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Svenska folkpartiet i Finland,
förkortat SFP, är ett politiskt
parti, grundat av Axel Lille i maj
1906. I dagsläget har partiet
tjugofyra tusen medlemmar i
cirka hundrafemtio lokalav
delningar.
Svenska folkpartiet är ett
allmänborgerligt parti som ser
som sin främsta uppgift att
tillvarata den finlandssvenska
befolkningens rättigheter och
intressen i Finland. Partiets
ungdomsförbund heter Svensk
Ungdom, dess kvinnoförbund
heter Svenska Kvinnoförbundet
och dess seniorförbund Svenska
Seniorer i Finland.
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Partidagen i
Uleåborg
25-27.5.2018
Partidagen arrangerades på Uleåborgs teater i Uleåborg
25-27.5.2018. Partidagen inleddes på fredagen med
Uleåborgs stads mottagning på stadshuset. Under mottagningen hälsade Uleåborgs fullmäktigeordförande Juha
Hänninen deltagarna välkomna till staden. Partiordförande
Anna-Maja Henriksson framförde även en hälsning.

På lördag förmiddag bestod öp
pningsceremonin av partiordförande
Anna-Maja Henrikssons linjetal
samt tal av Svenska riksdagsgrup
pens ordförande Thomas Blomqvist.
Uleåborgs stads fullmäktigeord
förande Juha Hänninen framförde
stadens officiella hälsning.
Följande internationella gäster fram
förde en videohälsning till partida
gen:
Fredrick Federley, Centerpartiet,
Sverige
Morten Løkkegaard, Venstre, Dan
mark
Angelika Mlinar, NEOS, Österrike
Hans van Baalen, ALDE Party
Pieyre-Alexandre Anglade, La
Republic En Marche, Frankrike
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Kaja Kallas, Reformpartiet, Estland
Alexander Graf Lambsdorff, FDP,
Tyskland
Michael Arthursson, Centerpartiet,
Sverige
På plats på partidagen var följande
gäster som framförde en hälsning:
Veronica Thörnroos, Åländsk
center
Staffan Danielsson, Centerpartiet,
Sverige
Jonny Andersen, Liberalerna,
Åland
Under öppningsceremonin fick
partidagen även ta del av jojkfram
förande av Ingá-Máret Gaup-Juuso
& Patrick Shaw Iversen duo samt
höra uppträdande av blandkören

Cassiopeia från Uleåborgs universi
tets studentkår.
Efter lunch på lördagen öppnade
partiordförande Anna-Maja Henriksson partidagen med 191 dele
gater och totalt cirka 290 deltagare.
I partidagen deltog internationella
gäster samt tidigare partiordförande
och partisekreterare.
Den allmänpolitiska debatten
inleddes av Nils Torvalds, medlem i
Europaparlamentet. I den allmänpo
litiska debatten hölls 60 inlägg.
Partidagen behandlade 56 mo
tioner samt en proposition. Prop
ositionen handlade om ändring av
partiets stadgar.
Under söndagen valde partidagen
enhälligt Anna-Maja Henriksson till
partiordförande för verksamhetsåret
2018-2019.
Till partiets vice ordföranden för
verksamhetsårets 2018-2019 valdes
enhälligt Anders Adlercreutz, San
dra Bergqvist och Silja Borgarsdóttir
Sandelin.
Partidagen valde även ett nytt
partifullmäktige bestående av par
tiets presidium och 46 ledamöter
med personliga ersättare inklusive
representation från de registrerade
medlemsföreningar, som erhållit för
bundsstatus inom partiet.
Partidagen avslutades traditionellt
med Modersmålets sång och Vårt
land.
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01 - Arbetslöshetskassorna som
förmedlare av arbetsplatser
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att privata arbetsförmedlingar
utnyttjas som komplement till de
offentliga arbetsförmedlingstjäns
terna.
Uppföljning: Uppföljd i samband med
skuggudgeten.
https://sfp.fi/wp-content/up
loads/2019/01/SFP_skuggbud
get_2019.pdf
02 - Behovet av politisk diskussion kring DLT
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att det uppstår en samhällelig dis
kussion kring samt en utvärdering
av de samhälleliga effekterna av
distribuerad databasteknik.
att lyfta upp DLT som utvecklings
projekt inom det offentliga för att
hitta olika nya användningsmöjlig
heter.
Uppföljning: Uppföljningen pågår,
frågan fortsättningsvis aktuell.
03 - Inför negativ inkomstbeskattning i Finland
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att SFP till riksdagsvalet 2019 för
fram en tydlig modell på hur SFP
vill reformera socialskyddet och
beskattningen. Olika modeller
utreds, inklusive negativ inkomst
beskattning.
Uppföljning: SFP:s modell för social
skyddet presenterades 3.4.2019.
10
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04 - Statligt stöd för att anställa
i mikroföretag och i föreningar
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att egenföretagare och föreningar
omfattas av stödet för anställandet
av den första arbetstagaren.
Uppföljning: Uppföljningen pågår,
frågan fortsättningsvis aktuell.
05 - Underhållsplan för offentliga fastigheter (inga åtgärder)
06 - Ändring av dividend- och
kapitalskattelagen
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att dividendinkomster upp till 1 000
euro befrias från skatt.
Uppföljning: Uppföljd i samband med
skuggudgeten.
https://sfp.fi/wp-content/up
loads/2019/01/SFP_skuggbud
get_2019.pdf
07 - Ändring av sättet för
indexkorrigering av ålderspensioner
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att pensionärernas köpkraft bibe
hålls och stärks att garantipensio
nen tryggar en skälig utkomst.
Uppföljning: Uppföljd i samband med
skuggudgeten.
https://sfp.fi/wp-content/up
loads/2019/01/SFP_skuggbud
get_2019.pdf
08 - Folkets bank Nordea (inga
åtgärder)

09 - Avstamp mot ett större
väljarunderlag (inga åtgärder)
10 - Ändring av partipolitiskt
program (inga åtgärder)

Uppföljning: SFP:s klimatpolitiska
program lanserades 6.3.2019.
12 - En nordisk union
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att de Nordiska länderna fördjupar
sitt politiska, ekonomiska och mili
tära samarbete.
att olika modeller utreds för att

Uppföljning: SFP fortsätter att aktivt
förta fram frågorna i det nordiska
samarbetet.
13 - Samnordisk elektronisk
identifiering
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att SFP:s representanter i Nordiska
rådet fortsätter att driva frågan om
elektronisk identiﬁering och försö
ker, tillsammans med Mittengrup
pen i Nordiska rådet, påverka de
nordiska regeringarna och Nord
iska ministerrådet att förverkliga
detta i praktiken.
Uppföljning: SFP fortsätter att aktivt
förta fram frågorna i det nordiska
samarbetet.
14 - Användandet av organ för
hörande
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att säkra tillräckliga resurser samt
tillräcklig handledning och stöd
för ungdomsfullmäktige.
att ungdomsfullmäktige hörs.
att på riksplanet efterlysa tydligare
direktiv för hörande samt arbeta
för att riktade medel ges natio
nellt för att stöda utvecklandet av
verksamheten för Ungdomsfull
mäktige, Äldrerådet samt Rådet
för personer med funktionsned
MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2018
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11 - SFP ska inte bara tänka på
klimatfrågor utan även aktivt
arbeta för dem
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att klimat- och miljöfrågor blir en
tydligare del av SFP:s politik och
att dessa genomsyrar all den poli
tik SFP gör.
att återvinningsgraden i Finland blir
högst i EU.
att SFP ska jobba för att få en ökad
synlighet i miljöfrågor och åter
vinning med tyngdpunkt på sociala
medier.
att SFP tar ställning för att förbjuda
mikroplaster i stället för att vänta
på ett beslut på EU-nivå.
att SFP tar ett ökat ansvar och lyfter
upp föroreningen av Östersjön och
kommer med konkreta åtgärds
förslag för hur situationen kunde
förbättras.
att SFP arbetar för att Fimea mera
proaktivt informerar om de avfalls
punkter som ﬁnns och effekterna
av läkemedelsavfall.

stärka och göra det nordiska sam
arbetet smidigare, och fortsätter
diskussionerna om förutsättning
arna för en nordisk union.
att det i Nordiska Rådet grundas ett
utskott för försvar- och säkerhets
ärenden.
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sättning i kommunerna.
att ungdomsfullmäktige ges möjlig
het att delta i kommun-/stadssty
relsen och nämnder.
att förtroendevalda uppmanas att
använda sig av ungdomsfullmäkti
ge där det är tillämpbart.
att ungdomarnas påverkningsmöj
ligheter garanteras i landskapens
samtliga organ.
att budgetmedel tas in i kommunens
budget under en egen rubrik i
anslutning till ungdoms- och fri
tidsverksamheten.
Uppföljning: Våra kommunala besluts
fattare uppmanas agera enligt ovan.
15 - Bemötande av individer
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att sexualundervisning med beto
ning på bemötande av individer
och respekt till medmänniskan ska
inledas redan i första årskursen i
lågstadiet och anpassas till barnets
ålder.
att undervisningspersonalen får stöd
och material för att utföra under
visningen.
Uppföljning: Våra kommunala
beslutsfattare uppmanas agera enligt
ovan.
16 - Byt Finlands tidszon (inga
åtgärder)
17 - En 16-åring ska få påverka!
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att en 16-åring ska få rätt att starta och
skriva under medborgarinitiativ.

12
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Uppföljning: Uppföljningen pågår.
18 - Flytta sommarlovet
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att sommarlovet ﬂyttas framåt med
två veckor.
Uppföljning: Frågan en del av SFP:s
politiska arbete och har kommunicer
ats bl.a. under riksdagsvalet.
19 - Inför ett stadsutvecklingsutskott
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att partistyrelsen tillsätter ett ut
skott för stadsutvecklingsfrågor
Uppföljning: Partistyrelsen tillsätter
utskottet.
20 - Ljudlösa smoothiemaskiner
(inga åtgärder)
21 - Mer feminism i vår utrikesoch säkerhetspolitik
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
ett brett säkerhetsbegrepp som
innefattar rätten till trygghet utgör
en grundläggande faktor i Finlands
utrikes- och säkerhetspolitisk att
Finland aktivt bekämpar klimat
förändringen i allt beslutsfattande
i EU, FN och andra internationella
organ.
att Finlands bistånd ökar till 0,7% av
BNP som Finland förbundit sig till
och att Finland utarbetar en kon
kret handlingsplan för att uppnå
målet.
att jämställdhet och ﬂickors och
kvinnors rätt till utbildning priori
teras i biståndsarbetet.
en ökad fokus på fredsmedling och

konﬂikthantering som aktivt inklu
derar kvinnor.
att Finland inte idkar vapenhandel
med krigförande länder.
att SFP i samråd med Svenska
Kvinnoförbundet och SU drar upp
riktlinjer för rörelsens liberalfemi
nistiska utrikespolitik.

Uppföljning: Frågorna en del av SFP:s
kontinuerliga politiska arbete och
återspeglas i valprogrammen inför
riksdagsvalet 2019 och valet till Eu
ropaparlamentet 2019.

Uppföljning: Frågorna en del av SFP:s
kontinuerliga politiska arbete. Up
pföljningen pågår.

25 - Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att utnyttja digitaliseringens möjlig
heter i våra kommuner, städer och
landskap.
att utveckla 5G nätverket samt det
optiska ﬁbernätet i såväl städer
som landsbygd.
att jobba för att även svenskspråkig
service på lika villkor ges i de digi
tala tjänsterna.

23 - Situationen för papperslösa
i Finland
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att ytterligare utredningar och obero
ende granskningar av Migrations
verkets verksamhet genomförs.
att Finland ser över tolkningen av
vilka länder och områden som kan
anses säkra och att Finland alltid
följer principen om non-refoule
ment.
att Finland tillämpar intern ﬂykt i
enlighet med FN:s ﬂyktingsorgani
sations riktlinjer.
att Finland märkbart höjer ﬂykting
kvoten.
att uppehållstillstånd av humanitära
skäl återinförs.
att kommunerna tar sitt ansvar i fråga
om papperslösa och skapar bered
skapsplaner så att papperslösas
grundrättigheter tillgodoses. att
kommunerna gör upp välfungeran
de system och nätverk med tredje
sektorns aktörer för att ge den pap
perslösa också psykosocialt stöd.

Uppföljning: Uppföljning pågår.
26 - Namn på husbolag, gator,
företag, städer och vårt land
(inga åtgärder)
27 - Framtidens kollektivtrafik
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att den kommande storsatsningen på
kollektivtraﬁken i Åbo får ekono
miskt stöd av staten.
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22 - Kraven på granskning av
brandsläckare (inga åtgärder)

24 - Säkrare eldistribution (inga
åtgärder)

Uppföljning: Uppföljning pågår.
28 - Försök med variabel (vinter)hastighet
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att ﬂer vägavsnitt i Finland utrustas
med elektroniska vägskyltar för
möjliggörande av variabla hastig
MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2018
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hetsbegränsningar och traﬁkinfor
mation.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
29 - Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
en helhetssyn på skärgårdstraﬁken
till och i sydvästra Finland liksom
till övriga skärgårdsområden.
att statsmedel för investeringar och
driften i framtiden bör komma från
separata moment i budgeten.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
Gemensamt svar
30 – Smidigare att åtgärda vargar nära bebyggelse
31 – Vargens utbredning i Västnyland
32 – Förvaltning av vargstammen
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att tröskel för dispens att fälla vargar
som utgör en möjlig risk för befolk
ningen sänks.
att vargen inom alla Finlands regioner
skall lyda under bilaga 5 i EUs art–
och habitatdirektiv 92/43/EEG.
att tillförlitlig räkning och uppskatt
ning av vargbeståndet görs och att
lokalbefolkningen har möjlighet att
ta del av observationsdata i realtid.
att forskning görs om vilka sociolo
giska och ekonomiska effekter varg
och vargﬂockar ger i kulturbygd.
Uppföljning: SFP har aktivt arbetat
med frågan och den är kontinuerligt
en del av vår politiska kommunika
tion och påverkningsarbete.
14
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Gemensamt svar
33 – Företagares familjeledigheter
34 – Familjeledighetsersättning
också till ensamföretagande
kvinnor
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att en familjeledighetsreform som
stöder olika familjelösningar och
tar i beaktande möjligheten att
kombinera arbete och ett jämställt
föräldraskap genomförs i Finland.
att det görs en lagändring så att
också kvinnliga ensamföretagare
själva omfattas av familjeledighets
ersättningen.
Uppföljning: Uppföljd i samband med
skuggudgeten.
https://sfp.fi/wp-content/up
loads/2019/01/SFP_skuggbud
get_2019.pdf
35 - Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras Partidagens
beslut
Partidagen besöt att SFP arbetar för:
att höja vaccinationstäckningen i hela
landet för att uppnå en tillräckligt
stark ﬂockimmunitet.
att kommunerna ger hälsovårdsperso
nalen på rådgivningarna tillräckliga
resurser att tillgodose barnfamil
jer med information om vaccina
tionsprogrammet, vetenskapligt
bevisade effekter och biverkningar,
samt upplyser om följderna av
försummade vaccinationer för den
enskilda individen och för samhäl
let i stort. att asylsökande och s.k.
papperslösa har rätt att få alla vac
cinationer som hör till det nationel
la vaccinationsprogrammet.

Uppföljning: Frågorna har aktivt
kommunicerats av partiet. Kontinu
erlig uppföljning pågår.

Uppföljning: Frågorna har aktivt
kommunicerats av partiet. Kontinu
erlig uppföljning pågår.
37 - Skolning för SOTE/SOHÄ
experter (inga åtgärder)
38 - Slopa tvångssteriliseringen
av transsexuella personer
Partidagen beslöt att SFP
fortsättningsvis arbetar för:
att translagen ändras så att den inte
bryter mot mänskliga rättigheter att
det juridiska och medicinska könet
regleras separat i lagstiftningen.
Uppföljning: Kontinuerlig uppföljning
pågår.
39 - Utöka möjligheten till regelbunden screening av bröstcancer
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att åldersintervallen för avgiftsfri
bröstcancerscreening ändras till
40-74 år.

Uppföljning: Uppföljning pågår.
40 - Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att Finland får ett undantag när det
gäller snusförsäljning i EU att
användningen av tobaksprodukter
minskar.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
41 - Förändra alterneringsledigheterna till ett effektivt system
som leder arbetslösa in i arbetslivet
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att förutsättningen för beviljandet av
alterneringsledighet är att arbets
givaren som vikarie för samma
tidsperiod anställer antingen en
långtidsarbetslös eller sedan två
personer som varit arbetslösa i
över tre månader.
att personer som är under 29 år och
som nyligen avlagt yrkes- eller
högskoleexamen jämställs i alter
neringssystemet med de som varit
arbetslösa i över tre månader.
Detta betyder att arbetsgivaren
som vikarier kan anställa t.ex. två
unga som just avslutat sina studier
eller alternativt en arbetslös och
en ung människa som slutfört sin
utbildning.
MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2018
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36 - Kvacksalveri hör till det
förflutna
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att en kvacksalverilag införs i Fin
land och att det blir straffbart för
vårdnadshavare att utsätta sina
barn för påvisat farliga alternativa
vårdmetoder.
att information om vikten att vac
cinera sitt barn, och riskerna att
låta bli att vaccinera sitt barn, ges i
samband med rådgivningsbesök

att man i högre grad utnyttjar ultra
ljud i bröstcancerscreening.
att kvinnor som besöker skolhäl
sovården och studenthälsan lär
sig att undersöka och känna sina
bröst.
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att personer som sammanlagt har
minst en 15 års arbetshistoria i
Finland eller i övriga EES-/EU-om
rådet har rätt att ansöka om alter
neringsledighet.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
42 - Förebyggande av sexuellt
utnyttjande av barn
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att alla kommuner åläggs utarbeta en
plan för förebyggande av sexuellt
utnyttjande av barn.
Uppföljning: Våra kommunala
beslutsfattare uppmanas agera enligt
ovan.
43 - Sex ska vara frivilligt
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att sexualbrottslagstiftningen änd
ras så att den bygger på samtycke.
att frånvaron av samtycke är en
grundläggande deﬁnition för våld
täkt i strafﬂagen.
Uppföljning: Frågorna har aktivt
kommunicerats av partiet. Kontinu
erlig uppföljning pågår.
44 - Våld i nära relationer
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att följa med utvecklingen gällande
förlikning i våld i nära relationer.
att följa med utvecklingen angående
besöksförbud.
att deﬁniera och avlägsna eventuella
hinder för sökande av besöksför
bud.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
16
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45 - Ökade resurser till utbildning om hedersrelaterat våld
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att i enlighet med Inrikesministeriets
utbildningsplan kring hedersre
laterat våld budgetera tillräckliga
resurser för utbildningen av perso
nal vid skolorna, inom polisen och
social- och hälsovården samt olika
myndigheter som arbetar med in
tegrering av invandrare att famil
jerådgivningen aktivt arbetar med
frågan om hedersrelaterat våld.
att man speciellt satsar resurser
(både personella och kunskaps
mässiga) på att stärka den kulturel
la kompetensen hos personal som
kommer i kontakt med familjer.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
46 - Well-being of Elderly Immigrants - Äldre invandrares
välmående
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att förtroendevalda i kommunerna
och representanter i tredje sektorn
och andra aktörer introducerar
mångkulturella klubbar och mötes
platser för äldre invandrare dit alla
är välkomna.
Uppföljning: Våra kommunala
beslutsfattare uppmanas agera enligt
ovan.
47 - Äldres rätt att välja
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att de äldres egna önskemål ska ges
större utrymme inom äldreomsor
gen. Alla kan och ska inte omfattas
av samma lösningar utan det ﬁnns

behov på olika servicemodeller
som beaktar människans situation.
Man ska ha möjlighet att påverka
vården.
Uppföljning: Uppföljning pågår.

Uppföljning: Uppföljd i samband med
skuggudgeten.
https://sfp.fi/wp-content/up
loads/2019/01/SFP_skuggbud
get_2019.pdf
Gemensamt svar
50 - Försöksverksamhet kring
tvåspråkighet inom utbildning
51 - Ett spetsprojekt för ﬂera
språkbadsplatser
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att tidigarelägga språkundervisning
en i alla kommuner.
att ett spetsprojekt för att öka antalet
språkbadsskolor och -platser införs
under nästa regeringsperiod.
att antalet språkbadslärare som ut

52 - Bridging the Gap
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att det ska bli lättare att få up
pehållstillstånd i Finland efter
examen för en studerande från ett
icke-EU land.
att arbetssökande från ett icke-EU
land med en ﬁnländsk examen ges
tillräckligt stöd för att underlätta
anställning.
att tillgången till integrationsåtgär
der bland annat i form av språk
kurser i ﬁnska och svenska samt
arbetspraktiksmöjligheter inom
den egna branschen förbättras.
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Gemensamt svar
48 - Aloite toisen asteen stipendijärjestelmästä
49 - Minska kostn. för studier på
2:a stadiet
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att andra stadiets utbildning ska
vara avgiftsfri och att införandet
av avgiftsfriheten inte leder till
ytterligare nedskärningar. Vårt
utbildningsväsende har drabbats
av nedskärningar och kvalitetsför
sämringar. Införandet av avgiftsfri
heten får inte innebära att vi inte
kan göra satsningar för att korrige
ra detta.

bildas i Finland utökas.
att samarbetet mellan svenskspråki
ga och ﬁnskspråkiga daghem och
skolor förbättras.
att våra skolor administreras på
språklig grund men att samloka
liserade skolor och daghem stöds
när det är ändamålsenligt. att SF
P:s program ”Språkundervisning,
språkbad, språkskolor och samlo
kalisering av svenska och ﬁnska
skolor” uppdateras så att det ﬁnns
underlag för beslut i kommunerna
Uppföljning: Uppföljning pågår.

Uppföljning: Uppföljning pågår.
53 - Efter #metoo – hur vi skapar en utbildningssektor som är
trygg och fri från trakasserier
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att implementeringen och resultaten
av anvisningarna för hantering av
sexuella trakasserier och det natio
nella åtgärdsprogrammet följs upp
av stads-/kommunstyrelse.
MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2018
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att det ska göras klart för elever
och personal vem de kan kontak
ta ifall de upplever trakasserier
och våld. Skolan ska ha utbildade
kontaktpersoner. Det är viktigt att
det också utanför skolan erbjuds
lågtröskelverksamhet att delta i
och personer att kontakta.
att mer resurser ges åt ungdomspsy
kiatrin.
att lärarutbildningen ska innehålla
obligatorisk undervisning i genus
pedagogik.
att kommuner ska utse ansvarsper
soner för att arbeta med jämställd
het och mot trakasserier
Uppföljning: Uppföljning pågår.
54 - En integrationsutbildning
som fungerar
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
• att samhällsinformationen blir en
skild del av integrationsutbildning
en och ges på invandrares mo
dersmål eller på ett språk som de
förstår väl.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
55 - Det behöver utbildas fler
socialarbetare
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att antalet nybörjarplatser inom
magisterutbildningen för socialt
arbete ökas.
att öka möjligheterna att utbilda sig
till socialarbetare med hjälp av
biämnes- och magisterstudier.
att tyngdpunkten ﬂyttas till förebyg
gande åtgärder och tidigt stöd av
familjers och barns situationer för
18
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att barn ska må bättre och sam
tidigt minska belastningen inom
barnskyddet.
att tillräckligt med resurser alloke
ras till barnskyddet.
Uppföljning: Uppföljning pågår.
56 - Satsa på diplomingenjörs
utbildningen
Partidagen beslöt att SFP arbetar för:
att regionalt trygga utbildning för de
behov som ﬁnns.
Uppföljning: Uppföljning pågår.

