulturellt med ett rikt kulturliv som kan erbjuda såväl 

utmaningar som trygghet för att unga familjer ska trivas och 

stanna. 
 

Vi vet att om unga människor fått bestämma har läget i världen 

sett annorlunda ut, inget Brexit och ingen Trump! 

 

Kanske det är dags för ett nytt folkhögskolemöte? Vi behöver mer 

enighet för att nå nästa viktiga milstolpe i självstyrelsens 

utveckling. I vår närhet och även globalt ser vi att splittringen i 

samhället ger utrymme för enkla, svart-vita budskap levererade av 

populistiska, icke-samhällsbärande krafter.  Vi har stora och 

genomgripande reformer framför oss, revisionen av 

Självstyrelselagen, kommunreformen , landskapsandelar och 

också utmaningar gällande så väl tillväxt som hållbar utveckling. 
 



Min önskan är att vi ska ska visa respekt för varandra åsikter utan 

att splittra och skapa oro. 
 

Tillsammans borde vara vårt valspråk idag, tillsammans för alla 

ålänningar oavsett varifrån vi kommer eller vart vi är på väg! 
 