Partifull
mäktige
Partifullmäktige sammanträdde i Uleåborg 27.5.2018
i Uleåborg direkt efter att partidagen avslutats. Under mötet valdes Eva Biaudet till ordförande och Elin
Blomqvist-Valtonen till vice ordförande. Partistyrelsen
valdes även.

Partifullmäktige samlades i Tammerfors 21-22.9.2018. Under mötet dis
kuterades prioriteringarna i riksdagsgruppens skuggbudget och vägkost gavs
till riksdagsgruppen. Partiets riksdagsvalsprogram inför riksdagsvalet 2019
diskuterades även, med målsättningen att programmet godkänns under föl
jande möte.

PARTIFULLMÄKTIGE

PARTIFULLMÄKTIGE

Partifullmäktiges ordförande: Eva Biaudet
Partifullmäktiges viceordförande: Elin Blomqvist-Valtonen
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PARTIFULLMÄKTIGE VALDA FÖR PERIODEN 2017-2019
Ordförande: Eva Biaudet
Vice ordförande: Elin Blomqvist-Valtonen

20

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Marlén Timonen, Karleby

Leif Jakobsson, Karleby

Johanna Holmäng, Pedersöre

Niclas Sjöskog, Pedersöre

Thomas Karv, Nykarleby

Elli Flén, Nykarleby

Samuel Broman, Korsholm

Johanna Nyman, Korsholm

Katarina Holmqvist, Korsnäs

Roger Bergström, Korsnäs

Pirjo Nylund, Kaskö

Jan-Anders Lundenius, Kaskö

Åsa Blomstedt, Kristinestad

Henrik Antfolk, Kristinestad

Ida-Maria Skytte, Korsholm

Hans Frantz, Vasa

Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå

Niklas Grönroos, Borgå

Anna Aintila, Kyrkslätt

Jessica Lerche, Grankulla

Solveig Halonen, Vanda

Bo Lönnqvist, Esbo

Andreas Hindrén, Raseborg

Ann-Katrin Bender, Raseborg

Heidi Seppälä, Vichtis

Mika Valli, Nurmijärvi

Christer Antell, Helsingfors

Christina Fraser, Helsingfors

Wilhelm von Nandelstadh, Helsingfors

Martina Harms-Aalto, Helsingfors

Joakim Horsma, Helsingfors

Ira Grandén, Helsingfors

Regina Koskinen, Pargas

Mikael Holmberg, Pargas

Ida Schauman, Åbo

Lars Nyberg, Åbo

Anu Huusko, Övriga Finland

Sammol Lukkari, Samernas representant

Filip Slotte, Svensk Ungdom

Sonja Rodén, Svensk Ungdom

Jose Forslund, Svensk Ungdom

Emilia Mattsson, Svensk Ungdom

Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet

Tiina Kujala, Svenska Kvinnoförbundet

Johan Bardy, Övriga Finland

Suzanne Sjöholm, Övriga Finland

PARTIFULLMÄKTIGE

PARTIFULLMÄKTIGE VALDA FÖR PERIODEN 2018–2020
Ersättare

Anders Forsberg, Kronoby

Anne-Mie Ranta, Kronoby

Jan Ray, Larsmo

Åsa Björkman, Larsmo

Marcus Suojoki, Jakobstad

Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad

Lars-Erik Staffans, Vörå

Johanna Skarper, Vörå

Helena Boucht-Lindeman, Vasa

Reinhold Klockars, Vasa

Folke Storbacka, Malax

Ann-Helene Ståhl, Malax

Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes

Mats-Erik Viklund, Närpes

Jesse Mårtenson, Mörskom

Lotte-Marie Uutinen, Lovisa

Christel Liljeström, Sibbo

Clara Lindqvist, Sibbo

Nina af Hällström, Esbo

Christoffer Lindqvist, Grankulla

Henrik Wickström, Ingå

Gunilla Starck, Raseborg

Heidi Himmanen, Lojo

Dick Carstens, Hangö

Ann-Louise Laaksonen, Helsingfors

Paul Taimitarha, Helsingfors

Björn Bonsdorff, Helsingfors

Karin Toyoda, Helsingfors

Eva Biaudet, Helsingfors

Peter Hackman, Helsingfors

Joachim Hesthammer, Åbo

Johanna Mantere, Åbo

Patrik Sjöblom, Kimitoön

Ghita Edmark, Kimitoön

Märta Marjamäki, Nådendal

Rolf Schwartz, Pargas

Nicholas Kujala, Svensk Ungdom

Richard Sundman, Svensk Ungdom

Frida Sigfrids, Svensk Ungdom

Benjamin Bergan, Svensk Ungdom

Lotta Keskinen, Svenska Kvinnoförbundet

Sari Somppi, Svenska Kvinnoförbundet

Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer

Björn Taxell, Svenska Seniorer

Anna Jungner-Nordgren, Svenska Kvinnoförbundet

Karin Palmén, Svenska Kvinnoförbundet

Män: 20

Män: 22

Kvinnor: 26

Kvinnor: 24

PARTIFULLMÄKTIGE

Ordinarie ledamöter

PARTIFULLMÄKTIGE
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Partistyrelsen

PARTISTYRELSEN FÖR ÅRET 2018-2019

PARTISTYRELSENS ORDFÖRANDE

Anna-Maja Henriksson
PARTIETS VICEORDFÖRANDE

Anders Adlercreutz
Silja Borgarsdóttir Sandelin
Sandra Bergqvist
ÖVRIGA STYRELSEMEDLEMMAR

Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppens ordförande
Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande
Mia Heijnsbroek-Wirén, kretsordförande
Martin Norrgård, kretsordförande
(Sven Jerkku – 27.5.2018)
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PARTISTYRELSEN

Regina Koskinen, kretsordförande
Christoffer Ingo, Svensk Ungdoms
ordförande
Anna Jungner-Nordgren, Svenska kvinnoförbundets ordförande
Ralf Skåtar, Svenska Seniorers ordförande
Mats Nylund
Marcus Rantala
Mikaela Björklund
PERSONER MED NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Eva Biaudet, riksdagsledamot
Nils Torvalds, europaparlamentariker
Finn Berg, finansutskottets ordförande

Partisekreterare Fredrik Guseff har
fungerat som föredragande.
Bristerna inom lagberedningsar
betet, och regeringens nonchalans
gentemot de språkliga rättigheterna
har även präglat diskussionerna.
Partistyrelsen har även arbetat med
politiska program och valprogram,
samt diskuterat förberedelserna in
för riksdagsvalet och valet till Euro
paparlamentet.

PARTISTYRELSEN
PARTISTYRELSEN
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Stadgeenliga
utskotten
Till de stadgeenliga utskotten hör Finansutskottet och
Organisationsutskottet.

Finansutskottet
ORDFÖRANDE

Finn Berg
MEDLEMMAR

Sandra Bergqvist
Stig Gustavson
Ann-Louise Laaksonen
Eva Liljeblom
Johannes Schulman
SEKRETERARE

Fredrik Guseff

Finn Berg har fungerat som finan
sutskottets ordförande, Fredrik

Guseff har fungerat som finan
sutskottets sekreterare. Finan
sutskottet har sammanträtt två
gånger under perioden, 13.11.2018
och 14.3.2019. Under mötena har
partiets budget, prognos samt bokslut
behandlats. Finansutskottet har även
behandlat förvaltningsberättelsen
där partiets ekonomiska situation
framkommer, förvaltningsberättelsen
finns med som bilaga i partiets cen
trala verksamhetsberättelse.

Organisationsutskottet
ORDFÖRANDE

Sandra Bergqvist

Kretsarnas personal har även kallats
till mötena.

MEDLEMMAR

Ghita Edmark
Ira Grandén
Bosse Lönnqvist
Solveig Halonen
Nina Lindholm
Camilla Wikman
Jesper Vikström
Gustav Båsk
SEKRETERARE

Maria Grundström
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Organisationsutskottet har inte
sammankommit under vintern då det
istället har satts mera energi på de
vårens val. Organisationsutskottet
arrangerade på våren 2018 en organ
isationstävling där vinnarna pre
mieras på partidagen.
Vinnarna i de olika kategorierna var:

Årets lokalavdelning:
SFP i Pensala
MOTIVERINGAR:

Årets lokalavdelning, hedersomnämnande: SFP i Karis
MOTIVERINGAR:

SFP i Karis har under flera år varit
en väldigt aktiv lokalavdelning.
Styrelsen, som gjort det mesta av
det praktiska arbetet, har bestått av
SFP medlemmar i olika ålder med
olika bakgrund, vilket skapat goda
förutsättningar för ett lyckat arbete.
De har ordnat ett flertal olika
sorters evenemang, både i egen regi
men också i samarbete med andra
aktörer. Som exempel kan nämnas att
vi tillsammans med Svenska Seniorer
i Nyland, Svenska kvinnoförbundet
i Karisnejden och Pohjola-Norden i
Karis anordnade ett välbesökt nor
diskt seminarium på Axxell.
SFP i Karis arbete syntes även ty
dligt i kommunalvalsresultatet. SFP
fick ett mandat till i Raseborg, och
de som ställde upp via Karis lokala
vdelning tog flera röster än tidigare.

Årets lokalavdelning, hedersomnämnande: SFP i Tölö
MOTIVERINGAR:

Under 40 år av kontinuerlig aktiv
verksamhet har vissa evenemang bliv
it etablerade i Tölö.
Den traditionella Topeliusfesten
som ordnas i januari samlar för varje
år allt flera personer, i år nästan 80.
Årsmötet hålls kring någon aktu
ell politisk fråga. Frågesporten på
svenska dagen är mycket uppskattad.
Vandring runt Tölöviken hör också till
programmen. Inför valen ordnades
flera varierande politiska jippon med
diskussioner och debatter. Landskapsoch vårdreformen var huvudteman.
Främst hur svensk verksamhet och
service ska tryggas. Ett medborgarini
tiativ om att skydda Centralparken
togs från lokalavdelningen. Årligen
skickas ett brev till alla medlemmar i
Sfp i Tölö.
Styrelsen har 5-7 möten årligen och
håller kontinuerlig kontakt per e-post.
Samarbetet med och representatio
nen i kretsen är omfattande.

STADGEENLIGA UTSKOTTEN

SFPs lokalavdelning i Pensala har en
väldigt ung och aktiv styrelse. Varje år
arbetar de för att få nya unga medle
mmar till SFP och lyckas även. Detta
år har styrelsen fattat beslut att göra
något med den tomma skolbyggnaden
i byn, vilket har diskuterats i många
år. Byggnaden användes till diverse
kurser och möten men övervåning står
tom/orörd för det mesta. Den har man
nu byggt om till ett gym. Slipat, spack
lat, målat väggarna i två klassrum och
fixat upp gamla gymmaskiner så de nu
är som nya.

SFP i Karis har även levt upp till
devisen ”de som har roligast vinner”,
och vi har sällan ett möte eller ett
evenemang där vi inte har roligt.

Årets lokalavdelning, hedersomnämnande: SFP i Västra
Jakobstad
MOTIVERINGAR:

I en tid då beslutsfattande känns allt
mera avlägset och riskeras att up
pfattas som någonting som vanliga
medborgare inte kan påverka, har
SFP i Västa Jakobstad lyckats med
STADGEENLIGA UTSKOTTEN
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att engagera invånarna genom att
ordna öppna, välbesökta tillställn
ingar om de dagsaktuella ämnen som
behandlas i staden, på regional eller
riksnivå. Ett samarbete mellan loka
lavdelningen och de invalda i fullmäk
tige i Jakobstad, har man skapat ett
rum för invånarna att ställa frågor,
diskutera och vädra sin oro och
förhoppning inför framtiden. Det som
politiken handlar om egentligen.

Årets nytänkande, första
pris: SFP i Kimitoön
MOTIVERINGAR:

Kimitoöns lokalavdelning har sökt
nya metoder att nå ut till väljarna och
har nu tagit steget ut i den elektronis
ka världen. SFP i Kimitoön gör korta
videosnuttar efter nämndmöten eller
andra möten som hålls och publicerar
på Facebook så att våra väljare får en
inblick i vad som är på gång. Det har
kommit väldigt mycket positiv feed
back för videoklippen.

Årets nytänkande, första
pris: SFP:s fullmäktigegrupp
i Helsingfors
MOTIVERINGAR:

Fullmäktigegruppen i Helsingfors
inledde en kampanj på Facebook där
de efter varje fullmäktigemöte kort
beskriver vilka beslut som fattats,
vilka beslut gruppen stött under
fullmäktigemötet och vilka motioner,
frågor etc. som gruppen ställt.
En effektivt sätt att synliggöra och
konkretisera den politik som SFP för
på lokalnivå. Många andra lokala full
mäktigegrupper har startat samma
kampanj vilket är bra och underlättar
26

STADGEENLIGA UTSKOTTEN

för våra väljare att se var vi är med
och påverkar.

Berednings
organen
Miljöutskottet 2018-2019
ORDFÖRANDE

Anders Adlercreutz
MEDLEMMAR

Anna Abrahamsson
Elin Andersson
Charlotta Asplund
Mikael Frejman
Markus Lassheikki
Teresa Lindholm
Peter Mattjus
Frida Sigfrids
Gustav Ulander
Marina von Weissenberg
SEKRETERARE

Crista Grönroos

Under verksamhetsperioden sam
manträdde utskottet 16.1.2019 för att
behandla utkastet till SFP:s klimatpro
gram och ge vägledningen för det fort
satta beredningsarbetet av program
met. Klimatprogrammet lanserades
i början av mars. Utskottet tog även
del av miljöministeriets mötesrapport
från det 14:e partsmötet COP14/CBD
om konventionen för biologisk mång
fald och diskuterade problematiken
kring förlusten av biologisk mångfald.
Utöver deltagandet i utformningen
av det nya klimatprogrammet ordnade
utskottet även ett välbesökt seminar
ium med rubriken Hur ska vi rädda
Östersjön? i seminarieutrymmet Hör
net på Bildningsförbundet 28.3.2019.
Under seminariet diskuterades
Östersjöns tillstånd, vilka åtgärder
som krävs för att minska näringsbe
lastningen och motverka övergödnin
gen samt vilka effekter uppvärmnin
gen av klimatet har på Östersjön.
BEREDNINGSORGANEN

BEREDNINGSORGANEN

Till beredningsorganen hör Miljöutskottet, Integrationspolitiska utskottet, Socialpolitiska utskottet, Utbildningspolitiska utskottet, Internationella utskottet, Jämställdhetsutskottet och Arbetsmarknadspolitiska utskottet
(AMPU).
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Integrationspolitiska utskottet 2018-2019
ORDFÖRANDE

Ida Schauman
MEDLEMMAR

Lars Nyberg
Oscar Ohlis
Thomas Elfgren
Claudia Nystrand
Katinka von Kraemer
Nina Stubb
Annica Riddar
Nina Berg
Ramieza Mahdi
Sofia-Mitts Björkblom
Tomislav Krstevski

Utskottet samlades få gånger un
der verksamhetsåret men desto
mera var medlemmarna aktiva i
samhällsdebatten via olika sorts
medier och möten. Integrations
politiska utskottet deltog aktivt i
Finlandssvenska integrationsdagar i
Hanaholmen 19–20.11.2018.
Under hösten och vintern 2018 pri
oriterade utskottet att arbeta i sina
kretsar med kandidatnomineringen
inför RD valet 2019.

SEKRETERARE

Emina Arnautovic

Socialpolitiska utskottet april 2018- april 2019
ORDFÖRANDE

Veronica Rehn-Kivi
MEDLEMMAR

Heidi Catherine Sid
Kjell Wennström
Märta Marjamäki
Lena Wenman
Anna-Lena Karlsson-Finne
Mikaela Henriksson
Katinka von Kraemer
Barbro Kloo
Eivor Back
Hans Franz
Ramieza Mahdi
Tor Wik
SEKRETERARE

Vilhelm Forss
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Utskottet har under perioden sam
lats till ett möte på våren 2018. Som
främsta ämne diskuterades socialoch hälsovårdsreformen.
Under perioden har utskottet
också gästat Institutet för hälsa och
välfärd, THL, för att diskutera aktu
ella socialpolitiska ärenden. Bland
annat inomhusluften, vaccination
smotstånd och rådgivningstjänster
diskuterades.
På hösten 2018 samlades utskottet
också till e-postmöte där medlem
marna hade möjligheten att lyfta
fram ärenden som de ansåg vara
viktiga inom vårdreformen.

Utbildningspolitiska utskottet 2019-2019
ORDFÖRANDE

Mikaela Nylander
MEDLEMMAR

SEKRETERARE

Emilia Mattsson

BEREDNINGSORGANEN

Anna-Kajsa Blomqvist
Brita Brännbacka-Brunell
Rabbe Ede
Ulla Granfors
Veronica Hertzberg
Anna Nylund
Tove Ørsted
Christer Rosengren
Barbro Schauman
Theo Sjöblom
Ann-Sofie Smeds-Nylund
Ulf Sourander
Carina Storhannus
Nicke Wulff

Aktuellt inom utbildningspolitik
en har bland annat varit den nya
småbarnspedagogiklagen. Lag
förslaget innebär att år 2030 ska en
tredjedel av personalen vara barn
trädgårdslärare, en tredjedel ska
vara socionomer och tredjedel ska
vara barnskötare. Den nya gymnasi
elagen har även varit på tapeten.
Förändringen innebär att år 2022
kommer alla att skriva fem ämnen i
studentexamen. Medborgarinitiativet
för ett avgiftsfritt andra stadie har
vunnit mycket gehör bland befolknin
gen. Initiativet krävde att riksdagen
gör en utredning om hur man kunde
införa avgiftsfrihet. Riksdagens
kulturutskott måste förkasta initia
tivet eftersom det i Finlands lagstift
ningssystem alltid är regeringen som
står för lagberedningen.

Internationella utskottet
ORDFÖRANDE

Mats Löfström
MEDLEMMAR

Christer Hummelstedt
Tuija-Liisa Pohja
Janne Salonen
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Nina Sjöberg
Filip Hamro-Drotz
Ann-Christine Forsell
Björn Bonsdorff
Anna Abrahamsson
Ann-Sofi Backgren
Anna Jungner-Nordgren

Tanja Ljungqvist
Lena Höglund
Reinhold Klockars
Ulf Sourander
Mila Segervall
Nils Torvalds
SEKRETERARE

Andreas Elfving

Internationella utskottet har samlats
två gånger under arbetsåret.
Den estniska ambassaden besöktes
den 29.5.2018 och den amerikan
ska 13.2.2019. Inför riksdagsvalet
BEREDNINGSORGANEN
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i Sverige besökte Intenationella
utskottet även Stockholm den 31.81.9.2018.
Våra internationella samar
betsparters evenemang bevakades
enligt följande:
• ALDE Council, Sofia, Bulgarien,
27-28.4.2018, SFP representerades
av Andreas Elfving, Beata Björkvall
och Björn Bonsdorff.
• ALDE kongress i Madrid
8-10.11.2018. SFP representerades
av Anna-Maja Henriksson, Anders
Adlercreutz, Thomas Blomqvist,
Eva Biaudet, Anna Jungner-Nord
gren, Martin Norrgård, Beata
Björkvall, Laura Ollila och Andreas
Elfving.
• Liberal International höll sin
kongress i Dakar, Senegal 28-

30.11.2018. SFP representerades
av Astrid Thors, Christer Hummel
stedt, Silja Borgarsdóttir Sandelin
och Hanna Seppä.
ALDE Party

ALDE partiet samlar Europas liber
ala partier, både inom och utanför
EU. I Europaparlamentet är AL
DE-gruppen den fjärde största par
tigrupperingen, och ALDE har 5 av
28 EU-kommissionärer. Samarbetet
mellan SFP och ALDE-partiet är gott.
Liberal International

Liberal International är en samman
slutning av cirka 100 liberala partier
från hela världen. Kontakten också
till LI har varit god under verk
samhetsåret. Astrid Thors sitter i
styrelsen för Liberal International.

Jämställdhetsutskottet
ORDFÖRANDE

Lotte Granberg-Haakana
MEDLEMMAR

Camilla Sandell
Monica Hedström-Järvinen
Åke Finne
Werner Orre
Fanny Willman
Anna Jungner-Nordgren
Monica Asplund
Alexandra Back
Carola Sundqvist
Christina Nygård
Jonas Rönnqvist
Viveca Bäck
SEKRETERARE

Andreas Elfving
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Utskottets verksamhet har varit
vilande under året.

Arbetsmarknadspolitiska utskottet (AMPU)
ORDFÖRANDE

Armi Murto
MEDLEMMAR

SEKRETERARE

Christoffer Hällfors
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Joachim Hesthammer
Lotte Granberg-Haakana
Staffan Sundström
Ann-Louise Laaksonen
Edward Blomstedt
Viviann Westermark
Cecilia Ehrnrooth
Andreas Back
Mats Nyman
Caj-Erik Karp
Niklas Geust
Yngve Storsved
Åke Finne
Wilhelm von Nandelstadh
Lisa Palm

Utskottet har inte haft någon verk
samhet under år 2018 men finns till
ifall det uppstår ett behov. Utskottets
roll är att följa upp partiets arbet
slivsprogram, följa upp partiets åsikt
i program gällande företagsamhet
och arbetsliv, diskutera aktuella
frågor inom arbetsmarknaden till
sammans (företagar-/arbetsgivaroch arbetstagarsidan), ta initiativ
till SFP-ståndpunkter i arbetsmark
nadspolitiska ärenden, bistå parti
styrelsen med ställningstaganden och
fungera som remissorgan.

Näringslivsrådet
Näringslivsrådet arrangerade
15.5.2018 ett diskussionstillfälle på
Sveriges ambassad i Helsingfors. Am
bassadör Anders Ahnlid agerade värd
medan bergsrådet Ole Johansson i
egenskap av Näringslivsrådets ord
förande ledde diskussionen. Huvudta
lare var Investors styrelseordförande
Jacob Wallenberg som talade under
rubriken "Samspel och inspiration
mellan Finland och Sverige skapar
konkurrenskraft på en global mark
nad" utöver Wallenberg talade par
tiordförande Anna-Maja Henriksson
om åtgärder för höjd sysselsättnings
grad och säkrad konkurrenskraft.

Aktias chefsekonom Heidi Schauman
resonerade kring frågeställningen om
Sveriges konkurrenskraft i bättre än
Finlands. Drygt 60 personer deltog i
tillställningen.

BEREDNINGSORGANEN
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Kommissionen för utmärkelser
ORDFÖRANDE

Håkan Antfolk
MEDLEMMAR

Björn Fant
Gunilla Granberg
Nina Björkman-Nystén
Carola Sundqvist

Kommissionen för utmärkelser sam
manträdde i mars 2019 och beviljade
74 stycken utmärkelser åt aktiva
SFP:are.

SEKRETERARE

Åsa Myrberg

Alma Skog medalj silver
Kerstin
Här
kommer
Meinander,
senare
Grankulla
en lista på utdelade förtjänsttecken

Alma Skog medalj brons
Gunvor Brettschneider, Helsingfors

Finlandssvensk gärning med lagerkrans
Georg Henrik Wrede, Helsingfors

Gyllene förtjänsttecken med lagerkrans
Marianne Falck, Helsingfors
Raili Äijö, Lovisa
Alf Hoxell, Kristinestad

Kajsa Kouvo, Karleby
Mats Nylund, Pedersöre
Christer Rosengren, Vasa

Gyllene förtjänsttecken
Michael Oksanen, Kimitoön
Ossian Enkvist, Helsingfors
Erik Geber, Helsingfors
Carita Haga, Vanda
Dan Johansson, Raseborg
Stig Kankkonen , Esbo
Henrik Mickels, Lovisa
Gunilla Starck, Raseborg
Henrik Antfolk, Kristinestad
Mikaela Björklund, Närpes
Ragnvald Blomfeldt, Vasa
Helena Boucht, Vasa
Bernhard Hjulfors, Pedersöre
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Christina Kindt, Kristinestad
Bo Kronqvist, Nykarleby
Inger Malm, Närpes
Carl-Gustav Mangs, Kaskö
Marianne Nyqvist-Mannsén, Närpes
Kenneth Pärus, Oravais/Vörå
Kaj Hugo Smeds, Vasa
Christer Sourander, Karleby
Brit Stenman, Karleby
Agneta Teir, Kristinestad
Britt-Marie Teir, Kristinestad
Hannele Zitting, Karleby
Lars-Eric Numelin, Kauvatsa

Silverne förtjänsttecken
Christel Granholm-Hagen, Jakobstad
Annica Haldin, Jakobstad
Sven-Ola Hortans, Vasa
Gun Inborr, Pedersöre
Sven Jerkku, Närpes
Barbro Kloo, Vasa
Kaj Kärr, Kristinestad
Mikael Lindvall, Nykarleby
Kenneth Nylund, Nykarleby
Peder Sahl, Kristinestad
Anette Sandström, Larsmo
Maria Sirén, Nykarleby
Kenneth Skinnars, Malax
Hans-Erik Sten, Pedersöre
Sofia Storfors, Malax
Kerstin Ström, Jakobstad
Eva Ström-Enroth, Närpes
Tage Svahn, Malax
Kristiina Numelin, Kauvatsa
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Marit Råman, Helsingfors
Helena Strandell, Helsingfors
Boris Antman, Mörskom
Filip Björklöf, Raseborg
Britta Idman, Hangö
Fredrik Lindberg, Esbo
Rita Lindholm-Wirtanen, Raseborg
Jan Lindroos, Raseborg
Anna Moberg-Jokinen, Hyvinge
Anders Portin, Esbo
Viviann Westermark, Ingå
Christian Backlund, Pedersöre
Marie-Louis Berglund, Malax
Bernt Björkholm, Malax
Anna Björkskog, Larsmo
Tiina Cederström, Pedersöre
Kjell Enberg, Malax
Elli Flén, Nykarleby
Hans Frantz, Vasa
Ulla Granfors, Vasa
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Henriksson: Utbildning av lantmäteriingenjörer på svenska behövs
6.4.2018

Det råder brist på svenskkunniga
förrättningsingenjörer vid Lantmäte
riverkets byråer på flera tvåspråkiga
orter.
Det finns inte tillräckligt med lant
mäteriingenjörer som kan svenska
och för närvarande ges ingen sådan
utbildning på svenska.
− Hur ska regeringen garantera att
det utbildas tillräckligt med lant
mäteriingenjörer som kan arbeta på
landets båda nationalspråk? frågar
SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson.
Hon har lämnat in ett skriftligt
spörsmål i frågan.
Tidigare har Yrkeshögskolan Novia
utbildat lantmäteriingenjörer. För
närvarande är det endast yrkeshög
skolan Metropolia och Lapplands
yrkeshögskola som erbjuder en sådan
utbildning, men bara på finska. På
diplomingenjörsnivå ges utbildning
med inriktning på fastighetsekonomi
eller geoinformatik vid Aaltouniversi
tetet, men bara finska.
− Det råder brist på svenskkunniga
förrättningsingenjörer vid Lantmäte
riverkets byråer på flera tvåspråkiga
orter som till exempel Borgå, Åbo,
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Närpes och Vasa. Det är viktigt att
lantmätarna kan kommunicera med
lokalbefolkningen till exempel då
fastigheter ska delas upp, lagfarter ska
beviljas och liknande, säger Henriks
son.
Situationen förvärras av att flera
pensioneringar har ägt rum inom lant
mäteriväsendet och det blir nu svårt
att rekrytera svenskkunnig personal.
− Med tanke på nuläget finns det
en risk för att det inom kort kommer
att råda är större brist på lantmätare
eftersom utbildning på bara två orter
i Finland inte räcker till. Nu måste
regeringen ingripa, säger Henriksson.
En gemensam nordisk E-identifikation möter stöd i ministerrådet
10.4.2018

Jag är glad över att frågan har ett så
stort stöd hos samtliga länder och
partier som är representerade. Det är
ett styrkeprov för det nordiska samar
betet, säger Anna-Maja Henriksson.
Förslaget om att införa en nordisk
-ID behandlades under tisdagen på
Nordiska rådets temasession i Ak
ureyri, Island. Detta efter att minis
terrådet återkommit med beskedet
att stödja införandet av ett ömsesidigt
erkännande av e-identifikation inom
Norden som etableras för samtliga

Henriksson: Fortsatt miljösamarbete kring Östersjön är viktigt!
18.4.2018

Problemet är att miljön blir lidande
som en följd av sanktionerna på ett
sätt som ingen hade räknat med, säger
Henriksson.
Svenska folkpartiets ordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son är bekymrad över att miljösamar
betet kring Östersjön håller på att
ebba ut.
− Det finns ännu många saker att
göra för att förbättra vattenkvaliteten
i Östersjön med gemensamma projekt
mellan Finland, Ryssland och de övri
ga Östersjöstaterna, säger Anna-Maja
Henriksson.
Hon deltog på tisdagen i en Af
ter-work diskussion i Helsingfors med
tidigare riksdagsledamot Christina
Gestrin som har skrivit en rapport för
Nordiska rådet om miljösamarbetet i

Östersjöregionen. Rapporten pekar på
att miljösamarbetet med Ryssland har
drabbats av EU-ländernas sanktioner
som infördes efter Rysslands annek
tering av Krim år 2014. Gamla mil
jöprojekt fick fortsätta, men nya sattes
inte igång, och nu börjar de gamla
projekten avslutas.
− Problemet är att miljön blir lidan
de som en följd av sanktionerna på ett
sätt som ingen hade räknat med, säger
Henriksson.
Hon påpekar att det bor drygt 90
miljoner människor kring Östersjön.
Det är ett av de mest förorenade hav
en i världen, trots att läget har blivit
bättre.
− Det borde kunna hittas en väg
framåt så att miljösamarbetet trots
sanktionerna kan fortsätta. Mycket
har gjorts. Över 98 procent av S:t
Petersburgs avloppsvatten renas i
dag tack vare de samprojekt som har
funnits.
Vid sidan av utsläppen av avlopps
vatten är nedskräpning av plast ett
stort problem.
− Fiskar ska äta plankton – inte
plast, säger Henriksson.
Det ligger i vårt allas intresse, att
miljöfrågorna inte sopas under mat
ten.
– Gestrins rapport är här en värde
full väckarklocka, avslutar Henriks
son.
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länder.
Ärendets talesperson Anna-Maja
Henriksson, som representerar mit
tengruppen kommenterar:
– Jag är glad över att frågan har ett
så stort stöd hos samtliga länder och
partier som är representerade. Det är
ett styrkeprov för det nordiska samar
betet att kunna gå fram i en gemensam
fråga som kan få stor och konkret
betydelse i människors vardag.
– Nu är det angeläget att den ex
pertgrupp som ministerrådet tillsatt
kommer framåt och att vi kan se fram
emot ett e-ID-system som avskaffar
gränshinder och skapar förutsättning
ar för Norden att vara föregångare på
detta område, säger Henriksson.

Adlercreutz: Bra om behovsprövning av utländsk arbetskraft slopas
23.4.2018

Vi släpar kraftigt efter utvecklingen i
övriga Europa. Den nuvarande linjen
lockar inte hit nya företag och främ
PRESSMEDDELANDEN
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jar inte heller de inhemska företa
gens tillväxtförutsättningar eller
internationaliseringssträvanden.
I en intervju i Yle igår berättar
statsminister Juha Sipilä att man
borde frångå den så kallade be
hovsprövningen av arbetskraft som
kommer utanför EU/ETA-området.
SFP:s riksdagsledamot och vice
ordförande Anders Adlercreutz väl
komnar uttalandet och påpekar att
SFP redan länge har arbetat för att
behovsprövningen skulle slopas.
– Behovsprövningen som idag
tillämpas inom många branscher är
inte av denna världen. Om vi har en
verksamhetsmiljö där företag inte
själv får bestämma vem de anställer
flyttar företagen till ett land där
sådana begränsningar inte finns. Det
är inte en tillfällighet att Stockholm
klart slår Helsingfors när man jämför
antalet regionala huvudkontor, säger
Adlercreutz.
Tillsvidare har regeringen inte
velat ta i frågan, till stora delar på gr
und av att Sannfinländarna och deras
efterträdare Blå framtid motsatt sig
förändring. Enligt Adlercreutz borde
ett parti med ett stöd på en dryg pro
cent inte få sätta käppar i hjulen för
Finland konkurrenskraft.
– Vi släpar kraftigt efter utvecklin
gen i övriga Europa. Den nuvarande
linjen lockar inte hit nya företag
och främjar inte heller de inhemska
företagens tillväxtförutsättningar
eller internationaliseringssträvan
den. Trots att ekonomin för tillfället
växer stiger sysselsättningsgraden
långsamt. Samtidigt råder det rent
av brist på arbetskraft inom många
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sektorer.
– Trots en mycket gynnsam
konjunktur har vi fastnat i höga
arbetslöshetssiffror. De förslag
till reformer regeringen tog fram i
förhandlingarna om budgetramarna
var välkomna, men vi behöver mera.
Lokala avtala och ett slopande av be
hovsprövningen vore en bra början.
SFP framför misstroende för regeringen
27.4.2018

Regeringens arbetsmarknadsreform
er blev ogjorda.
SFP deltar inte i interpellationen
som på fredag morgon lämnas in av
SDP, Sannfinländarna, Vänsterför
bundet och De Gröna. SFP anser
ändå att regeringen har misslyckats
med sina arbetsmarknadsreformer
och kommer därför att föra fram
en egen kläm om misstroende mot
regeringen.
– Nödvändiga reformer på ar
betsmarknaden blev ogjorda för
denna regering. Behovet av en re
form av familjeledigheterna har till
exempel inte försvunnit någonstans.
Vi vet även att många företag lid
er av brist på kunnig arbetskraft.
Varför avlägsnar inte regeringen be
hovsprövningen för utländsk arbetsk
raft, trots att regeringen offentligt
lyft upp problemet? Nästa regering
får nu ta ansvar för alla dessa reform
er, säger SFP:s ordförande Anna-Ma
ja Henriksson.
– De nya jobben skapas i små- och
medelstora företag. Att möjliggöra lo
kala avtal i större utsträckning skulle
underlätta anställandet av ny person

Wallin: Ett steg framåt för en
mänskligare behandling av döende
04.05.2018

Vi behöver bättre terminalvård för
dem som vill ha det. Men vi behöver
också en strikt, men möjliggörande
lag om eutanasi för dem, för vilka ter
minalvård inte är ett alternativ utan
som uttryckligen vill ha eutanasi.
Riksdagen godkände idag
med rösterna 129-59 social- och
hälsovårdsutskottets enhälliga
betänkande och kläm gällande
medborgarinitiativet om eutanasi.
Riksdagen förutsätter i klämmen ”att
statsrådet tillsätter en brett sam
mansatt expertgrupp för att utreda
behovet av lagstiftning om god vård
i livets slutskede, självbestämmand
erätten samt vård i livets slutskede
och eutanasi och att statsrådet vid
behov och utifrån utredningen läm
nar förslag till lagstiftningsändringar
till riksdagen. ”

– Även om det förlorande förslaget
i omröstningen tydligt och klart hade
förordat en lag om eutanasi är också
den vinnande klämmen ett klart steg
framåt i arbetet för bättre vård i
livets slutskede och en värdigare död.
Jag hoppas att den utlovade arbets
gruppen tillsätts snabbt eftersom här
inte finns tid att förlora. Vi behöver
bättre terminalvård för dem som
vill ha det. Men vi behöver också en
strikt, men möjliggörande lag om
eutanasi för dem, för vilka termi
nalvård inte är ett alternativ utan
som uttryckligen vill ha eutanasi. Det
handlar om den dödssjuka individens
självbestämmanderätt över sitt liv
och sin död när allt hopp är ute och
bara outhärdliga smärtor och rädslor
i väntan på det oundvikliga dödsögon
blicket återstår, säger riksdagsleda
mot Stefan Wallin som hört till dem
som kraftigt stött medborgarinitia
tivet om eutanasi.
Wallin är också nöjd över att man i
riksdagsdebatten på torsdagskvällen
förhoppningsvis slutgiltigt lyckades
tillbakavisa myten att eutanasi och
bättre terminalvård skulle utesluta
varandra. Tvärtom, de stöder och
kompletterar varandra, säger Wallin.
Wallin hoppas också att den fort
satta diskussionen om eutanasi inte
klamrar sig fast vid vilken modell
man använder i Holland eller Belgien.
– Det behövs en finländsk modell
som beaktar våra sätt att resonera
i hälsovårdspolitiken, kulturen och
gällande individens självbestäm
manderätt. Flera opinionsmätning
ar visar att en solklar majoritet av
Finlands folk och en växande andel av
PRESSMEDDELANDEN
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al i mindre företag. Det skulle även
vara viktigt att det skapas en helt ny
diskussionskultur på arbetsplatserna.
Därför är det en besvikelse att man
inte lyckas med detta under denna
regeringsperiod, säger Svenska riks
dagsgruppens ordförande Thomas
Blomqvist.
För SFP är det viktigt att grund
lagsenligheten av förslagen som ingår
i regeringens budgetramar prövas
noggrant.
– Det är viktigt att skapa bättre
möjligheter för unga att sysselsätta
sig, men anställningsskyddet bör
naturligtvis följa internationella avtal
och grundlagen.
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läkarkåren numera stöder eutanasi.
Medborgarinitiativet samlade över
60.000 namn på bara fem veckor.
Som lagstiftare kan vi inte sticka
huvudet i sanden inför dessa trender,
säger Wallin
Henriksson: Slopa språkförsöket
med frivillig skolsvenska
5.5.2018

Nu har ytterligare en kommun dragit
sig ur och det är bara fyra kommuner
kvar. Hela försöket håller på att bli en
fars.
Svenska folkpartiets ordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son anser att försöket med frivillig
skolsvenska borde slopas.
– Det är dags för regeringen att
inse att språkförsöket inte mera är
motiverat att genomföra. Nu har
ytterligare en kommun dragit sig ur
och det är bara fyra kommuner kvar.
Hela försöket håller på att bli en fars,
säger Anna-Maja Henriksson.
I onsdags meddelade Jämsä stad
att den drar sig ur på grund av ringa
intresse, endast två elever ville delta
i försöket. Tidigare i våras drog sig
också Kaustby ur.
– Ursprungligen ville regeringen
att 2200 sjätteklassare skulle delta
i försöket. Nu är det färre än 450
elever som vill delta. Jag ser faktiskt
ingen poäng med att gå vidare med
försöket, säger Henriksson.
De kommuner som fortfarande
vill delta är Pieksämäki, Rovaniemi,
Nyslott och Ylöjärvi.
– Empiriskt kommer inte det här
försöket att ge ett resultat som har
någon betydelse. Tvärtom riskerar
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det att försätta de elever som går
med i försöket i en ojämlik situation i
förhållande till andra elever i landet,
säger Henriksson.
– I stället för ett urvattnat och
onödigt språkförsök behövs nu
åtgärder som förnyar språkunder
visningen. Det behövs fler språkbad
slärare så att tillgången till språkbad
och språkduschar blir bättre såväl i
dagvården som i skolan, säger Hen
riksson.
Blomqvist: Regeringen har misslyckats med att reformera arbetsmarknaden
08.05.2018

Sysselsättningsgraden borde vara
minst 75 procent, men allra helst om
kring 80 procent som i våra nordiska
grannländer.
Svenska riksdagsgruppens ord
förande Thomas Blomqvist anser
att regeringen har misslyckats med
att reformera arbetsmarknaden och
föreslår därför misstroende mot
regeringen.
– Finland behöver mer flexibilitet
på arbetsmarknaden, men regeringen
har misslyckats på den punkten. Att
göra det möjligt att ingå lokala avtal
skulle underlätta för småföretag att
anställa fler människor, sade Thomas
Blomqvist i tisdagens riksdagsdebatt
om oppositionens interpellation.
SFP deltar inte i Socialdemokra
ternas, Vänsterförbundets, Grönas
och Sannfinländarnas interpellation
mot regeringen, men föreslår däre
mot en egen kläm om misstroende
mot regeringen, men med andra
motiveringar.

Henriksson: Nej till terminsavgifter
12.5.2018

SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson anser att
det är ytterst viktigt att finländska
studerandes högskoleutbildning är

avgiftsfri även i framtiden.
– En avgiftsfri och kvalitativ utbild
ning samt en högklassig forskning
är nyckeln till Finlands framgång.
Istället för terminsavgifter bör vi i
statsbudgeten garantera tillräckliga
anslag åt högskolorna. Det handlar
om värderingar, säger Anna-Maja
Henriksson.
Det är viktigt att alla finländska
ungdomar även i framtiden, obero
ende av familjebakgrund, har jämlika
möjligheter till högskoleutbildning.
– Den avgiftsfria utbildningen är en
grundpelare för vår jämlikhet. Därför
ska vi inte ta i bruk terminsavgifter,
säger Henriksson.
Frågan om terminsavgifter blev ak
tuell då ekonomisk-politiska experter
tidigare under veckan, på begäran av
finansministern, gav sin bedömning
av Finlands ekonomiska politik och
sysselsättningspolitik.
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Svenska riksdagsgruppen gläder
sig över att sysselsättningsgraden har
stigit till 72 procent, mycket tack vare
uppgången i den globala ekonomin.
– Vi måste ändå lägga ribban
ännu högre. Sysselsättningsgraden
borde vara minst 75 procent, men
allra helst omkring 80 procent som
i våra nordiska grannländer, sade
Blomqvist.
Regeringen har inte lyckats ro i
land en familjeledighetsreform. Den
skulle behövas för att få ett mer jäm
ställt arbetsliv.
– Familjeledighetsreformen behövs
också för att förbättra möjligheter
na att sysselsätta sig och att ta emot
jobb, sade Blomqvist.
SFP kritiserar regeringen för att
bromsa den ekonomiska utveck
lingen genom att hålla fast vid be
hovsprövningen av utländsk arbetsk
raft.
– Vi i SFP tror att företagen själva
vet bättre hurudana medarbetare de
behöver. Varför har regeringen inte
slopat behovsprövningen av utländsk
arbetskraft – trots att den är med
veten om problemet?
– Det är allmänt känt att många le
diga jobb och jobbsökande inte möts.
Också arbetsförmedlingen måste
förnyas genom att privata arbets
förmedlare kompletterar tjänsterna i
offentlig regi, sade Blomqvist.

Rehn-Kivi: Lämna rådgivningstjänsterna utanför valfriheten!
16.5.2018

Den förslagna modellen, där råd
givningstjänsterna omfattas av
valfriheten, skulle skrota den väl
fungerande modell vi har i dag.
Den finländska barn- och
mödrarådgivningen når i dag 99
procent av familjerna. Systemet hör
till de mest utvecklade och jämlikaste
rådgivningstjänsterna i världen.
Hälsogranskningarna, den bekanta
hälsovårdaren och den trygghet de
medför hör till det bästa vi kan erb
juda våra barnfamiljer. Systemet gör
det möjligt att i ett tidigt skede märka
problem och att ge familjerna det
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stöd de behöver. Den mekanismen
hotas nu av vårdreformen.
– Den förslagna modellen, där
rådgivningstjänsterna omfattas
av valfriheten, skulle skrota den
välfungerande modell vi har i dag.
Eftersom över 15 år gamla barn får
välja sin egen producent skulle famil
jemedlemmar i fortsättningen inte
nödvändigtvis vara kunder hos sam
ma vårdcentral, vilket skulle göra det
svårt att följa upp barn som far illa
i familjer med stora problem, säger
riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
Rehn-Kivi oroar sig över att pri
vata aktörer undviker tals svåra och
nödvändiga samtalsämnen, i rädsla
för att föräldrarna avbryter tjän
steförhållandet.
– Barnets rätt till förebyggan
de familjearbete och tillräckliga
stödåtgärder måste garanteras.
Likaså måste vi även i fortsättnin
gen se till att rådgivningstjänsterna
finns så nära familjerna som mö
jligt, i alla kommuner och inte bara
på landskapsnivå och att också de
språkliga rättigheterna är tryggade.
Det är ofattbart att regeringen vill
äventyra rådgivningssystemet.
– All lagstiftning som har med
barnskydd att göra måste förberedas
noggrant. Nödvändigt skulle också
vara att göra en ordentlig barnkon
sekvensbedömning. Det har regerin
gen inte gjort, säger Rehn-Kivi.
Adlercreutz: Ministeriet saknar förståelse för mögelskoleproblem
18.5.2018

I ett skriftligt spörsmål föreslår An
ders Adlercreutz, SFP:s riksdagsle
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damot och vice ordförande, att man
borde se över linjedragningarna så,
att kommuner inte skulle se sig tvun
gna att göra dåliga och kortsiktiga på
grund av kriskommunsförfarande.
I dagens läge finns det en stor risk
för att kommuner vars ekonomi är
dålig väljer att reparera en rivnings
färdig skolbyggnad i stället för att
riva den. Detta för att en rivning
skulle leda till en nedskrivning av
dess värde. En stor nedskrivning kan
i sin tur rubba kommunens balans så
mycket att den klassificeras som en
kriskommun. I ett skriftligt spörsmål
föreslår Anders Adlercreutz, SFP:s
riksdagsledamot och vice ordförande,
att man borde se över linjedragning
arna så, att kommuner inte skulle
se sig tvungna att göra dåliga och
kortsiktiga beslut om sina fastigheter
av rädsla för ett kriskommunsför
farande.
– I sitt svar till mitt spörsmål tyck
er Minister Vehviläinen inte att det
finns skäl att befria kommunen från
kriskommunsförfarande. Visst, hon
medger att kommuner som är nära
att bli kriskommuner oftare fattar
beslut om att sanera en byggnad istäl
let för att investera i en ny byggnad.
Men hon tycker samtidigt att detta
är motiverat ifall kommunen har en
ekonomiskt svag situation. Så kan
det ju inte vara! En sanering hjälper
i vissa fall, men inte i närapå alla.
Elever och personal ska inte vara
tvungna att lida av återkommande
inomhusluftsproblem på grund av att
kommunen försöker undvika kris
kommunsförfarande. Här måste vi se
den situation vi befinner oss i, och ge

SFP efterlyser rättvis behandling
av alla som drabbats av narkolepsi
19.5.2018

Det behövs en rättvis behandling av
alla. Det är inte patientens fel om det
har brustit i början av vårdkedjan.
SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson, och de övriga
ledamöterna i Svenska riksdagsgrup
pen vill veta vad regeringen tänker
göra för att hjälpa alla dem som drab
bats av narkolepsi som en följd av
Pandemrix-vaccinet som gavs åt spe
ciellt barn och unga under år 2009
för att skydda mot svininfluensa.
– Ingen borde bli satt i en ojämlik
situation bara för att hälsostationen
inte har kunnat känna igen symptom
en för narkolepsi tillräckligt tidigt,
säger SFP:s ordförande, riksdagsle

damot Anna-Maja Henriksson.
– Det behövs en rättvis behandling
av alla. Det är inte patientens fel om
det har brustit i början av vårdked
jan, påtalar Henriksson.
Läkemedelsskadeförsäkringspool
en har gett avslag på ansökan om
ersättningar för att symptomen inte
har uppkommit inom två år efter
vaccinationen. Många drabbade har
uppgett att bashälsovården inte har
kunnat diagnostisera sjukdomen och
därför kan det ha gått två år innan
barnen har fått rätt diagnos och vård.
Enligt uppgifter i massmedia har
47 människor fått avslag på sina an
sökningar om ersättning.
– SFP vill se en rättvis ersättning
spolitik, säger Henriksson.
Hon och de övriga SFP-riksdagsle
damöterna frågar nu i ett skriftligt
spörsmål vad regeringen tänker göra
för att förbättra situationen för de
personer som har insjuknat i narko
lepsi och som har fått avslag på sina
ansökningar om ersättning.
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möjlighet till undantag, säger Adler
creutz.
Minister Vehviläinen säger att ett
kriskommunsförfarande för dessa
kommuner ofta skulle bli aktuellt vid
något skede ändå, eftersom kriskom
muner brukar ha haft sämre ekono
miska utsikter under en längre tid.
– En dagis- eller skolbyggnad –
eller en annan fastighet – kan få
fukt- eller mögelskador både i mer
välmående kommuner och i kom
muner som har det kärvare. Att en
kommun under en längre tid varit
på väg att bli kriskommun skall inte
gå ut över barn och ungdomar. Den
kommunala ekonomin måste vara i
balans. Men balansen skall basera sig
på långsiktiga beslut. En investering
i en ny byggnad är en investering i
skolbarnens och personalens hälsa.

Borgarsdóttir Sandelin: Minska på
plasten!
29.5.2018

Det finns en klar marknadsnisch för
produkter av mer hållbara material
och innovationer kring hur våra hav
kunde göras fria från plast.
Europeiska kommissionen föreslår
åtgärder för att minska på plast.
Bland annat vill kommissionen
förbjuda en del engångsprodukter,
minska användningen av livsmedels
förpackningar av plast, förbättra
återvinning och satsa på rengöring.
Därtill vill de öka konsumenters
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medvetenhet och insikt om de negati
va följderna av nedskräpning och om
alternativa produkter.
− Vår målsättning måste vara att
minska på mängden plast som flyter
runt i våra hav och annars hamnar fel
och därför är kommissionens förslag
välkommet. Finländska företag,
forskningen och innovationen skulle
kunna vara föregångare i ännu större
grad än vi är idag. Det finns en klar
marknadsnisch för produkter av mer
hållbara material och innovationer
kring hur våra hav kunde göras fria
från plast, säger SFP:s vice ord
förande Silja Borgarsdóttir Sandelin.
− Liksom med klimatförändringen
överlag krävs långsiktiga åtgärder på
flera olika fronter. Nationellt behövs
en tydlig plaststrategi, som tydligare
ser på materialets livscykel, i vilken
grad och hur plast används, återan
vänds och återvinns. Mer lokalt kan
det offentliga erbjuda bättre tillgång
till plastinsamlingar och på individ
plan finns det en mängd insatser vi
kan ta till ifall vi har kunskapen och
viljan att verkligen göra det.
− Jag är övertygad om att många
gärna skulle minska på användningen
av plast. Det offentligas uppgift är då
att göra det enklare för individer att
fatta mer långsiktigt hållbara beslut i
vardagen.
Henriksson: Ta tag i vargproblemet

fälla vargar i Österbotten måste
sänkas. Vargen hör inte hemma i
bebyggelsen. Det vore oerhört viktigt
att jord- och skogsbruksministeriet
nu ger klara signaler att man tar var
gens tydliga ökning i västra Finland
och Österbotten på allvar. Fortsätter
utvecklingen så här kan situationen
bli ohållbar till hösten, säger SFP:s
partiordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson.
Enligt Naturresursinstitutets
(Luke) uppskattning var vargbestån
det i Finland i mars 2018 totalt 20
vargflockar. För ett år sedan var
motsvarande siffra 14. Nu har vargen
flyttat västerut: hela 70 % av dem
fanns det i det västra stamförvalt
ningsområdet. Enligt Luke har mäng
den varg i Österbotten fördubblats
jämfört med situationen 2017 och de
uppgår nu till cirka 30.
– Det är märkligt att man i det
ta skede redan från Lukes sida vill
slå fast att det inte ska ges något
utrymme för stamvårdande jakt i
den nya skötselplanen som arbetas
fram under hösten. Nu borde man
inte utesluta några alternativ, utan
hitta fungerande lösningar som inger
förtroende hos befolkningen, säger
Henriksson.
– I en sådan här ny situation, där
förändringen skett snabbt, är det
ytterst viktigt att medborgarna och
myndigheterna samverkar och att be
folkningens oro tas på största allvar.

7.6.2018

Tröskeln för att få dispens att fälla
vargar i Österbotten måste sänkas,
säger Anna-Maja Henriksson
– Tröskeln för att få dispens att
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Unga killars marginalisering måste
tas på allvar
8.6.2018

Av 15–29-åringar är cirka fem pro

män och jämställdhet betonas po
jkars och mäns inkludering i jämställ
dhetsarbetet samt hälsofrämjande
och våldsförebyggande insatser i
tidigt skede för att bryta det maskuli
na normbeteendet hos pojkar.
– För att motverka marginalisering
behövs satsningar på jämställdhets
fostran, småbarnspedagogik, skola
och utbildning. För många unga är
grundskolans slut en känslig tid i
livet och en låg utbildningsnivå kan
öka risken för utslagenhet. Margin
alisering och utanförskap är i första
hand en personlig tragedi, men det
är dessutom ett betydande samhäll
sproblem. Det är oerhört viktigt att
samhället vidtar rätt åtgärder så
tidigt som möjligt för att motverka
detta, säger Thomas Blomqvist.
Nylander och Strand: Skynda på
möjligheterna till skyddsjakt på
skarven
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cent marginaliserade och två tred
jedelar av dem är pojkar.
– Marginaliseringen kan börja re
dan i grundskolan och en betydande
orsak är känslan av ensamhet. Den
sociala gemenskapen är mycket vik
tig för en växande ungdom. Däremot
kan utanförskapet påbörja en negativ
spiral som är svår att ta sig ur.
Det säger SFP:s riksdagsledamöter
Anders Adlercreutz och Thomas
Blomqvist, som efterlyser åtgärder
för att motverka pojkars och unga
mäns marginalisering.
Orsakerna till marginaliseringen
är mångfaldiga och påverkas bland
annat av svåra familjeförhållanden,
inlärningssvårigheter och mobbning.
Mentala problem kan bryta ut och
leda till att studierna avbryts och till
att den unga blir arbetslös. Utan jobb
är det svårt att försörja sig och plane
ra för framtiden.
– På Island har man satsat på
skolornas eftermiddagsprogram och
infört ett hobbykort som subven
tionerar hobbyavgifterna. Ett lite
liknande initiativ har tagits av Fin
lands regering i och med mobilappen
Hobbypass för högstadieelever som
tas i bruk nästa år. Detta är välkom
met, men initiativet borde absolut
utvidgas också till lågstadie- och
andra stadiets elever. Genom att göra
hobbyverksamhet tillgänglig för alla
kan vi motverka marginalisering,
säger Anders Adlercreutz.
Maskulinitetsnormerna i samhället
påverkar starkt pojkars utveckling,
attityder och beteende. Detta bidrar
till ojämställdhet och till utsatthet för
både kvinnor och män. I forskning om

21.6.2018

För att råda bot på skarvproblemen
förutsätter Nylander att vi får en
ändring i skarvens skyddsstatus så
snart som möjligt.
Riksdagens jordbruksutskott
anser att skyddsjakt på vitkindad gås
och skarv ska kunna bedrivas inom
ramen för naturvårdslagen. Utskottet
anser att en reglering om det här bör
genomföras snarast möjligt. Det här
tillägget kom i utskottet i samband
med behandlingen av ett lagförslag
om att kajan inte längre ska vara en
fridlyst fågel.
− Skarven orsakar stor skada vid
våra kuster och den tär på yrkes
fiskarnas fångster. Dessutom förstör
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den träd och annan växtlighet på de
holmar där den häckar. Nu är det hög
tid att regleringen om skyddsjakt av
skarven underlättas så att den kan
genomföras på ett effektivt sätt, sade
riksdagsledamot Mikaela Nylander i
debatten om jaktlagen i riksdagen.
Nylander påpekade också att
skyddsjakt redan nu skulle vara
möjligt, men att behandlingstiderna
hos myndigheterna har varit oskäligt
långa. Hon nämnde att det till exem
pel tog 18 månader för Närpes-Kaskö
fiskeområde att få sitt ärende behan
dlat av NTM-centralen.
− För att råda bot på skarvprob
lemen förutsätter jag att vi får en
ändring i skarvens skyddsstatus så
snart som möjligt och att regeringen
nu visar samma entusiasm vad gäller
skarven som den har visat kajan, sade
Nylander.
Riksdagskollegan Joakim Strand
är inne på samma linje.
− Det är mycket bra att jord- och
skogsbruksutskottet i sitt betänk
ande också lyfter fram att det anser
att skyddsjakt på vitkindad gås och i
synnerhet skarv ska kunna bedrivas
inom ramen för naturvårdslagen,
sade Strand i riksdagsdebatten.
Utskottet konstaterar också att en
reglering av det här behöver genom
föras snarast möjligt.
Skarven har uppnått en gynnsam
status i och med att det fanns 136 000
individer redan år 2016. Det borde
underlätta tillstånd för skyddsjakt.
− Jag hoppas verkligen att regerin
gen så snabbt som möjligt skrider till
åtgärder så att fridlysningsbestäm
melserna av skarv kan upphävas.
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Man kan inte nog betona de problem
som de här fåglarna, och även säl,
innebär för såväl yrkesfiskare som
befolkningen längs den österbottnis
ka kusten, sade Strand.
− Nu är det hög tid att snabbt åt
gärda särskilt skarvproblemet på alla
nivåer, avslutade Strand.
Mats Nylund: Regeringen har
många strukturella problem olösta
25.6.2018

Finländska företag behöver de bästa
förmågorna för att bli framgångs
rika och Finland behöver fler kun
niga arbetare. Om man slopade
behovsprövningen skulle man få
personal i de branscher där det råder
brist på arbetskraft.
Mats Nylund från Svenska riks
dagsgruppen anser att flera nödvän
diga samhällsreformer som borde
ha skötts under den här valperioden
har lämnats ogjorda. Därför faller de
i famnen på nästa regering. Nylund
höll gruppanförandet då riksdagen på
måndagen debatterade planen för de
offentliga finanserna.
− Det första problemet är famil
jeledigheterna. Den bästa signalen
för barnfamiljerna är en reform av
familjeledigheterna där mammor och
pappor är med på jämställda grunder.
Det skulle också sporra unga männis
kor till att bilda familj, sade Nylund.
Det andra han nämnde i sitt an
förande var de strukturella proble
men i arbetslivet.
− Den offentliga ekonomin förlorar
årligen miljarder euro i pension på
grund av arbetsoförmögenhet, sjuk
frånvaro, sjuknärvaro och olycksfall

Henriksson: EU måste prioritera
Östersjön
4.7.2018

Östersjön klassas som ett av världens
mest förorenade hav och det krävs
verkliga åtgärder för att göra vårt hav
renare.
Ett av problemen är att miljön har
blivit lidande som en följd av sank
tionerna mot Ryssland.

– Vi måste hitta en väg framåt
så att miljösamarbetet kan fortsät
ta trots sanktionerna. Mycket har
gjorts, men vi behöver göra ännu mer,
säger SFP:s partiordförande, riksdag
sledamot Anna-Maja Henriksson.
– De europeiska och nordis
ka finansieringsinstituten bör ges
möjligheten att delta i den fortsat
ta planeringen, finansieringen och
förverkligandet av miljö- och klimat
förbättrande projekt och åtgärder
kring Östersjön. Ett fortsatt samar
bete mellan EU och Ryssland för att
lösa gränsöverskridande miljöprob
lem, som till exempel soptippen i
Krasnyj Bor utanför St. Petersburg,
måste kunna säkras trots politiskt
svåra tider.
– Jag vill se att Finland ser till att
Östersjöns situation prioriteras inför
EU-ordförandeskapet 2019. Miljöoch klimathot ser inte till nations
gränser. Det betyder också att vi i
klimatpolitiken måste samarbeta.
Det ligger i alla våra medborgares
intresse oberoende av hemland, säger
Henriksson.
Anna-Maja Henriksson deltog i
politikerveckan Almedalen i Visby i
två debatter kring miljö- och klimat
politik 4.7.
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i arbetet. Ett bättre välmående på
arbetsplatserna skulle spara sam
hället miljarder samtidigt som det
skulle förbättra livskvaliteten för den
enskilda individen, sade Nylund.
Han betonade vikten av ett natio
nellt program för välmående i ar
betslivet måste inledas så snart som
möjligt.
Nylund krävde också att be
hovsprövningen för utländsk arbetsk
raft avskaffas.
− Finländska företag behöver
de bästa förmågorna för att bli
framgångsrika och Finland behöver
fler kunniga arbetare. Om man
slopade behovsprövningen skulle
man få personal i de branscher där
det råder brist på arbetskraft. I
Sverige har den stora tillgången på
utländsk arbetskraft varit en nyckel
till framgång, sade Nylund.
Svenska riksdagsgruppen delar
den oro för jordbrukets framtid som
riksdagens finansutskott har gett
uttryck för.
− Vi understryker vikten av att
regeringen och riksdagen inte accept
erar att Finland får ett lägre EU-stöd
under EU:s nästa finansieringsperiod,
sade Nylund.

Henriksson oroad över polisens
resurser
18.8.2018

Polisens otillräckliga resurser har
lett till en ohållbar situation som har
tillåtits pågå för länge. Nu behövs
en verklig vilja av regeringen för att
åtgärda problematiken, säger SFP:s
ordförande, riksdagsledamot An
PRESSMEDDELANDEN

45

na-Maja Henriksson.
– I till exempel Österbotten rap
porteras om en ökad mängd vålds
brott, vilket ytterligare förvärrar
situationen. I Österbotten har man
också haft svårt att hitta brottsutre
dare på grund av den låga lönenivån
och stora arbetsbördan. De få som
söker polisjobb lockas mera av fältar
bete än av ett jobb som utredare. Det
handlar ett grundläggande problem
som vi inte får blunda för, säger Hen
riksson.
I Statsrådets redogörelse för den
inre säkerheten konstateras att mån
ga brott blir outredda på grund av
resursbristen på flera håll i landet.
– Den otillräckliga resurseringen
leder bland annat till långa behan
dlingstider och hotar medborgarnas
rättssäkerhet och trygghetskänsla.
Regeringen måste ta detta problem
på allvar, säger Henriksson.
– Resursbristen försvårar det jäm
lika bemötandet av medborgarna, då
vissa fall prioriteras lägre eftersom
polisen inte hinner med allt. Även
mindre förseelser bör utredas – och
polisens närvaro i samhället är viktig
i preventivt syfte, säger Henriksson.
Anna-Maja Henriksson har läm
nat in ett skriftligt spörsmål där hon
frågar vad regeringen tänker göra för
att trygga polisens resurser och se till
att fler personer söker tjänster som
brottsutredare.
SFP vill satsa på barnfamiljerna – och kräver ett stödpaket för
jordbruket
27.8.2018

Partiordförande Anna-Maja Hen
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riksson vill se en mer barnvänlig
politik i Finland.
– Det finns ett akut behov av en
familjepolitisk helhetsreform som
har en positiv inverkan på barnfamil
jernas vardag. Det behövs konkreta
satsningar, inte tomma ord, säger
Henriksson.
– SFP har i flera år framhållit att
familjepolitiken behöver förnyas.
Många partier talar också nu för en
reform, men jag önskar att fler par
tier skulle vara mer progressiva och
våga föreslå förbättringar trots att
det kan krävas ekonomiska insatser i
början.
I fråga om familjepolitiken väntar
sig SFP inte mycket av den sittande
regeringen, som i brist på handling
skraft rullat bollen till följande
regering. Däremot förväntar sig
riksdagsgruppen konkreta beslut från
regeringens budgetmangling, som
startar i morgon, vad gäller jordbruk
skrisen, klimatpolitiken och utbild
ningen.
– Regeringen ska veta att ett kris
paket för jordbruket bara är första
hjälp efter den extremt torra som
maren. Vi måste lösa lönsamheten
på sikt. Finansministeriets förslag
till statsbudget bjuder tyvärr inte
på några glädjeämnen. Regeringen
måste komma med ett bättre förslag.
Gårdarna har inte råd att vänta, sade
riksdagsgruppens ordförande Thom
as Blomqvist då han inledde som
marmötet.
Henriksson efterlyste en mer ans
varsfull klimatpolitik och underströk
att inget parti kan lägga beslag på
klimatpolitiken.

SFP vill bygga ett framgångsrikt
Finland med utbildning och arbetskraft
28.8.2018

SFP-gruppen samlades till som
marmöte i Helsingfors. Riksdags
gruppen efterlyser också lösningar
för barnträdgårdslärarbristen i
huvudstadsregionen
SFP vill satsa på skolan, utbild
ningen. Det skapar framtidstro och
bäddar för ett framgångsrikt Finland.
På sitt sommarmöte i Helsingfors
godkände Svenska riksdagsgruppen
därför 10 framtidsinriktade punkter
om utbildning.
– Riksdagsvalet 2019 är ett utbild
ningsval. Vi behöver en kursändring
i utbildningspolitiken efter de dystra
åren med regeringen Sipilä. Utbild

ning bör igen ligga i fokus och det
gäller alla utbildningsstadier från
småbarnspedagogiken till forsk
ningen. Därför har SFP lanserat ett
heltäckande 10 punkters program
om utbildningen. SFP vill se ett
framgångsrikt Finland, säger par
tiordförande Anna-Maja Henriksson.
– Högskolorna bör vara med i
främsta ledet för att besvara den sto
ra efterfrågan på kunnig arbetskraft,
betonar Svenska riksdagsgruppens
ordförande Thomas Blomqvist.
Blomqvist underströk att Finland
också behöver nya arbetstagare.
– Genom att slopa behovsprövnin
gen av utländsk arbetskraft möjlig
görs anställningar inom branscher
som i dag har brist på kunnig arbetsk
raft. Jag är förbluffad att regeringen
inte skrider till verket och slopar
behovsprövningen, säger Blomqvist.
På sitt sommarmöte bekantade
sig riksdagsgruppen också med de
senaste trenderna i småbarnspeda
gogiken i Helsingfors. Diskussionen
om lönerna för personalen inom
småbarnspedagogiken i huvudstads
regionen har på sistone gått het. Som
bakgrund ligger svårigheterna att
tillsätta de vakanser som finns med
behörig personal.
– Barnen i huvudstadsregionen har
rätt till tillräckligt med personal inom
småbarnspedagogiken som dessutom
ska vara kompetent. Fortsätter bris
ten på behörig personal finns risken
att kvaliteten sjunker och barnen
lider, säger riksdagsgruppen.
– Flera av huvudstadsregionens
städer har progressiva målsättningar
då det gäller småbarnspedagogiken
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– Många av oss har under som
maren konkret fått känna vad den
globala uppvärmningen kan ha för
konsekvenser. Att vi inte kan simma
i vårt hav på grund av alger eller att
böndernas skördar torkar bort är di
rekt tragiskt. Klimatpolitiken är allas
vår angelägenhet, precis som utbild
ningen och vården, säger hon.
Både Henriksson och Blomqvist
betonade i sina öppningsanföran
den utbildningens och kunskapens
betydelse för att lösa dagens samhäll
sproblem.
– För att dra nyttan av det för
bättrade ekonomiska läget och den
förbättrade sysselsättningen måste
regeringen i sin budgetmangling tän
ka om. Tilläggssatsningarna på forsk
ning, utbildning och innovationer är
för blygsamma, säger Blomqvist.
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överlag, men utan tilläggssatsning
ar på personalens löner kan inte
målsättningarna uppnås, säger riks
dagsgruppen.
Partiordförande Anna-Maja Hen
riksson säger att samhällets sky
ldighet är även att se till att infra
strukturen är i skick och att skapa
goda förutsättningar för näringslivet.
– Mot den bakgrunden är det obe
gripligt att största delen av riksväg 8
i Österbotten inte finns med i trafik
ministeriets stomnät för landsvägar
där man listar de trafikleder som ska
utvecklas. Hamnarna i västra Finland
står för hela 37 procent av värdet för
hela Finlands totala export. Regerin
gen väljer att blunda för detta fak
tum. Eftersom riksväg 8 med tanke
på Finlands ekonomiska framgång är
en av de viktigaste trafiklederna, bör
hela sträckan från Åbo till Uleåborg
ingå i TEN-stomnätet, säger Henriks
son. Det är dags att ta bort skygglap
parna och behandla också Österbot
ten rättvist.
Torvalds: Mera plast än fisk i
världshaven år 2050 om vi inte
gör något nu
5.9.2018

EU-kommissionen har presenterat
ett nytt lagförslag som syftar till att
minska plastprodukters negativa
inverkan på miljön. I förslaget ingår
utöver förslag för ökad återvinning
och förbättrad hantering av plas
tavfall också flera förslag om hur
havsmiljön
Europaparlamentariker Nils
Torvalds (SFP / ALDE), som är den
liberala ALDE-gruppens huvud
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förhandlare för fiskeriutskottets be
handling av lagförslaget, välkomnar
EU-kommissionens ambitioner men
påminner om att det är viktigt att inte
ställa orimliga krav på det småskaliga
fisket.
– Det är helt klart att vi måste
minska plasten i våra hav. Om vi
fortsätter på det sätt vi släpper ut
plast idag, finns det undersökningar
som talar för att vi 2050 kommer att
ha mer plast än fisk i världshaven.
Att fortsätta mot en sådan situation
är djupt oansvarigt. Därför kommer
jag i förhandlingarna att kräva att
åtgärderna som tas, får verklig effekt
och säkerställer att plastavfallet fak
tiskt minskar, säger Torvalds.
Samtidigt måste åtgärderna som
tas vara rimliga. På samma sätt, säger
Torvalds, som det är självklart att en
stor hamn ska ha förutsättningar att
på ett bra sätt ta emot plastavfall är
det orimligt att kräva att små, obe
mannade hamnar på öar långt borta
ska ha samma infrastruktur.
– Jag tror också att yrkesfiskarna
själva absolut kan och ska vara en
del av lösningen och jag tycker att
initiativ där fiskare hjälper till att
rensa haven från plast är bra, men vi
kan inte lägga hela det här ansvaret
på dem. Fiskarnas yrke är först och
främst att fiska och så ska det också
vara.
Europaparlamentet kommer under
våren att behandla förslaget och
inleder sedan förhandlingar med
medlemsstaternas regeringar i min
isterrådet i hopp om att färdigställa
lagen innan Europaparlamentsvalet i
maj 2019.

Rehn-Kivi: Gör tillgängligheten till
hjärtstartare lättare
7.9.2018

Henriksson: Nästa regering behöver se nyttan med tvåspråkigheten
17.9.2018

Anna-Maja Henriksson efterlyser en
nationalspråksstrategi 2.0
Tvåspråkigheten är en framgångs
faktor för vårt land. Språkkunskap
är livsviktigt för ett exportberoende
land som Finland – och för individen
öppnar det upp fler möjligheter på
arbetsmarknaden samt ett bredare
kulturutbud, säger SFP:s partiord
förande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
– Grundlagen och språklagen är
tydlig om de språkliga rättigheterna.
Det vi har problem med i vårt land är
att förverkliga dem i praktiken, säger
Henriksson.
Under tiden som ordförande för
Folktinget initierade Henriksson
tillsammans med dåvarande Folk
tingssekreterare Stefan Svenfors, den
så kallade Ahtisaari-rapporten, som
senare utmynnade i Finland första
nationalspråksstrategi under Hen
rikssons tid som justitieminister.
Den här regeringsperioden har
ändå tydligt visat att nationalspråken
aktivt behöver bevakas.
– Nu behöver vi en national
språksstrategi 2.0. Nästa regering
PRESSMEDDELANDEN
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Med hjälp av en defibrillator kan man
snabbt rädda mänskor som drabbats
av hjärtstillestånd. Idag har vi ändå
problem med att lokalisera var den
närmaste mobila defibrillatorn finns.
Hjärtstartare, eller defibrillatorer,
finns idag på många offentliga plats
er – på arbetsplatser, i skolor och
köpcentrum. De kan skaffas av vem
som helst och är lätta att använda.
Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi
kommer att lämna in ett skriftligt
spörsmål till riksdagen om hur till
gängligheten för hjärtstartare kunde
göras bättre.
– Med hjälp av en defibrillator
kan man snabbt rädda mänskor som
drabbats av hjärtstillestånd. Idag har
vi ändå problem med att lokalisera
var den närmaste mobila defibrilla
torn finns. Dessa kunde potentiellt
rädda hundratals mänskors liv, säger
Rehn-Kivi.
Enligt uppgift försvårar
dataskyddsförordningen lokaliserin
gen av den drabbade.
– En person som fått hjärtstill
estånd måste få hjälp så fort som
möjligt. Nödcentralen borde ha en
lista på de mobila defibrillatorerna,
till vilka det digitalt eller via en app
kunde vara möjligt att sända ut de
nödvändiga uppgifterna för att snabbt
få en mobil defibrillator på plats.
Det måste stödas av vår lagstiftning,
säger Rehn-Kivi.
Tanken är att en person som fått
hjärtstillestånd snabbt ska kunna
få hjälp av någon med defibrillator

som befinner sig i närheten. RehnKivi önskar att regeringen ser över
problematiken. Hjärtstillestånd har
på sistone blivit allt vanligare och
utvecklingen är oroande. Också allt
yngre mänskor drabbas. Endast i
huvudstadsregionen beräknas det att
upp till 400 liv kunde räddas om en
hjärtstartare fanns till hands i tid.
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behöver se potentialen i tvåspråki
gheten på ett helt annat sätt än
den sittande regeringen har gjort.
Språket handlar också om vår trygg
het i vardagen. Äldre behöver få vård
på sitt eget modersmål och för unga
kan det vara livsviktigt att få psyko
logtjänster på sitt eget modersmål,
sitt känslospråk.
Anna-Maja Henriksson höll i dag
öppningstalet under nationalspråks
seminariet i Jakobstad, till vilken
föreningen Kansalliskielet – Nation
alspråken med tidigare chefredak
tören för Helsingin Sanomat Janne
Virkkunen stod som initiativtagare.
Henriksson efterlyser friskhetsreform
18.9.2018

Vår ekonomi förlorar årligen miljard
belopp på grund av sjukpensioner
och sjukfrånvaro. Här kan man med
riktade åtgärder nå ordentliga inbe
sparingar, samtidigt som individens
livskvalitet och mentala välmående
förbättras.
SFP efterlyser en friskhetsreform.
Partiordförande Anna-Maja Henriks
son motiverar en sådan reform också
med ekonomiska argument.
– Vi behöver en seriös samhällsde
batt om välmående i arbetslivet. Vi vet
alla att vår ekonomi förlorar årligen
miljardbelopp på grund av sjukpen
sioner och sjukfrånvaro. Här kan
man med rätt riktade förebyggande
åtgärder få till stånd ordentliga inbe
sparingar, samtidigt som individens
livskvalitet och mentala välmående
förbättras.
Henriksson uttalade sig i riksda
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gens budgetdebatt på tisdagen. I sitt
inlägg krävde hon en mer barnvänlig
politik. Det betyder en skola som tryg
gar jämlika förutsättningar för alla
barn och att man inte mera uppskjuter
en reform av familjeledigheterna.
– Vi efterlyser också en trovärdig
klimatpolitik. I slutändan handlar det
om folkhälsan, rent vatten, ren luft
och bevarande av naturen.
Henriksson varnade för att socialoch hälsovårdsreformen inte alls
kommer att sänka kostnaderna, utan
regeringens tungrodda modell de facto
skapar nya underskott i statskassan.
– I dagens ekonomiska läge, när
tillväxten förväntas bli långsammare,
har vi inte råd att göra reformer som
försämrar servicen och dessutom gör
servicen dyrare. Regeringens vårdre
form riskerar att bli en sådan reform,
säger Henriksson.
Wallin vill se satsningar på trafiksäkerhet i Åboland
28.9.2018

Riksdagsledamot Stefan Wallin (SFP)
från Åbo har lämnat in sex personliga
budgetmotioner till regeringens bud
getproposition för 2019.
Lokala problem med vägnätet i
Åboland vill Wallin förbättra med en
serie punktåtgärder. Den undermåliga
trafiksäkerheten på Kasnäsvägen vill
han förbättra med 7,6 miljoner euro.
För anslaget skulle man bredda vägen
med minst två meter, räta ut de farli
gaste kurvorna, röja i trädbeståndet
som växer intill vägen och bygga en
lättrafikled längs med den 13 kilome
ter långa vägen.
– Livlig, expanderande företagsam

i den nu 100-procentiga skattea
vdragsrätten för medlemsavgifter
till arbetsmarknadsorganisationer.
Självrisken skulle vara 100€ för arbet
stagare samt 500€ för arbetsgivaror
ganisationers medlemsföretag.
– De senaste åren har man gjort
flera förändringar i skatteavdrags
rätten. Bland annat har man minskat
på avdragningsrätten för räntor på
bostadslån och frivilligt pensions
sparande samt på hushållsavdraget för
att få mera skatteintäkter till staten.
Avdragningsrätten på medlemsavgift
er till arbetsmarknadsorganisationer
är däremot en uppnådd förmån som
inte alls har begränsats, säger Wallin.
Självrisken skulle hämta in cirka 75
miljoner euro till staten, kommuner
na, kyrkan samt FPA. Wallin har även
lämnat in en lagmotion om samma
åtgärd. I och med detta ger Wallins
budgetmotioner sammantaget ett
överskott på drygt 61 miljoner euro
i statskassan eftersom vägprojekten
kostar 13,7 miljoner euro och den
begränsade avdragsrätten för fackav
gifter inbringar minst 75 miljoner.
Wallin har dessutom undertecknat
valkretsens ledamöters gemensamma
budgetmotioner om anslag för bland
annat omfartsvägen i S:t Karins och en
ny Rävsundsbro.
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het, ökad turism och fritidsboende i
skärgården har gjort att trafiksäker
hetsnivån på Kasnäsvägen inte längre
motsvarar de växande trafikvolymer
na. En ny cykelrutt, kustrutten, har
dragits och att kunna cykla till Kasnä
sudden för att ta färjan till Hangö är av
central betydelse för den nya rutten.
Det finns exempel på stora cyklist
grupper som av trafiksäkerhetsorsaker
valt att inte cykla till Kasnäs. Bri
stande trafiksäkerhet får inte vara ett
hinder för ökad turism i skärgården.
För att skärgården skall hållas levande
och utvecklas krävs fungerande, trygga
förbindelser, säger Wallin.
Wallin lämnade också in budget
motioner om att bygga lättrafikleder
mellan Nagu och Prostvik samt mellan
byarna Kulla och Släts i Dragsfjärd,
för totalt 3,5 miljoner euro.
Wallin vill även åstadkomma en för
bättring av den alltjämt undermåliga
Västeruddsvägen i Kimitoöns kommun.
Han har lämnat in en budgetmotion om
ett anslag på 600 000€ för att göra en
grundlig renovering av vägen, som han
kommer att besöka den 15 oktober.
Den mest iögonfallande infrastruk
turella satsningen bland Wallins per
sonliga motioner är en startpeng på 2
miljoner euro för att starta processen
kring en fast förbindelse mellan Par
gas och Nagu. Wallin var i december
2014 med om att i landskapsförbun
dets styrelse fatta beslut om att driva
brobygget som ett av landskapets
prioriterade projekt. Nu måste vi löpa
linan ut, anser han.
Wallin föreslår också ökade skat
teinkomster till staten. Han förnyar
sitt förslag att införa en självrisk

Adlercreutz kräver anslag för vägbeläggningen i Kyrkslätt
28.9.2018

SFP:s riksdagsledamot och Kyrk
slätts fullmäktigeordförande Anders
Adlercreutz har lämnat in budgetmo
tioner där han kräver resurser för ny
vägbeläggning för vägarna.
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Masabyvägen och Porkalavägen i
Kyrkslätt är i uselt skick. SFP:s riks
dagsledamot och Kyrkslätts fullmäk
tigeordförande Anders Adlercreutz
har lämnat in budgetmotioner där han
kräver resurser för ny vägbeläggning
för vägarna.
– Vägarna i Kyrkslätt är ställvis
i mycket dålig kondition. Speciellt
Porkalavägen och Masabyvägen är
i behov av en ny vägbeläggning så
snabbt som möjligt. Båda vägarna
används inte bara av bilister, utan
också av barn och unga som cyklar
och går. Det är frågan om att garan
tera trafiksäkerheten för alla som
använder vägarna, säger Adlercreutz.
Kyrkslätt är en växande kommun
och vägarna kommer att användas
allt mer också i framtiden. Trots det
har en förbättring av Porkalavägens
eller Masabyvägens beläggningar inte
inkluderats i NTM-centralens plan för
väghållningen 2019–2022 på grund av
resursbrist.
– Det är inte hållbart i längden att
bara lappa groparna om och om igen.
Detta är inte ett problem bara i Kyrk
slätt, utan också i andra kommuner.
Regeringen borde se till att NTM-cen
tralerna har tillräckligt med resurser
för att garantera trafiksäkerheten på
våra vägar, säger Adlercreutz.
Även Veronica Rehn-Kivi (SFP) del
tog i budgetmotionen för Porkalavägen.

ta sitt förnuft till fånga och ge Vasa
centralsjukhus omfattande dygnet
runt-jour.
– Centerpartiet och samlingspartiet
grälar igen, den här gången om om
fattande jour för Vasa centralsjukhus.
Jag har ett budskap till dem: blås av
konflikten genom att göra det enda
kloka, låt Vasa centralsjukhus erbjuda
omfattande dygnet runt-jour, säger
Henriksson.
Henriksson påminner regeringspar
tierna om att fakta talar för att Vasa
borde få omfattande jour. Siffran 12
sjukhus med omfattande jour, som
regeringen har fixerat sig vid, har den
själv hittat på.
– Regeringen borde nu beakta alla
de sakkunniga som har bekräftat att
Vasa centralsjukhus objektivt sett bor
de finnas bland de sjukhus som erbju
der omfattande jour. Då presidenten
stadfäste centraliseringslagen tillade
han ett uttalande om att de språkli
ga rättigheterna bör kunna tryggas i
praktiken vid Seinäjoki sjukhus innan
patienter kan sändas dit. Vi vet att
också det är svårt att lösa i praktiken,
säger Henriksson.
– Sakkunniga har sagt det klart och
tydligt: Vasa centralsjukhus bör få
erbjuda omfattande jour. Jag tror att
alla ledamöter i social- och hälsovård
sutskottet innerst inne vet vad det
enda rätta alternativet är.

Gräv ner prestigen och ge Vasa
centralsjukhus omfattande jour

Adlercreutz och Blomqvist vill ha
resurser för Kustbanan

29.9.2018

29.9.2018

SFP:s partiordförande, riksdagsleda
mot Anna-Maja Henriksson anser att
regeringspartierna nu äntligen borde

Järnvägsspåret behöver en grundför
bättring och dubbla spår på åtmin
stone en del av sträckorna. Genom
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Riksdagsledamöter kräver anslag
för Karleby-Jakobstad flygfält i
Kronoby
1.10.2018

Riksdagsledamöterna Anna-Maja

Henriksson (SFP), Jutta Urpilainen
(SDP) och Peter Östman (KD) kräver
att man i nästa års statsbudget ska
reservera 350 000 euro för att stödja
flygtrafiken till Karleby-Jakobstad
(Kronoby) flygplats.
Flygtrafiken har en viktig betydelse
för Karleby- och Jakobstadsregionen
och för regionens näringsliv. Stat
en kan stöda den lokala flygtrafiken
om resetiden från Helsingfors med
tåg är över tre timmar. Riksdagsle
damöterna Anna-Maja Henriksson
(SFP), Jutta Urpilainen (SDP) och
Peter Östman (KD) kräver att man i
nästa års statsbudget ska reservera
350 000 euro för att stödja flygtrafik
en till Karleby-Jakobstad (Kronoby)
flygplats.
– Kronobys flygfält tjänar både
Karleby- och Jakobstadsregionen och
en utveckling av flygplatsen är viktig
för regionen. Finnairs morgontur
dras in i oktober, vilket är ett stort
bakslag för näringslivet. Företagens
representanter måste även i fram
tiden på ett snabbt och enkelt sätt
kunna ta sig till Europa och världen
för att sälja sina produkter och
kunder måste kunna ta sig obehindrat
till området – det här tjänar hela Fin
land. Men enbart ett flygfält räcker
inte, även flygtiderna och -rutterna
måste vara rimliga. Därför kräver vi
att staten ger stöd för att trygga flyg
trafiken, säger Henriksson.
– Näringslivet i Karleby och Ja
kobstads är viktigt för hela Finland,
bland annat på grund av den aktiva
exportindustrin som finns här. En
fortsatt positiv utveckling av inves
teringarna och arbetskraften i vår
PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDEN

förbättringsåtgärder kunde flera
tågturer köras och förbindelserna för
både kommuninvånarna och företagen
skulle bli snabbare
SFP:s riksdagsledamöter Anders
Adlercreutz och Thomas Blomqvist
efterlyser resurser för att förbättra
Kustbanan. De har lämnat in en bud
getmotion för att inleda planeringen
av förbättringsarbetet.
– Kustbanan mellan Helsingfors och
Åbo är utan tvekan en av de viktigaste
delarna av infrastrukturen i södra
Finland. Järnvägsspåret behöver en
grundförbättring och dubbla spår på
åtminstone en del av sträckorna. Ge
nom förbättringsåtgärder kunde flera
tågturer köras och förbindelserna för
både kommuninvånarna och företagen
skulle bli snabbare, säger Adlercreutz.
Goda trafikförbindelser är en
förutsättning för att man skall kunna
bo, arbeta och verka i västra Nyland.
Området har över 100 000 invånare,
varav tusentals arbetar inom metro
polområdet.
– Fungerande kommunikationer är
en av de viktigaste förutsättningarna
för att en region ska kunna utvecklas.
Kustbanan utgör en livsnerv i Väst
nyland och bör därför förbättras. Att
satsa på kustbanan är kostnadseffek
tivt och nationalekonomiskt det bästa
alternativet för den direkta förbin
delsen mellan Helsingfors och Åbo,
säger Blomqvist.
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region förutsätter ändå fungerande
infrastruktur och flygtrafiken är
en viktig del av detta. En fortsatt
försvagning av flygturerna påverkar
givetvis antalet resenärer, och med
detta motiverar man ytterligare
minskningar av antalet turer. Den
här negativa spiralen där flygtrafiken
körs ned måste få ett slut och till det
behöver vi också aktivitet från stat
ligt håll, kräver Urpilainen.
– Staten bör, som majoritetsägare
i Finnair, påverka flygbolaget så att
den inhemska matartrafiken också
fungerar ur resenärernas synvinkel,
säger Östman.
Anna-Maja Henriksson, Jutta
Urpilainen och Peter Östman med
flera har lämnat en gemensam
budgetmotion om stödjandet av
flygtrafiken till Karleby-Jakobstads
flygplats.
Svenska riksdagsgruppen lämnade
in 64 budgetmotioner
1.10.2018

Svenska riksdagsgruppen har lämnat
in totalt 64 budgetmotioner. Mo
tionerna är en början på arbetet med
att presentera en skuggbudget med
bättre politik än regeringens.
– För oss är sysselsättningen och
företagsamheten viktiga delar av
vår skuggbudget. Vi är övertygade
om att vi med tydlig och sporrande
sysselsättningspolitik lägger en mer
hållbar ekonomisk grund. Därför
är även satsningar på bättre arbet
shälsa synligt med i vårt alternativ,
säger Svenska riksdagsgruppens
ordförande, riksdagsledamot Thomas
Blomqvist.
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– Våra prioriteringar varierar från
ekonomiskt mer krävande reformer,
som en omfattande familjepolitisk
förnyelse och stora insatser på alla
utbildningsnivåer till grundandet av
fler skyddshem, satsningar på min
nessjuka, mental hälsa och Östers
jön. Vårt alternativ gör Finland mer
jämlikt och framgångsrikt, säger
partiordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson.
De största satsningarna i Svenska
riksdagsgruppens och SFP:s skugg
budget riktas till utbildningen, bistån
det, arbetshälsan, en mer sporrande
sysselsättning och skattepolitik samt
åtgärder för att förbättra situationen
för de mest utsatta, som exempelvis
genom att höja garantipensionen och
barnbidragets ensamförsörjartillägg.
Den alternativa budgeten lanseras i
början av november. I skuggbudgeten
omfördelas 1,6 miljarder euro jämfört
med regeringens budget.
Strand: Sysselsättningsmålet bör
vara 80%
3.10.2018

Ändringarna i lagen är i sig positiva,
men det krävs en rad olika tilläggsåt
gärder för att verkligen höja sys
selsättningsgraden, säger riksdagsle
damot Joakim Strand
Den nya arbetstidslagen dis
kuterades i riksdagen på onsdagen.
Syftet med de föreslagna ändringarna
är att säkerställa flexibla arbetstid
sarrangemang för olika företags och
arbetsgivarsammanslutningars be
hov, samt för att underlätta samord
ningen mellan arbete och privatliv för
arbetstagarna.

Torvalds: Det krävs modiga beslut
för att minska CO2-utsläppen från
trafiken
3.10.2018

Om vi inte minskar utsläppen, kom
mer det innebära striktare ramar
för jordbruket och industrin samt
eventuellt för vår statsbudget, säger
Torvalds.
Som en rad i arbetet mot klimat
förändringen har EU-kommissionen
presenterat ett förslag om att minska
koldioxidutsläppen från person- och
paketbilar. Kommissionens förslag är
en del av en bredare helhet av kli
matlagstiftning, som också innefattar
transport, jordbruk och handeln med
utsläppsrätter inom industrin.
– Det handlar om en helhet, säger
Europaparlamentariker Nils Torvalds
(SFP/ALDE).

– Vi måste minska utsläppen som
helhet för att vi uppnå de mål vi
har förbundit oss till i Parisavtalet.
Därför måste också utsläppen från
trafiken minska. Om vi inte klarar
detta, kommer det innebära strik
tare ramar både för jordbruket och
industrin, men eventuellt också för
vår statsbudget.
Kommissionens förslag strävar eft
er att minska utsläppen från den lätta
trafiken med 15 % till år 2025 och
30 % till år 2030. Som svar på detta
har Torvalds, inom miljöutskottet,
lyckats förhandla fram ett ändrings
förslag som föreslår en minskning av
utsläppen med 20 % respektive 45 %.
Själv har Torvalds tidigare föreslagit
en ännu mer ambitiös linje, med en
minskning på 50% till år 2030.
– Vi måste vara modigare än
kommissionen. Redan med dagens
teknologi och den utveckling vi ser
kommer kommissionens målsättning
ar att uppnås, säger Torvalds.
– För att verkligen göra någon
skillnad måste vi sätta ribban högre
än så. Det här är en unik chans.
Helhetsbilden har också en teknisk
och en social dimension. Dels behövs
investeringar i teknologi för att ut
veckla mera miljövänliga fordon och
dels satsningar i produktionen av bat
terier för noll- och lågutstläppsbilar.
– Alla mineraler som behövs för
batteriproduktionen finns redan i Eu
ropa. Om inte industrin tar ett stort
kliv framåt mot en mera miljövänlig
linje kommer stora länder som Kina
och USA att köra om EU i det racet.
Om vi klarar av att hålla industrin i
EU skapar vi både nya arbetsplats
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– Ändringarna i lagen är i sig
positiva, men det krävs en rad olika
tilläggsåtgärder för att verkligen höja
sysselsättningsgraden, sade riksdag
sledamot Joakim Strand i debatten.
– Det är förstås positivt att sys
selsättningsgraden kommer att nå
upp till 72 % under den här regering
sperioden. På sikt borde målet ändå
vara 80 %. Förutom satsningar på
utbildning, forskning och innovation
behövs fortfarande många reformer.
Detta gäller inte minst främjandet
av lokala avtal i större utsträckning
samt avskaffandet av behovsprövnin
gen av utländsk arbetskraft.
– Jag tror att alla får feedback från
företag som har vilja att växa, men
har svårigheter att hitta arbetskraft,
säger Strand.
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er och gör oss mindre beroende av
andra länder.
Nylander: Svik inte fiskerinäringen
4.10.2018

Beslutet om att höja minimimåttet
för gös är ohållbart och fel mot
yrkesfiskarna, säger riksdagsledamot
Mikaela Nylander.
Jord- och skogsbruksministeriet
har i början av oktober fastslagit att
minimimåttet för gös höjs för hel
tidssysselsatta yrkesfiskare i början
av nästa år.
– Beslutet om att höja min
imimåttet för gös är ohållbart och fel
mot yrkesfiskarna, säger riksdagsle
damot Mikaela Nylander.
Fritidsfiskarna övergick redan till
minimimåttet för gös år 2016, medan
heltidssysselsatta yrkesfiskare fick
då under en övergångstid fortsät
ta fånga mindre gösar. Gösarna
har tyvärr inte blivit större under
övergångstiden, men fiskerinäringens
har ändå önskat att övergångstiden
kunde förlängas.
Yrkesfiskarna tvingas använda
glesare nät, vilket leder till att gösar
men också abborrar simmar igen
om näten. Abborre, gös och sik är
det kustnära yrkesfiskets viktigaste
fångstarter.
-Det här försvårar arbetet för det
kustnära yrkesfisket, säger Nylander.
Ministeriet föreslår ett tillfälligt
stödsystem för fångstbortfallet, men
gösbestånden kunde i stället förstär
kas på ett sådant sätt att fiskenärin
gens framtid inte äventyras. Lämpliga
metoder skulle, till exempel, vara att
freda gösen under dess lektid och att
56

PRESSMEDDELANDEN

skydda kända lekområden.
-Jag ifrågasätter jord- och skog
sministeriets beslut. Varför gör min
isteriet yrkesfiskarnas vardag ännu
svårare än vad den är idag? Vi måste
ta hand om vårt yrkesfiske, säger
Nylander.
Småhusägare kan drabbas av
orimliga höjningar
7.10.2018

Det har inte gjorts tillräckliga kon
sekvensbedömningar inför förnyan
det av fastighetsskatten, säger
gruppordförande Thomas Blomqvist,
Svenska riksdagsgruppen.
– Vi kan inte acceptera att det finns
en risk för att människor med små
pensioner tvingas flytta från sina
egnahemshus på grund av kraftiga
höjningar i fastighetsskatten, säger
Blomqvist.
I reformen av fastighetsskatten har
målsättningen varit att fastigheter
nas skattevärde bättre ska motsvara
deras gängse värde. Både Skattebe
talarnas centralförbund och Suomen
Omakotiliitto har varnat för att re
formen kan ha svidande konsekvens
er i synnerhet för småhusägare.
SFP:s partiordförande Anna-Maja
Henriksson säger att regeringen nu
lätt tycks glömma den vanliga männi
skan.
– Fastighetsskatten kan i vissa
fall stiga mångdubbelt för enskilda
fastigheter. Förändringen kan bli
orimlig för skattebetalaren. Den nyss
avslutade utlåtanderundan visar att
mycket ska korrigeras innan den här
lagen är klar. Anser statsminister
Sipilä det vara rätt att ett äldre par

med låg pension som bor exempelvis i
huvudstadsregionen kan tvingas sälja
sitt hus på grund av fastighetsskatte
höjningen, frågar Henriksson.
Adlercreutz: Utsläppshandeln
måste utvidgas – vi behöver en
marknad för kolsänkor
8.10.2018

Henriksson: Psykisk hälsa måste
bli en nationell prioritet
10.10.2018

Psykiska problem orsakar mänskligt
lidande och miljardkostnader för
samhället årligen.
Psykiska problem orsakar mänsk
ligt lidande och miljardkostnader
för samhället årligen. SFP anser att
det behövs ett långsiktigt nationellt
program för att förbättra den psykis
ka hälsan.
– Det är i sig positivt att regerin
gen lyssnat på SFP och beslutat att
utarbeta ett program för psykisk
hälsa. Det behövs dock omedelba
ra satsningar och mer resurser för
mentalvårdstjänsterna för att vi ska
kunna lösa
problemen, säger SFP:s partiord
förande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
– Det är alarmerande att allt fler
PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDEN

FN:s klimatpanel IPCC:s rapport, som
publicerades på måndagen, visar att
det krävs radikala åtgärder för att vi
ska hålla oss under en uppvärmning
på 1,5 grader på global nivå. Adler
creutz håller med om analysen.
– Klimatmålen nås inte om vi inte
tar i bruk nya marknadsbaserade
redskap för att motverka klimat
förändringen, säger Anders Adler
creutz, SFP:s vice ordförande och
riksdagsledamot.
FN:s klimatpanel IPCC:s rapport,
som publicerades på måndagen, visar
att det krävs radikala åtgärder för att
vi ska hålla oss under en uppvärmn
ing på 1,5 grader på global nivå. Ad
lercreutz håller med om analysen.
– Mänskligheten är ett skepp som
svänger långsamt och som uppen
barligen behöver en hel hög med
väckarklockor för att inse allvaret.
Om vi ser på det vi gör nationellt i
Finland kan vi vara hyggligt nöjda,
men samtidigt är det klart att nästa
regering måste höja ambitionsnivån.
Utsläppshandeln är i dag ett
fungerande redskap som i princip
sätter ett pris på utsläpp och den
vägen bidrar till att sänka dem. Priset
för koldioxid är dock lågt, och en stor
del av de industrier som producerar
utsläppen får gratis utsläppsrätter.

– Utsläppshandelns omfattning
måste utvidgas och andelen gratis
utsläppsrätter skäras ner. Men mark
naden måste också utvidgas åt det
andra hållet. Kolsänkor är negativa
utsläpp, men de har inget pris. Sam
tidigt är en stor del av skogen privat
egendom, privat äganderätt som
måste respekteras. Om skogsägarna
fick en ersättning för den kolsänka
de upprätthåller skulle det finnas
en logik i ekvationen: pengar från
utsläppsrätterna kunde kanaliseras
till upprätthållandet av kolsänkor. En
sådan modell kunde relativt lätt in
föras i Finland på nationell nivå tack
vare den avancerade skogskartläggn
ing vi redan nu kontinuerligt gör.
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unga mår psykiskt illa. För att förbät
tra ungas psykiska välmående måste
det finnas hjälp och stöd att få i ett
tillräckligt tidigt skede då problemen
uppstår. Det är viktigt att det i sko
lorna finns tillräckligt med kunskap
för att stöda barn och ungas psykiska
hälsa och identifiera risker. Man ska
inte behöva vänta länge innan man
får hjälp, säger Henriksson.
Vi behöver också mer lågtröskel
mottagningar, dit det är enkelt för en
ung person att gå om man känner att
man inte mår bra.
Den 10 oktober varje år uppmärk
sammas världsdagen för psykisk
hälsa.
Henriksson: Arvsskatten borde
slopas på sikt
11.10.2018

Finland gör klokt i att följa Sveriges
och Norges exempel och slopa arvss
katten på sikt. I stället skulle man in
föra en överlåtelseskatt som betalas
när arvet realiseras.
– Vi vet att vanliga medborgare kan
hamna i problem med arvsskatten.
Ett rättvisare system är att beskatta
först då arvet säljs, säger Svenska
folkpartiets ordförande, riksdagsle
damot Anna-Maja Henriksson.
Sverige slopade arvsskatten 2004
och Norge följde efter 2014. SFP har
föreslagit som ett första steg att skat
ten slopas för familjeföretags genera
tionsväxlingar. Det stärker små- och
medelstora företags möjligheter att
investera och skapa nya arbetsplatser.
– På sikt borde vi ändå slopa skat
ten helt och hållet för att ersätta den
med en skatt på överlåtelser. Un
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dersökningar (PTT, 2014) visar att en
övergång inte har särskilda inkom
stfördelningseffekter. Det aktuella
medborgarinitiativet visar att det är
många helt vanliga medborgare som
skulle välkomna en förändring, säger
Henriksson.
Riksdagen debatterar på torsdag
ett medborgarinitiativ med nästan 57
000 underskrifter där man kräver att
arvs- och gåvoskatten avskaffas.
Rehn-Kivi: Regeringens centraliseringsiver äventyrar patientsäkerheten
19.10.2018

Riksdagens social- och hälsovård
sutskott röstade i dag ner ett förslag
som hade möjliggjort att mindre
kretssjukhus kunde fortsätta med
dagkirurgisk verksamhet.
Förslaget framställdes av Svens
ka folkpartiets riksdagsledamot
och medlem i social- och hälsovård
sutskottet Veronica Rehn-Kivi. Hon
är än en gång besviken över hur liten
förståelse regeringspartierna har för
hur verksamheten fungerar i re
gionerna.
– Vi har flera sjukhus i vårt land,
som har en avgörande ställning i sitt
område, men som på grund av cen
traliseringen nedmonteras. Avstån
det till närmaste jourhavande sjukhus
är i vissa fall alldeles för långt och
detta både försvagar patientsäker
heten och gör det praktiskt svårt för
patienten, betonar Rehn-Kivi.
Centraliseringen har inneburit
att mindre sjukhus nedmonteras
genom att man fråntagit dem rätten
att utföra operationer som kräver

Henriksson: Mycket välkommet
beslut om Kvarkenfärjan
23.10.2018

SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson är mycket nöjd
med regeringens beslut att bevilja
anslag för den nya kvarkenfärjan.
– Det här är ett mycket välkom
met beslut för Vasaregionen och hela
Österbotten liksom för Umeå och
Västerbotten. Kort och gott, den nya
kvarkenfärjan är en vinst för hela Fin
land och det Nordiska samarbetet.
– Aktivt arbete på bred front gav re
sultat. Jag vill tacka regeringen för det
här goda beslutet säger Henriksson.
Anna-Maja Henriksson: Borgå och
Raseborg sjukhus ska få utvecklas,
inte avvecklas
27.10.2018

Svenska folkpartiets ordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Hen
riksson är mycket oroad över cen
traliseringen av sjukhusverksam

heten i Nyland.
Henriksson anser att både Östra
Nyland och Västra Nyland behöver ett
sjukhus som erbjuder mångsidig vård.
– Borgå och Raseborgs sjukhus ska
få utvecklas, inte avvecklas. Östnylän
ningarna och västnylänningarna fört
jänar ett sjukhus som erbjuder vård
inom flera olika områden. Därför är
jag mycket oroad över den utveckling
vi nu ser i Nyland. Det senaste exem
plet är HNS:s tjänstemannalednings
beslut att flytta de gynekologiska op
erationerna från Borgå och Raseborg
till Helsingfors och Hyvinge, säger
Anna-Maja Henriksson.
Enligt Henriksson har SFP kon
sekvent jobbat för att också de mindre
sjukhusen ska kunna utvecklas.
– Vi i SFP har hela tiden kämpat för
de mindre sjukhusens existensberät
tigande. Förra riksdagsperioden mot
satte vi oss den ödesdigra jourförord
ningen. Vi ska minnas att det var på
grund av jourförordningen som Borgå
BB måste stängas.
– De mindre sjukhusen som t.ex.
Raseborg och Borgå är mycket vikti
ga för sina regioner. Det handlar om
människors rätt till jämlik vård och att
få vård på sitt eget modersmål. Givet
vis ska den mest krävande vården
centraliseras. Men den vård som berör
stora patientgrupper ska finnas nära
patienterna, avstånden får inte bli
längre.
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nedsövning. Förslaget om att ändra
hälsovårdslagen har ursprungligen
framställts som lagmotioner från
riksdagsledamöterna Anna-Maja
Henriksson och Thomas Blomqvist.
– Centraliseringen har redan
medfört stora problem. Bland annat i
Åbo och Kuopio är samjoursenheter
na redan stockade. Det vore viktigt
att landskapen i större utsträckning
själva skulle få besluta om hur spe
cialsjukvården organiseras, säger
Rehn-Kivi. Detta skulle öka på den
regionala demokratin och förstärka
medborgarnas rättigheter till jämlik
vård, säger Rehn-Kivi.

Henriksson förhoppningsfull gällande nordiskt e-ID år 2020
31.10.2018

SFP:s partiordförande , riksdagsleda
mot Anna-Maja Henriksson lyfte vid
PRESSMEDDELANDEN
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Nordiska rådets session upp frågan
om nordiskt e-id i samband med
frågestunden med samtliga länders
statsministrar.
– Jag är mycket glad över det
engagemang som nu finns för frågan
om ett nordiskt-baltiskt e-ID. Såväl
Sveriges statsminister Stefan Löfven
som Finlands statsminister Juha Sip
ilä svarade på Henrikssons fråga.
Nordiska Rådets session gjorde
2017 en rekommendation till de nor
diska regeringarna att främja ett ge
mensamt e-ID. E-ID är en nyckel till
banktjänster, arbete, studier och han
del över gränserna. Ett e-ID skulle
alltså underlätta många ärenden om
du inte har ett personnummer i det
land du vistas i.
– Det görs nu ett gediget arbete
på tjänstemannahåll. I mina diskus
sioner med bland annat Tor Alvik
som leder processen framåt på tjän
stemannahåll har det kommit fram
att vi kunde få ett nytt e-ID system
att fungera redan 2020. Det behövs
ändå ett stort engagemang av samtli
ga länders myndigheter, men vi är på
god väg, säger Henriksson.
– SFP har via Mittengruppen i
Nordiska rådet drivit frågan om ett
nordiskt medborgarskap, som nu ut
mynnat i målet på Nordiskt e-ID. I det
arbetet är också de baltiska länderna
involverade, vilket är mycket positivt,
säger Henriksson.
– Nordiskt samarbete ska ge
mervärde åt alla oss som bor i Nor
den och med ett Nordiskt e-ID skulle
vi gå i främsta linjen då det gäller att
möta de behov människor har i sin
vardag, avslutar Henriksson.
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Nästa regering behöver ministrar
som bryr sig om svenskan
6.11.2018

Svenska folkpartiets ordförande och
riksdagsledamot Anna-Maja Hen
riksson ogillar starkt kulturminister
Sampo Terhos inställning till svenska
språket i landet.
– Minister Terhos nonchalans
gentemot det svenska språket gör mig
oerhört ledsen. Det är helt oaccepta
belt att landets kulturminister öppet
förbiser behovet av att stärka såväl
finskan som svenskan i vårt land.
Nästa regering behöver ministrar
som bryr sig om landets bägge na
tionalspråk, slår Henriksson fast.
Kulturminister Sampo Terho
kommenterade (HS 26.10) ett ställn
ingstagande av nämnden för finska
språket vid Institutet för de inhems
ka språken, där de lyfter upp sin
oro över både finska och svenska
språkets ställning i Finland. Som före
detta ordförande för Finskhetsför
bundet oroar sig dock inte Terho för
det svenska språket, så länge som
Finland följer grundlagen.
– Terho talar om att allt handlar
om attityder då det gäller att stärka
finskan. Hur är det egentligen med
vår kulturministers egen attityd då
det gäller svenskan, frågar SFP:s par
tiordförande Anna-Maja Henriksson.
Under tidigare justitieminister
Anna-Maja Henrikssons ledning
godkände statsrådet landets förs
ta nationalspråksstrategi 2013. Nu
vill Terho göra upp ett eget språk
politiskt program.
– Är vår kulturminister månne
inte medveten om att vi redan har en

SFP:s alternativa budget: Markant
större satsningar på barnen och
skolan
7.11.2018

– För oss är det viktiga att Finland
ska vara världens barnvänligaste
land. Därför är våra satsningar på
barnen, skolan och utbildningen
avsevärt större än regeringens, säger
partiordförande Anna-Maja Henriks
son (SFP).
Hon presenterade riksdagsgrup
pens alternativa budget tillsammans
med gruppordförande Thomas
Blomqvist på onsdagen i Helsingfors.
– Med vår familjeledighetsreform
vill vi förlänga den inkomstrelaterade

föräldraledigheten till 18 månader. Vi
satsar också stort på småbarnsped
agogiken, både rent kvalitativt, men
också genom att erbjuda alla barn
över tre år fyra timmar avgiftsfri
småbarnspedagogik om dagen. I vår
alternativa budget investerar vi klart
mer än regeringen i skolan och i den
högre utbildningen.
Henriksson sätter särskild fokus
på klimatfrågan.
– Det behövs en snabbare övergång
till elbilar. En hållbar framtid
förutsätter en tydlig politik som spor
rar till ekologiska investeringar, en
hållbar livsstil och produktion.
I den alternativa budgeten har SFP
lagt fram ett åtgärdsbatteri som ska
minska sjukfrånvaron i arbetsliv
et med fem procent. Samtidigt ska
sysselsättningsgraden upp till över 75
procent.
– Satsningar på bättre arbetshälsa
är viktigt för individen, men också för
hela samhällsekonomin. Den psyki
ska hälsan har kommit i skymundan
i vårdreformen. SFP efterlyser ett
nationellt program för bättre psykisk
hälsa, säger gruppordförande Thom
as Blomqvist.
I skuggbudgeten presenteras också
de förändringar SFP vill se i beskat
tningen. Modellen innebär att skatten
på arbete sänks så att det blir mera
i handen. Samtidigt genomförs en
försiktig höjning av skatten på kon
sumtion.
– Det här skapar bättre
förutsättningar för företagande och
ökar sysselsättningen. Modellen är
socialt rättvis. Den konsekvensanalys
som riksdagens utredningstjänst har
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nationalspråksstrategi, frågar Hen
riksson
– Ett gediget arbete har redan
gjorts av regeringen Katainen. Nu
gäller det att fortsätta utveckla
nationalspråksstrategin och uppdat
era den såväl gällande svenskan som
finskan, säger Henriksson.
Svenska dagen som idag 6.11 firas
runt om i landet är en dag då vi till
sammans firar svenska språket och
tvåspråkigheten i Finland. Svenska
språket och tvåspråkigheten har varit
och är än idag en framgångsfaktor för
Finland. Men servicen på svenska är
inom flera områden bristfällig. Många
svenskspråkiga får inte i praktiken
t.ex. äldrevård på svenska.
– Jag hoppas Sampo Terho
som Finlands kulturminister sät
ter landets bästa framom sin egen
agenda. Som kulturminister ska man
kunna verka för hela befolkningen,
avslutar Henriksson.
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gjort visar att alla vinner på vår mod
ell. Men de största vinnarna, förutom
samhällsekonomin i sin helhet, är
ensamförsörjarfamiljerna och stud
erande. Också äldre som lever på låga
pensioner har särskilt beaktats, säger
Blomqvist.
Henriksson och Blomqvist betonar
att det lönar sig att granska den alter
nativa budgeten ur jämställdhetssyn
vinkel.
– Vi föreslår tydliga konkreta
satsningar som försummats av re
geringen. Ekonomiska satsningar på
skyddshem och våldtäktskriscenter
kan bidra till en avgörande trygghet
för de drabbade. En moderskapslå
da för asylsökande är en del av den
jämställda omsorgen för barn som vi
i Finland värderar högt.
Då riksdagsgruppen har byggt upp
sin alternativa budget har den giv
na utgångspunkten varit att statens
underskott inte tillåts växa.
Blomqvist: Taxi måste finnas tillgängligt när man behöver den
9.11.2018

Efter den nya taxilagens ikraftträdan
de har det på många håll rapporterats
om sämre tillgång till taxibilar och
långa väntetider.
Efter den nya taxilagens ikraft
trädande har det på många håll
rapporterats om sämre tillgång till
taxibilar och långa väntetider. Syftet
med den nya taxilagen var att öka
konkurrensen och på det sättet förbät
tra tillgängligheten och få ned priset.
På många håll i landet verkar effekter
na av den nya lagen ha blivit de rakt
motsatta, säger Svenska riksdagsgrup
62

PRESSMEDDELANDEN

pens ordförande Thomas Blomqvist
som vill att regeringen nu analyserar
och korrigerar bristerna i lagen.
– Många har problem med
beställningen av taxiresor som
ersätts av FPA. Kunderna måste kun
na lita på att det finns taxin tillgängli
ga då när man behöver det, men så är
det inte nu. Det är inte acceptabelt
och de här problemen måste nu åt
gärdas, säger Thomas Blomqvist.
– Problem med tillgången till taxi
framför allt på glesbygden och under
obekväma tider är också tecken på
brister i den nya taxilagen. Den ökade
mängden körtillstånd för taxi verkar
inte ha ökat tillgången på tillgängliga
taxibilar.
I den nya lagen finns ingen joursky
ldighet inskriven. Det har bidragit
till att det under vissa tider av dygnet
kan vara omöjligt att få tag på en taxi.
Det är ironiskt eftersom den nya la
gens syfte uttryckligen var att förbät
tra tillgängligheten, säger Blomqvist.
– Kommunikationsministeriet bör
nu utvärdera bristerna i den nya tax
ilagen och hur tillgången till taxibilar
kan tryggas också på glesbygden och
under obekväma tider av dygnet,
kräver Blomqvist.
Skapa bättre möjligheter för pappor att vara hemma med sina barn
11.11.2018

Svenska folkpartiet vill genom en
familjereform bl.a. öka pappornas
möjlighet till en inkomstrelaterad
familjeledighet. Genom denna reform
vill SFP göra Finland till världens
barnvänligaste land.
– Det här är inte bara viktigt på ett

Biaudet: Regeringens nedskärningar urholkar goda biståndsresultat
13.11.2018

De utvecklingspolitiska resultat
en som Utrikesministeriet redogör
för har försämrats kraftigt på gr
und av denna regerings dramatiska
nedskärningar år 2016.
– Det är skäl att fråga sig ifall
nedskärningarna och inriktningen
på finansieringsstöd helt urholkar de
fina målsättningarna om att hjälpa de
allra mest utsatta, något som vi i Fin
land under årens lopp framhållit som
allra viktigast, säger riksdagsledamot
Eva Biaudet.
– Det handlar om arbetet för flick
ors och kvinnors rättigheter som till
stor del finansierats via multilateralt
samarbete och via medborgarorgan
isationernas arbete. Det handlar om
stödet till de allra fattigaste länderna,
säger Eva Biaudet.
Under det senaste årtiondet har
samhällsutvecklingen i många länder
vänt till det sämre på grund av konf
likter. Demokratin raseras i många
länder, möjligheter för männis
korättsförsvarare att agera begränsas
och rättsstatsprinciper ifrågasätts.
Trots att mödradödligheten i
Afrika söder om Sahara, dödligheten
bland barn under 5 år och barnäk
tenskap i till exempel Sydasien dras
tiskt minskat lever fortfarande 783
miljoner människor i extrem fattig
dom. Var tredje kvinna erfar sexuellt
eller annat fysiskt våld under sitt liv,
varannan dödad kvinna har dödats av
en närstående och i en tredjedel av
länderna definieras familjevåld inte
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samhälleligt plan, utan också för det
enskilda barnet, pappan och familjen.
Vi bör göra vårt bästa för att se till att
alla barn ges möjligheten till en god
relation till sina föräldrar, säger riks
dagsledamot Mikaela Nylander.
I den familjereform som SFP
föreslår förlängs den inkomstre
laterade föräldraledigheten till 18
månader. I förslaget delar mamman
och pappan jämt på 12 månader och
de resterande sex månaderna väljer
någondera att använda
– Vi ska ge familjerna rätt att själv
bestämma hur de vill dela upp famil
jeledigheten. Även denna möjlighet
erbjuder modellen.
Modellen som SFP föreslår ger
även rätt till pappor som inte bor
med barnet att ta ut föräldraledighet.
SFP föreslår även att den tredje sex
månaders perioden ska kunna tas
ut av mor- och farföräldrar eller
närstående person. Den tredje peri
oden ska även flexibelt kunna delas
mellan föräldrarna så att vardera
jobbar halvtid till 50 procent.
– Vi ser det viktigt att vi är flexibla
och att besluten vi fattar motsvarar
barnfamiljernas verklighet, poängter
ar Nylander
Vi ser en positiv trend i dagens
samhälle då allt fler nyblivna pappor
väljer att stanna hemma med sina
barn. Av all föräldraledighet som tas
ut, används idag 10 procent av pappor.
– Tyvärr är ökningen vi ser inte
tillräcklig, därför behövs en familjere
form nu, avslutar Nylander.
SFP:s familjereform är en del av
den alternativa budget som SFP
lanserat.
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som ett brott.
– För att ändra riktning måste
målsättningen vara att Finlands och
Europas bistånd höjs till 0,7 pro
cent och 0,2 procent av detta måste
riktas till de allra fattigaste och mest
utsatta länderna. Så länge dessa
nivåer är avlägsna måste biståndets
tyngdpunkt ligga på gåvohjälp, säger
Biaudet.
Flera jobb och mera pengar i handen
14.11.2018

Den sysselsättande effekten av SF
P:s alternativa budget för 2019 är
3000 fler arbetsplatser jämfört med
regeringens budgetförslag. Det är en
av de viktigaste slutsatserna i den
konsekvensanalys som riksdagens
utredningstjänst har gjort.
– Vår modell ger flera arbetsplats
er och mera i handen, understryker
partiordförande Anna-Maja Hen
riksson, som i dag på eftermiddagen
presenterar den alternativa budgeten
i riksdagens debatt.
– Resultaten är mycket bra för
SFP:s del. Vår alternativa budget
skapar en bättre inkomstutveckling
– socialt i samtliga inkomstgrupper
– och bidrar dessutom med en god
sysselsättande effekt. Det visar att vi
prioriterar rätt, säger Henriksson.
I år är första gången som utred
ningstjänstens ekonomister grund
ligt analyserat varje skild alternativ
budget. Den alternativa budgetens
effekter jämförs med regeringens
budgetförslag.
En av de största satsningarna i
SFP:s alternativa budget är en famil
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jepolitisk helhetsreform. Centralt
i den är att den inkomstrelaterade
föräldraledigheten förlängs till 18
månader, jämställt enligt 6+6+6-mod
ellen.
Stora satsningar på småbarnsped
agogik, skola och utbildning är SFP:s
recept för att klara av framtidens
samhällsutmaningar. SFP har bal
anserat sin alternativa budget utan
att öka på underskottet i statse
konomin.
Gemensamma standarder för att
trygga minoriteters rättigheter
behövs
16.11.2018

Den här veckan godkände Europapar
lamentet ett initiativ som berör mini
mistandarder för minoriteter i EU.
Enligt Europaparlamentariker Nils
Torvalds (SFP/ALDE), är det godkän
da initiativet ett steg i rätt riktning,
eftersom parlamentet i initiativet
uppmanar EU att ansluta sig till ram
konventionen om skydd för nationella
minoriteter och språkstadgan och att
medlemsländerna ratificerar dessa.
– Vi behöver gemensamma stan
darder för att försäkra oss om att
minoriteter runt om i Europa skyddas
på ett tillräckligt sätt, säger Torvalds.
I dagens läge varierar den situa
tion minoriteter befinner sig i myck
et beroende på vilket medlemsland
man befinner sig i. Det här är spe
ciellt viktigt idag då vi ser att en del
medlemsländer glider allt längre
högerut på den politiska skalan och
populism vinner grogrund, säger
Torvalds.
Initiativet betonar också mi

Henriksson: Barnens rättigheter är
vuxnas ansvar
20.11.2018

Hur framtiden ser ut hänger på de
förutsättningar vi ger de kommande
generationerna. I enlighet med FN:s
barnkonvention har alla barn rätt till
ett gott liv. Något alltför många barn
runt om i världen, och även i Finland,
tyvärr inte har.
– Att stå upp för de som inte kan
försvara sig själva och jobba för att
stärka deras möjligheter i livet ser
jag som ett av mina största och vikti
gaste uppdrag. Barnets bästa är vårt
allas bästa, säger partiordförande
och riksdagsledamot Anna-Maja Hen
riksson.
Grunden för barns jämlika
förutsättningar skapas redan under
barnets tidiga levnadsår. Därför är
också småbarnspedagogiken så vik
tig. Forskning visar att småbarnsped
agogiken har långtgående positiva
effekter på barns inlärning och soci
ala färdigheter ända upp i tonåren. I
Finland är vi stolta över att våra barn
tas bra hand om, men deltagande i
småbarnspedagogiken i Finland lig
ger trots det på en för låg nivå, vilket
även OECD påpekat. År 2016 deltog
cirka 68 % av de finländska barnen
mellan 1–6 år i småbarnspedagogisk
verksamhet. Nästan en tredjedel av
alla barn står alltså utanför.
– SFP föreslår att alla barn över
tre år ska ha rätt till fyra timmar
avgiftsfri småbarnspedagogik per
dag. Det här är en viktig åtgärd som
stöder den enskilda familjen och
barnet i ett tidigt skede av barnets liv,
säger Henriksson.
För att barn och unga ska kunna
genomföra den grundläggande och
andra stadiets utbildning framgångs
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noriteters språkliga och kulturella
rättigheter samt rättigheter till
utbildning. En av de viktigaste
punkterna är ändå att parlamentet
rekommenderar en definition för vad
en minoritet är och vem som hör till
den.
– För tillfället finns det ingen defi
nition på EU-nivå för vem som hör till
en minoritet, påpekar Torvalds. Det
här leder till att det är svårt för de
som är utsatta att hävda sin position
då det verkligen behövs. EU har i
sin grundrättighetsstadga förbjudit
diskriminering av personer som hör
till minoriteter. För att stärka det här
skyddet är det viktigt att vi har en
tydlig definition på vem som är en del
av en minoritet. Europaparlamentets
initiativ innebär också en hälsning
till Finland, som inte har ratificerat
ILO:s konvention om ursprungs
folk och stamfolk. Det här har kon
sekvenser framför allt för den samis
ka befolkningen i Finland.
– Det är dags att Finland står upp
för sin samiska ursprungsbefolkning
och ratificerar konventionen, säger
Torvalds, som också är aktiv som
ordförande för parlamentets inter
grupp för minoritetsfrågor.
Under veckan i Strasbourg presen
terade representanter för Samerådet
i intergruppen de dagliga kränkning
arna av språkliga rättigheter och
rätten till mark samerna får utstå.
– Det här är något vi måste råda
bot på, säger Torvalds.
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rikt måste de få må bra. Vi behöver
satsa på mer förebyggande arbete
bland unga.
– Det ska vara lätt att uppsöka
kuratorn eller psykologen i de miljöer
där barnen och de unga rör sig, beto
nar Henriksson.
– Finland ska ha som mål att bli
världens barnvänligaste land. Då ska
vi också föra en politik som stärker
barnfamiljerna i deras vardag, skapar
en mer flexibel familjeledighets
modell, lyfter upp alla barns rätt
till högklassig småbarnspedagogik
och skola oberoende av bakgrund
och föräldrarnas socioekonomis
ka situation. Det kan också vara
avgörande för att få unga familjer att
flytta tillbaka till Finland efter en tid
utomlands. Nästa regering behöver
sätta fokus på barnpolitiken, säger
Henriksson.
Inhemsk matproduktion är viktig
för landets säkerhet
27.11.2018

Just nu lever vi i ett globalt bryt
ningsskede. Vi behöver en hållbar kli
matpolitik med tanke på vår planets
framtid. Jord- och skogsbruket har
en viktig roll för att nå klimatmålen,
sade SFP:s partiordförande och riks
dagsledamot Anna-Maja Henriksson
under
För att nå klimatmålen behöver vi
fokusera på lösningarna.
– Jord- och skogsbruket är en del
av lösningen, inte en del av proble
met. Skogen ska, till exempel, fungera
både som kolsänka och erbjuda rå
varor för industrin. Därför behövs en
fortsatt aktiv skogsvård. Vi ska inte
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tro att lösningen är att sluta sköta
skogen, säger Henriksson.
Den inhemska matproduktionen är
viktig för Finland både med tanke på
säkerheten och ekonomin men också
för den enskilda konsumenten.
– Det handlar om landets säkerhet
och en trygghet för medborgarna,
att veta att den inhemska matpro
duktionen kan fortsätta också under
krissituationer. För konsumenten
handlar det också om tryggheten att
veta att finska livsmedel är rena och
håller hög kvalitet, och att det går att
spåra var till exempel köttet kommer
ifrån, säger Henriksson.
Oberoende om man bor i en stad
eller på landsbygden förtjänar alla en
känsla av trygghet.
– Vi behöver föra en politik där
både landsbygd och stad prioriteras
utan att dessa två sätts i motsats
förhållande till varandra, avslutar
Henriksson.
Henriksson kräver pengar för aktiv
vaccinationskampanj!
3.12.2018

Mässling har så gott som varit utrotat
i Finland tack vare att man i Finland
haft ett fungerande vaccineringspro
gram. Trots detta finns det områden
i Finland där situationen tyvärr gått i
motsatt riktning, bland annat i Öster
botten.
– Det att vi nu har en situation
där ett barn i Larsmo insjuknat i
mässling, visar vad som kan hända då
tillräckligt många inte låtit vaccinera
sina barn. Det är alldeles uppenbart
att det ännu behöver satsas mer på
direkt upplysning till föräldrarna då

Rehn-Kivi: Fosterlandet bör behandla beväringar och fredsbevarare på lika villkor
5.12.2018

Riksdagen har idag röstat om en lag
motion om förbättrade ersättningar
till värnpliktiga vid olycksfall.
I motionen föreslogs att beväringar

i Finland ska få likadan ersättning för
olycksfall och tjänstgöringsrelaterad
sjukdom som i krishanteringsup
pdrag utomlands. Enligt nuvarande
lagstiftning betalar Statskontoret
bara ut 4810 euro i ersättning för
begravningskostnader. Men någon
egentlig ersättning för dödsfallet
betalas inte. För militärer som dör
i internationella krishanteringsup
pdrag betalas däremot 200 000 euro
och det betalas ut till en namngiven
förmånstagare.
Den som skadas och får bestående
men vid fullgörandet av värnplikt
eller civiltjänst ska nu ha rätt till en
ny engångsersättning. Nära anhöriga
till den som avlidit till följd av olycks
fall i militärtjänst eller tjänstgörings
relaterad sjukdom ska också ha rätt
till en ny engångsersättning som
motsvarar en grupplivförsäkring. En
gångsersättningens maximala belopp
är enligt förslaget 210 000 euro. Den
nya lagen kommer att träda i kraft
från och med den 1.1.2019.
Svenska riksdagsgruppen välkom
nar förslaget men hade önskat att
lagen kunde ha tillämpats från och
med den 1.1.2017 i enlighet med lagen
för internationella krishanteringsup
pdrag. Därför skrev gruppen tillsam
mans med Sannfinländarna under en
reservation i ärendet.
− Fosterlandet bör behandla
beväringar och fredsbevarare lika
på den här punkten. Därför skulle
jag ha önskat att riksdagen kunde ha
godkänt vårt ändringsförslag, säger
riksdagsledamot och medlem i socialoch hälsovårdsutskottet Veronica
Rehn-Kivi.
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det gäller vikten av att låta vaccinera
sina barn, säger SFP:s ordförande ,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son.
För tillfället är vaccination
stäckningen för t.ex. mässling, påss
juka och röda hund alarmerande låg
i flera landskap. För att vi ska ha ett
fungerande flockskydd som skyddar
oss emot dessa sjukdomar ska antalet
vaccinerade i området ligga på 95%. I
Larsmo har det legat runt 75%.
– Jag har tillsammans med bland
andra Veronica Rehn-Kivi jobbat en
längre tid med att försöka få fram
extra pengar för det här viktiga ar
betet. Vi i SFP har lyft frågan också i
en budgetmotion till riksdagen, där vi
äskar 200.000 euro för att öka vac
cinationsupplysningen i hela landet.
Nu är det dags för regeringen och
riksdagen att ta saken på allvar, säger
Henriksson.
Riksdagen behandlar som bäst
budgeten för nästa och och går igen
om olika prioriteringar.
– De kommande dagarna och
veckorna avgörs budgetbehandlingen
i riksdagen. Jag hoppas verkligen att
såväl samtliga regeringspartier som
oppositionen, nu kunde ställa sig
bakom vårt förslag, avslutar Henriks
son.
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Tre beväringar från Nylands
Brigad omkom i oktober 2017 då
de färdades i ett militärfordon som
kolliderade med ett tåg i obevakad
plankorsning i Skogby i Raseborg.
Bergqvist: Vård och språk varken
får eller kan ställas mot varandra!
14.12.2018

Förslaget att Åbolands sjukhus skulle
bli ett regionsjukhus under ÅUSC är
problematiskt ur flera synvinklar.
Framförallt är uppfattningen om att
man kan ställa tillgången till service
på svenska mot tillgången till spe
cialsjukvård oroande.
– Det här är en felaktig uppfat
tning. De språkliga rättigheterna är
en grundlagsenlig rättighet. Tillgån
gen till vård är nog en rättighet, men
inte en grundlagsenlig sådan. Därför
kan tillgången till vård inte åsidosät
ta de språkliga rättigheterna, säger
Svenska folkpartiets vice ordförande
Sandra Bergqvist.
Samma tankegång gäller också
när det kommer till att organisera
vården.
– En strävan efter att förenhetliga
administrationen går inte före sky
ldigheten att tillgodose de språkliga
rättigheterna, säger Bergqvist och
hänvisar till ett utlåtande som Svens
ka Finlands Folkting och Finlands
Kommunförbund begärt av grundlag
sexperten, juris doktor och professor
i förvaltningsrätt Olli Mäenpää.
Bergqvist vill därför kasta bollen
tillbaka till ÅUCS.
– Om man verkligen vill satsa på
den svenska servicen är det bäst att
börja inom ÅUCS egna väggar. Här
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kunde man ta modell av hur Åbolands
sjukhus agerar när det gäller service
på två språk. Personalutbyte och
utökat samarbete mellan ÅUCS och
Åbolands sjukhus är inte ett problem,
säger Bergqvist.
– Finns det vilja finns det lösning
ar, säger Bergqvist och lyfter fram
den Taxellska paradoxen; enspråkiga
lösningar är den bästa garantin för
tvåspråkighet.
Blomqvist: Hög elskatt skrämmer
bort datacentraler
19.12.2018

Den höga elskatten har blivit ett hin
der för etableringen av datacentraler
i Finland.
Datacentralerna är grunden för
digitaliseringsutvecklingen. Det insåg
man i Sverige som förra året sänkte
sin energiskatt för datacentraler till
minimi-EU-nivå.
Det här leder till att Finland spelas
ut när det gäller nya etableringar,
framhåller riksdagsledamot Thomas
Blomqvist.
– Sveriges beslut att sänka skatten
var strategiskt i syfte att locka eta
bleringar av datacentraler. Nu kan vi
konstatera att Sverige och de övriga
nordiska länderna med lägre skat
tesats har lyckats. Det finns på olika
håll intresse och beredskap att ta
emot datacentraler, men de kommer
inte hit på grund av den höga skatten,
säger Blomqvist.
Han träffade på tisdag represen
tanter datacentralerna Hanko Data
från Hangö och North Shore från
Jakobstad. De har räknat ut att el
skatten för medelstora datacentraler

är hela 57 gånger högre i Finland än i
Sverige.
– Det är konkurrensmässigt en
helt ohållbar situation. Vi måste
spela med ungefär samma villkor som
våra grannländer, vilket här betyder
att vi borde göra något åt elskatten.
Finland behöver igen bli intressant
för nyetableringar i denna framtids
bransch, säger Blomqvist.

länder och kontinenter. Globala prob
lem behöver globala lösningar. Men
det är viktigt att vi i Finland, Norden
och EU är med och driver utvecklin
gen åt rätt håll.
Blomqvist om sexualbrotten:
Konkret tilläggsbudget behövs
som ger fler nätpoliser och bättre
förebyggande åtgärder
15.01.2019

Henriksson: Finland borde frångå
fossila bränslen under 2030-talet
10.01.2019
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En förändring av vår energipro
duktion är avgörande för att tackla
klimatförändringen.
– Vi i SFP anser att Finland un
der 2030-talet borde frångå fossila
bränslen inom energiproduktionen
och samtidigt påverka EU att gå i
samma riktning. För att lyckas med
detta spelar innovation och forsk
ning, ny teknik, smarta lösningar
och energieffektivering överlag en
avgörande roll, samtidigt som vi
övergår till förnyelsebara energi
former, säger SFP:s partiordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son.
De flesta riksdagspartierna kom
nyligen överens om gemensamma
klimatpolitiska linjedragningar för
Finland. Begränsningen av tempera
turökningen till 1,5 grader var en
övergripande målsättning.
– Det ligger i hela mänsklighetens
intresse att stävja temperaturöknin
gen till max 1,5 grader, för att undvi
ka förödande konsekvenser för såväl
naturen som människan. Här behövs
en politisk vilja som sträcker sig över

Det finns orsak att skärpa minimis
traffen för sexualbrott, i synnerhet
när det gäller brott som begåtts mot
minderåriga. Det säger gruppord
förande Thomas Blomqvist efter att
riksdagsgrupperna på tisdagen enats
om gemensamma linjer för att lugna
läget.
– De brott som har begåtts nu
senast i Uleåborg är fruktansvärda
och helt oacceptabla. SFP har redan
tidigare ansett att straffen för sex
ualbrott borde skärpas och vi har
verkligen ingen orsak att ändra på
vår uppfattning.
Blomqvist fick på gruppledarmötet
stöd för sitt förslag om att regeringen
borde konkret öka resurserna som
stärker det förebyggande arbetet.
– Medborgarna är oroliga och
därför behövs större satsningar på
nätpoliser som kan förebygga brott
och skydda barn och unga. Vi behöver
socialarbetare som arbetar i den
verklighet på nätet där barn och unga
lever. Vi måste också fokusera på
eftervården av våldtäktsoffren.
Enligt Blomqvist visar den senas
te tidens händelser att Finland till
väsentliga delar har misslyckats i
integreringen av invandrare.
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– Vi måste satsa både på up
plysning och se till att integreringen
fungerar bättre, säger han.
Henriksson: FPA-taxin måste fungera
19.01.2019

SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson kräver att
regeringen och FPA åtgärdar proble
men gällande den s.k. FPA-taxin.
– Problemen med FPA-taxin måste
åtgärdas. Det finns nu otaliga ex
empel om hur det i dagens läge har
blivit svårt att få en FPA-taxi eller
så har taxin varit kraftigt försenad.
Det är uppenbart att det nuvarande
FPA-taxisystemet inte motsvarar pa
tientens behov. Så här kan de det inte
fortsätta. Personer i en svår livssitu
ation ska inte bli behandlade såhär,
säger Anna-Maja Henriksson.
Då avstånden till läkaren blir långa
blir även systemets brister väldigt
tydliga. I dagens läge får chauffören
inte längre vänta då kunde träffar
läkaren. Det betyder att taxin kan
köra kunden till läkaren 100km, men
efter att kunden stigit ut taxin så
måste bilen ställa sig i kö för nästa
transport eller köra tom tillbaka om
det inte finns kunder. Chauffören får
alltså inte vänta på den patient han
skjutsat tillvården i till exempel 20
minuter och köra samma patient hem
tillbaka.
– En cancersjuk patient skrev åt
mig att hen i vanlig ordning tog sin
FPA-taxi till sjukhuset (100 km) på
annan ort för behandlingar, men då
hen skulle åka tillbaka var det omö
jligt att FÅ ta samma taxi. Istället
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måste en ny taxi beställas. Det är ett
slöseri med resurser att två taxin ofta
åker långa sträckor tomma, säger
Anna-Maja Henriksson, och tillägger
att det ökar otryggheten för patienten
och därtill är klimatovänligt.
– Det är viktig att komma ihåg att
problemet beror på själva systemet
och FPA, inte på de enskilda taxiföre
tagarna och chaufförerna. Att både
taxiföretagarna och kunderna är
missnöjda visar att det är hög tid att
åtgärda problemen gällande FPA-tax
in.
Folkpensionsanstalten ersätter en
taxiresa då man på grund av sjuk
dom, graviditet eller förlossning är
tvungen att besöka läkare och då man
med tanke på sitt hälsotillstånd inte
kan resa med allmänna färdmedel.
Självrisken är 25 euro per skjuts.
Svenska riksdagsgruppen är bestört över att ILO 169 igen fälls
24.01.2019

Det står nu klart att ratificeringen
av ILO:s konvention nr 169 om ur
sprungsfolkens rättigheter inte förs
vidare under denna regeringsperiod.
– Det är upprörande att regerin
gen skyfflar undan konventionen och
låter detta falla på en teknikalitet.
Samerna är Europas enda ursprungs
folk. Deras rätt till bevarande av sitt
språk, sin kultur och utövande av
sina näringar handlar om mänskliga
rättigheter, säger partiordförande
och riksdagsledamot Anna-Maja Hen
riksson.
SFP och dåvarande justitieminister
Anna-Maja Henriksson arbetade un
der förra regeringsperioden hårt för

SFP lanserade sitt riksdagsvalsprogram: Mera tillsammans
25.01.2019

Svenska folkpartiet har som
målsättning att göra det bästa riks
dagsvalet någonsin mätt i röster, med
ett väljarunderstöd på åtminstone
5%. SFP siktar på att behålla alla sina
nuvarande mandat och få två tillägg
smandat, ett i Vasa valkrets och ett i
Helsingfors.
– Vi har alla förutsättningar att
göra ett mycket framgångsrikt riks
dagsval. Vi har nu sett vad det bety
der för skolan och utbildningen, för
vården och för svenskans ställning i
Finland när SFP inte sitter i regerin
gen. SFP vill under nästa valperiod
se ansvarsfulla beslut för en hållbar

framtid, sade SFP:s ordförande och
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son då SFP idag lanserade sitt valpro
gram ”Mera tillsammans”
Valprogrammet ”Mera tillsam
mans” utgör en heltäckande vägkarta
för ett framgångsrikt Finland. Under
lanseringen betonade Henriksson
bland annat följande helheter.
Riksdagsvalet kommer att vara ett
utbildningsval
– Skolan och utbildningen är en
av de starkaste grundstenarna för
att skapa såväl trygghet, som ett
framgångsrikt Finland. Det är helt
nödvändigt att nu satsa på jämlika
förutsättningar för alla barn till en
god start i livet. Så kan vi motverka
utanförskap och marginalisering.
Den nuvarande regeringen har vi
sat en oerhörd nonchalans gentemot
det svenska språket. Det ska vara slut
på det nu!
– Den av SFP initierade national
språksstrategin bör uppdateras såväl
gällande svenskan som finskan. SFP
är den bästa garanten för ett levande
tvåspråkigt Finland. I all vår politik
har vi de tvåspråkiga glasögonen på
näsan.
Alla ska ha rätt till högklassig vård,
oberoende av hemort, inkomst eller
språk.
– Finland behöver en vårdreform
som gör det bättre, inte sämre. SFP
vill se fler läkare på hälsocentralerna
och att psykisk hälsa lyfts till en na
tionell prioritet. Vård ska garanteras
på våra båda nationalspråk. Vård på
svenska får inte nonchaleras.
Finland bör arbeta för att den glo
bala uppvärmningen inte överskrider
PRESSMEDDELANDEN
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ratificeringen. Propositionen om rat
ificering av konventionen lämnades
till riksdagen för behandling 2014
men på slutrakan höll inte regering
sleden och ratificeringen blev vilande
i riksdagen till denna period.
Statsrådet lämnade i dag en skriv
else till riksdagen genom vilken den
återtar regeringens proposition från
år 2014 om ratificering av konven
tionen om ursprungsfolk och stam
folk i självstyrande länder. På grund
av andra lagstiftningsändringar är
propositionen nu tekniskt föråldrad
hävdar regeringen.
– Regeringen skjuter på ett beslut
som på inga sätt borde vara oklart.
Det är dags att Finland står upp för
sin samiska ursprungsbefolkning,
säger riksdagsledamot och svenska
riksdagsgruppens vice-ordförande
Eva Biaudet.
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1,5 grader.
– Finland ska frångå kolkraft under
nästa decennium och öka andelen
hållbar förnybar energi både i pro
duktion och konsumtion. Vi behöver
tydliga satsningar på teknik, forsk
ning samt utveckling och innovation.
SFP vill skapa de bästa förutsättning
arna för företag att vara innovativa i
kampen mot klimatförändringen.
SFP vill se ett seniorvänligt Fin
land
– När du blir äldre ska du tryggt
kunna bo kvar hemma så länge du
vill. Men när du inte längre kan det,
ska det finns ett annat tryggt nytt
boende för dig. SFP vill att garantip
ensionen tryggar en skälig utkomst.
Det ska också vara möjligt att delta
i arbetslivet efter pensioneringen.
Närståendevårdare gör ett oerhört
värdefullt arbete. SFP vill att alla
närståendevårdare behandlas jämlikt
och garanteras avlastning och vila.
SFP vill att Finland ska vara
världens barnvänligaste land.
– Vi vill att alla barn erbjuds en
jämlik och god start i livet. Alla barn
ska ha rätt till småbarnspedagogik
av hög kvalitet. SFP vill minska
barnfattigdomen genom en finans
politik som stöder barnfamiljer och
ensamförsörjare. Finland behöver en
familjepolitisk helhetsreform. SFP
föreslår att man förlänger de inkom
strelaterade familjeledigheterna
enligt 6+6+6 modellen som ger varje
barn som fyllt tre år rätt till fyra tim
mar av avgiftsfri småbarnspedagogik.
SFP vill se livskraftiga städer samt
en levande landsbygd och skärgård.
– Vi i SFP ser ingen motsättning
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mellan stad och landsbygd, båda
behöver varandra. Städernas utveck
ling är en förutsättning för Finlands
framgång. Och hela Finland gynnas
av en levande landsbygd.
SFP är Finlands mest EU-vänliga
parti.
– Finland ska gå i täten för att
arbeta för ett mer modernt, mer
jämställt, mer hållbart och konkur
renskraftigt EU som står upp för
de gemensamma värderingarna om
mänskliga rättigheter, rättsstatsprin
cipen och demokratin. Finland ska
vara en proaktiv och konstruktiv
aktör inom EU. De nordiska EU-län
derna kunde med fördel samarbeta
ännu mer aktivt för att driva våra
gemensamma intressen. Norden ska
bli världens mest integrerade region.
De gränshinder som fortfarande
försvårar det nordiska samarbetet
bör avskaffas. Ett nordiskt e-id bör
införas under inkommande regering
speriod.
Henriksson: Finland behöver en
äldreombudsman
29.01.2019

SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson anser att det
behöver inrättas en äldreombudsman
i Finland.
– Vi behöver en äldreombuds
man, som övervakar seniorernas
rättigheter och att äldreomsorgen
fungerar bra. Det här har blivit
fullständigt klart under de senaste
dagarna i och med den grova van
vården som kommit fram inom äld
reomsorgen. Seniorernas röst måste
höras bättre. Därför behöver vi en

nationell äldreombudsman. Särskilt
då vi vet att Finland befolkning åldras
och behovet av äldrevård ökar, säger
Anna-Maja Henriksson.
– Vanvård inom äldreomsorgen är
helt oacceptabelt. Vi måste skapa ett
samhälle där seniorerna kan kän
na sig trygga, oberoende om du bor
hemma, i ett privat eller kommunalt
servicehem. Alla har rätt till en trygg
ålderdom, säger Henriksson.
Henriksson och Blomqvist: Krafttag behövs inom åldringsvården

Svenska folkpartiet har idag tillsam
mans med de övriga oppositionspar
tierna lämnat in en interpellation om
regeringens politik angående äld
reomsorgen i Finland.
– Inget berättigar vanvård. Det
är helt nödvändigt att gå till bot
ten med de missförhållanden inom
åldringsvården som nu uppdagats
på olika håll i Finland, säger SFP:s
partiordförande och riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson.
De stora vårdbolagen har ett gedi
get jobb framför sig för att återskapa
förtroendet som vårdproducenter.
– Det är bra med valmöjligheter
också inom äldrevården. Men vårdbo
lagen måste bevisa att deras främsta
syfte är att erbjuda service av god
kvalitet, inte att maximera vinsterna
på patienternas bekostnad. Det är
synnerligen oetiskt och oacceptabelt
att skattepengar som ska användas
för vård kanaliseras vidare till skatte
paradis, säger Henriksson.
Regeringen har misslyckats och
snabba åtgärder krävs för att säker
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ställa att äldre känner sig trygga
oberoende var de bor.
– Vårt gemensamma ansvar måste
vara att se till att de som är i mest
sårbar situation kan garanteras en
trygg vardag. Alla beslutsfattare både
nationellt och kommunalt har nu ett
stort ansvar att se till att motsva
rande fall inte upprepas. Vårt sam
hälle måste vara seniorvänligt. Det
ska vara tryggt att bli äldre, säger
Svenska riksdagsgruppens ord
förande Thomas Blomqvist.
– Vi behöver flera händer inom
vården. I dag har vi bara en rekom
mendation som är skriven i lagen. Vi
behöver en lagstadgad personaldi
mensionering för att trygga en god
vård och omsorg, säger Blomqvist.
I Finland har vi ca 25 personer
som idag övervakar kvaliteten på
åldringsvården jämfört med djurens
välmående som övervakas av över 60
personer.
– Det är uppenbart att det behövs
mera resurser till övervakningen
inom äldrevården. Regeringens
vårdreform utgår från en utökad
självkontroll av bolagen. Det räcker
absolut inte, avslutar Henriksson.
Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet
05.02.2019

Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt
lidande och miljardkostnader åt sam
hället varje år. Det är ohållbart att
blunda för detta mänskliga lidande.
Vi måste ta tag i problemet, annars
står vi inför stora utmaningar.
– Tyvärr har den mentala hälsan
blivit i skymundan i vårdreformen.
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Vi behöver ett långsiktigt nationellt
program för mental hälsa, men också
omedelbara satsningar på tidigt
ingripande och ett tillräckligt antal
psykiatriska sjukvårdare vid hälso
centralerna, säger riksdagsledamot
Veronica Rehn-Kivi.
Vi bör fästa uppmärksamhet vid
psykisk hälsa redan vid ett tidigt
skede. Mera händer behövs bland
annat i familjerådgivningen, skolor
na och bashälsovården för att stödja
psykisk hälsa och identifiera risker.
– Större satsningar speciellt på
ungdomars psykiska hälsa behövs
bl.a. i elevvården. Finland behöver
lågtröskelmottagningar dit vem som
helst kan gå när hon eller han be
höver hjälp, säger Rehn-Kivi.
Psykisk ohälsa är en vanlig or
sak att personer står utanför ar
betsmarknaden. Situationen är
allvarlig.
– Att söka hjälp ska vara en
självklarhet för alla oberoende ålder.
Psykisk hälsa är något som vi bor
de tala mera om. Ingen ska behöva
känna skam för att söka hjälp eller
rädsla för social utfrysning, säger
Rehn-Kivi.

kommit fram att på riksplanet är
det endast en person på Valvira som
arbetar med övervakningen. Jag
upprepar: bara en person. Det är full
ständigt ohållbart och måste åtgärdas
omgående, säger Henriksson.
I sitt inlägg i riksdagens interpel
lationsdebatt på onsdagen om situa
tionen inom äldreomsorgen betonade
Henriksson att mer händer behövs
inom vården och att man nu måste gå
till botten med problemen.
Hon understryker att de som
jobbar inom vården är värda all up
pmuntran för sitt värdefulla arbete
och nu gäller det att ta det politiska
ansvaret för att reparera de fel som
finns.
– Vi behöver en personaldimen
sionering som skrivs in i lag. Vi be
höver en äldreombudsman i Finland
med ett ordentligt mandat och som
rapporterar till riksdagen. Vi behöver
upphandlingsprocesser som fokus
erar på kvalitet. Vårdbolagen måste
bevisa att deras främsta syfte är att
erbjuda service av god kvalitet, inte
att maximera vinsterna på patienter
nas bekostnad, säger Henriksson.
Vi behöver våra lokala sjukhus

Henriksson: Mera pengar behövs
nu för bättre övervakning
06.02.2019

Svenska folkpartiets ordförande
Anna-Maja Henriksson kräver att
regeringen utan dröjsmål ger en
tilläggsbudget med resurser för bät
tre övervakning så att vanvård inom
äldreomsorgen kan förebyggas i tid.
– Efter att jag tog upp resursfrågan
på riksdagens frågetimme har det
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De mindre sjukhusen på olika håll i
svenskfinland har under de senaste
åren varit hårt angripa. Servicen har
naggats i kanterna och oron har stigit
bland befolkningen.
– BB lades ner i både Raseborg
och Borgå. Gynekologiska opera
tioner flyttades bort från Borgå och
vid Malmska sjukhuset i Jakobstad
slutade man utföra dagskirurgiska

Biaudet: Barnäktenskap måste
kunna upphävas
15.02.2019

– Riksdagen har nu godkänt det
länge efterlängtade lagförslaget om
totalförbud att ingå barnäktenskap

i Finland. Det är ett viktigt steg för
att i Finland skydda minderåriga,
mest flickor mot social påtryckning
t.ex vid graviditet, säger Eva Biaudet,
riksdagsledamot och lagutskottets
viceordförande.
I Finland har det funnits mö
jlighet att med specialtillstånd ingå
barnäktenskap. Både internationella
människorättsavtal och kvinnoor
ganisationer över partigränser, har
länge talat för att Finland måste
förbjuda möjligheten till barnäk
tenskap. Ett förbud av äktenskap för
personer under 18 år stärker sär
skilt flickors rättigheter, då flickor
är överrepresenterade bland de som
ingått barnäktenskap. Största delen
av de specialtillstånd som ansökts
har bottnat sig i religiösa och/eller
kulturella orsaker då flickan varit
gravid.
– Fastän jag gläds över regeringens
lagförslag är jag samtidigt mycket
besviken över att man i beredningen
inte beaktat internationella rekom
mendationer om att utan problem
kunna upphäva ett sådant, olagligt
ingånget barnäktenskap. Nu förutsät
ter även denna nya lag att den mind
eråriga söker äktenskapsskillnad,
och därom blir en ständig anteckning
även i befolkningsregistret. Detta är
oskäligt. Upphävandet måste kunna
ske enklare och så att äktenskapet
inte heller syns i folkbokföringen,
säger Biaudet.
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ingrepp. De räcker nu, dessa sjukhus
ska utvecklas och inte avvecklas
om vi vill ha levande regioner även
i framtiden, säger riksdagsledamot
Mikaela Nylander från Borgå
Alla ska ha rätt till högklassig
vård, oberoende var du bor. De lokala
sjukhusen spelar en viktig roll i detta
pussel.
– Då du blir sjuk ska du snabbt
kunna komma till läkare. Tillgång till
vård utan dröjsmål ska inte betyda
att du behöver en tjock plånbok. Vård
på eget modersmål ska vara möjligt.
Vi behöver våra lokala sjukhus, säger
Nylander.
Finland behöver en vårdreform,
men syfte måste vara att göra vården
bättre, inte sämre.
– Det skådespel som pågått i flera
år från regeringens sida gällande
vårdreformen är ansvarslöst. När
maktpolitiska intressen tar över
de verkliga behoven har det gått
för långt. Vi behöver högt special
iserade universitetssjukhus och
välfungerande centralsjukhus men
verksamheten i de mindre sjukhusen
så som i Borgå, Raseborg och Jakob
stad bör även de tryggas.
– Vi löser inget genom att skapa ny
förvaltning och de ger oss inte kor
tare vårdköer. De olika regionernas
särdrag och behov måste beaktas då
vården organiseras, säger Nylander

Bergqvist: Vi behöver krisplan för
färjtrafiken!
22.02.2019

På torsdag morgon avslutades det
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dygnslånga trafikuppehållet vid
Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod
Vånofärjan i nästan två dygn. Under
dessa tidsperioder har trafiken till
och från öarna varit totalt avskuren.
Det här vittnar om om att det
inte finns någon plan B då en färja
av någon orsak inte kan köra som
normalt. Ett flertal personer har
under trafikuppehållen varit tvungna
att hitta någonstans att övernatta
eftersom de inte kunnat ta sig hem då
färjorna inte trafikerat.
– Om färjorna inte går är vi strand
satta. De är vår enda länk till fast
landet, säger SFP:s vice ordförande
Sandra Bergqvist som själv bor i
Nagu och är beroende av färjtrafik.
Service- eller trafikavbrott under
några timmar är helt naturligt och
förståeligt, men i de här fallen har det
varit betydligt längre uppehåll än så.
Det är speciellt de mindre färjorna
som varit utsatta. Det har visat sig att
de inte har den kraft som behövs då
vädret visar sin styrka. I många fall
finns det ändå andra fartyg i närheten
som eventuellt kunde trafikera vid
liknande situationer. Bergqvist eft
erlyser därför ett samarbete mellan
olika rederier på lokalt plan för att
säkerställa och upprätthålla förbind
elserna också vid utmanande väder.
– Det skulle vara på sin plats att
göra en krishanteringsplan som
redogör för vad som sker vid längre
trafikuppehåll. Där skulle det framgå
på vilket sätt man garanterar att
öar inte isoleras, vem som ansvarar
för vad och hur informationsgången
sköts. En rundabordsdiskussion med
NTM-centralen, ortsborna och de
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olika rederierna skulle vara ett steg i
rätt riktning. Finns det vilja, finns det
sätt, konstaterar Bergqvist.
SFP vill minska barnfattigdomen
och förebygga marginalisering
bland unga
27.02.2019

Utslagning av unga är både en per
sonlig tragedi och en kostnad i mil
jonklassen för vårt samhälle. Varje
utslagen ungdom är en för mycket,
därför vill SFP se mångsidiga åt
gärder, både omedelbara och mer
långsiktiga. Vår utgångspunkt måste
vara att ingen lämnas utanför.
SFP vill att Finland ska vara
världens barnvänligaste land. Barn
fattigdomen måste tas på allvar.
Bland ensamförsörjarfamiljerna är
många låginkomsttagare och därför
måste ensamförsörjartillägget höjas.
– Barnfamiljer måste få stöd och
hjälp då det behövs. Att satsa på
förebyggande åtgärder och tidigt in
gripande är effektiva sätt att förhin
dra att barn marginaliseras. Därför
vill vi till exempel att kommunernas
hemtjänster för barnfamiljer har
tillräckliga resurser, säger partiord
förande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
Alla barn ska ha likvärdiga mö
jligheter att få en bra start i livet.
Elva procent av de som går ut nian
saknar de läskunskaper som krävs
för att studera vidare. Det är oaccept
abelt. Därför vill vi satsa på början
av skolstigen. Vi vill erbjuda fyra
timmar avgiftsfri småbarnspedagogik
per dag för barn som fyllt tre år och
vi vill införa en tvåårig förskola för

SFP vill att Finland är en föregångare i klimatfrågor
06.03.2019

– Jag är oerhört stolt över det kli
matprogram vi nu jobbat fram. Det
är ambitiöst och ligger i tiden och
framhåller också de möjligheter som
klimatförändringen kan innebära
för Finland, säger SFP:s ordförande,
riksdagsledamot Anna-Maja Henriks
son.
Klimatförändringen och den glo
bala uppvärmningen är en av vår tids
största utmaningar. SFP förbinder
sig till att den globala uppvärmningen
begränsas till max 1,5 grader och att
Finland ska vara koldioxidneutralt år

2035. Vi kan göra mycket på hemma
plan, men Finland ska också vara en
aktiv aktör i klimatfrågor i Norden,
Europa, globalt samt i internationella
organisationer.
– För att lösa klimatfrågan behövs
mångsidiga åtgärder. Satsningar på
ny teknik, forskning, utveckling och
innovation är avgörande också i det
här fallet. Arbetet mot klimatförän
dringen innebär stora möjligheter
för företag som till exempel utveck
lar mer hållbar teknologi. För att nå
klimatmålen krävs omställningar i
samhället. Vi måste därför se till att
de som påverkas mest av omställnin
gen inte lämnas ensamma, utan stöds
för att kunna anpassa sig till de nya
kraven. Människogrupper eller re
gioner som berörs särskilt mycket av
omställningen behöver kompenseras,
säger Henriksson.
– Vi ska både minska på våra
utsläpp, men också binda kol från
atmosfären i våra skogar och åkrar.
Växande skog är vår viktigaste
kolsänka, och denna kolsänka måste
vi värna om. Våra åkrar har också en
betydande potential att binda mera
kol än idag Vi vill utarbeta en modell
där skogsägare kompenseras för den
kolsänka de upprätthåller. För att
minska på utsläppen i trafiken måste
vi satsa på kollektivtrafik, speciellt
rälstrafik, och öka antalet elbilar och
utsläppssnåla bilar genom beskat
tningsåtgärder, säger SFP:s vice ord
förande och riksdagsledamot Anders
Adlercreutz.
– Uppvärmning och byggande
står för en stor del av utsläppen i
samhället. Vi vill sporra husägare
PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDEN

att bättre kunna stöda barnen.
– I Finland deltar barnen i
småbarnspedagogiken i betydligt
lägre grad än i våra nordiska gran
nländer. Därför är det så bakvänt
att regeringen försämrat rätten till
subjektiv dagvård. Vårt lands fram
tid är beroende av att vi ger kom
mande generationer bästa möjliga
förutsättningar. Bra elevvård och
studiehandledning spelar en viktig
roll i att förhindra utslagning, säger
riksdagsledamot Mikaela Nylander.
– För att unga ska få bästa möjliga
start på livet måste vi sänka ung
domsarbetslösheten och hjälpa unga
i övergången till arbetslivet. Det här
kan vi göra med hjälp av att öka an
talet verkstads- och arbetsprovplats
er, utveckla samarbetet mellan andra
stadiet och arbetslivet samt göra
det lättare för unga att jobba under
studietiden, säger Henriksson och
Nylander.
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att renovera så att värmesvinnet
minskar och byggnaderna blir mer
energieffektiva. Byggnaders miljö
belastning borde bedömas utgående
från byggnadens hela livscykel, ända
från produktion av material till åter
användning. Byggnader borde också
kunna producera och lagra egen el.
Energiproduktionen ska vara fossilfri
under 2030-talet, istället ska vi satsa
på vindkraft, solenergi, bioenergi och
jordvärme säger SFP:s vice ord
förande Silja Borgarsdóttir Sandelin.
Adlercreutz: Vi måste bli bättre på
att stöda pojkar och unga män i
skolan och hemma

Forskning visar att föräldrars
mentala problem korrelerar speciellt
med pojkars arbetsoförmögenhet
som beror på mentala problem och
ångeststörningar.
– Föräldrar och vårdnadshavare
har en betydande roll i en ung män
niskas liv. Om föräldern mår dåligt
och lider av mentala problem reflek
teras det också på barnet. Vi behöver
mer resurser för mentalvård med låg
tröskel för att stöda och vårda dem
som behöver. Dessutom är det viktigt
att vi satsar på att i samhället odla en
atmosfär där alla – både pojkar och
flickor, barn och vuxna – upplever att
man får söka hjälp.

06.03.2019

Enligt en färsk utredning har andelen
unga som är utanför arbetsliv och
utbildning minskat i Finland. Spe
ciellt situationen för unga män har
förbättrats. Ordförande för riksda
gens mansnätverk, riksdagsledamot
Anders Adlercreutz (SFP) gläds över
den positiva utvecklingen, men ser
alltjämt orosmoln.
– Det finns fortfarande mycket
som måste förbättras för att vi ska
motverka marginalisering och stöda
unga bättre under skolstigen. Sko
lan måste bli bättre på att känna
igen problem och hjälpa i ett tidigt
skede då det behövs. Vi måste satsa
på jämställdhetsfostran och ha flera
skolpsykologer, kuratorer och stud
iehandledare i skolorna. Ur Svensk
finlands perspektiv är det också
verkligen oroväckande att inga nya
studiehandledare har utbildats på
svenska på många år, säger Adler
creutz.
78

PRESSMEDDELANDEN

Henriksson: Vi måste stoppa våldet mot kvinnor nu!
08.03.2019

– Vi måste se till att kvinnor och
flickor i Finland som utsätts för
sexuellt våld och våld i närrela
tioner, vågar anmäla brotten och att
brottsoffren alltid bemöts med vär
dighet och respekt, säger SFP:s ord
förande, riksdagsledamot Anna-Maja
Henriksson.
– Polisen, rättsväsendet och
sjukvårdspersonalen borde få mer
utbildning i hur man bemöter per
soner som utsatts för sexuellt våld
och våld i närrelationer. Det handlar
om synnerligen traumatiska upplev
elser för brottsoffren. Polisen och
rättsväsendet behöver också mera
resurser och personal för att snabbt
och korrekt kunna behandla alla fall,
säger Henriksson.
Finland är det näst farligaste
landet i EU för kvinnor. Våldet mot

Thomas Blomqvist: Regeringen
föll tillsammans med sitt flaggskepp
08.03.2019

– Det är stora saker på gång i riksda
gen och inom politiken. Regeringen
föll tillsammans med sitt flaggskepp
vård- och landskapsreformen.
Så kommenterar Svenska riks
dagsgruppens ordförande Thomas
Blomqvist regeringens avgångs
besked.
Beslutet att blåsa av vårdreformen
ser han som det enda vettiga i det här
läget.
– Det fanns inga förutsättningar att
få vård- och landskapsreformen grun
dlagsenlig eller godkänd under den
här perioden. Nu drar statsministern
sin slutsats av det.
Blomqvist säger att det kommer att

bli en hel del jobb för nästa riksdag
och regering då regeringen nu missly
ckades med vårdreformen.
– En social- och hälsovårdsreform
behövs fortfarande, men i den måste
människan och tillgängligheten
till vården vara det centrala, också
lagberedningen behöver bli mera
noggrann så att vi får ett lagförslag
som är grundlagsenligt. Det blir nästa
riksdags och regerings viktiga up
pgift, säger Blomqvist.
Blomqvist: Det var snubblande
nära
15.03.2019

Den knappa förlusten (91-92) i om
röstningen om Vasa centralsjukhus
grämer enormt, men man kan kanske
ändå kalla det här för ett fall framåt.
Så kommenterar Svenska riks
dagsgruppens ordförande Thomas
Blomqvist fredagens dramatiska
omröstning i riksdagen.
– Fastän vårt förslag att godkänna
medborgarinitiativet och lösa jour
frågan nu förlorade, så förpliktar det
nu godkända beslutet nästa regering,
oberoende av sammansättning, att
lösa frågan och ge Vasa fullskalig
jour, säger Blomqvist.
SFP kommer att fortsätta att arbe
ta för att få frågan i mål.
– Vi komma ihåg att utgångsläget
ännu i förra veckan var att riksdagen
inte alls skulle behandla medbor
garinitiativet. Utan Veronica RehnKivis initiativ och insats i social- och
hälsovårdsutskottet skulle ärendet
inte alls kommit till omröstning i
riksdagens plenum.
– Det var snubblande nära, men
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kvinnor anses vara en av de allvarli
gaste kränkningarna av de mänskliga
rättigheterna i Finland. Våld i närre
lation, våld mot kvinnor och sexuellt
våld är betydande samhällsproblem
med sociala, hälsooch ekonomiska följder för både
individen och samhället.
– All fakta visar att våld mot kvin
nor är vanligare i Finland än i övriga
Norden eller Västeuropa. Det här är
fullständigt oacceptabelt. Ingen ska
behöva uppleva våld, känna sig otrygg
eller känna misstro gentemot myn
digheterna, avslutar Henriksson.
SFP arbetar för att det ska
grundas åtta nya skyddshem, tre
våldtäktskriscenter och en riksom
fattande dygnet runt-telefontjänst för
våldsoffer.
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vi fortsätter jobba och nästa peri
od ska den här saken skötas, säger
Blomqvist.
Partisekreterare Guseff: Absurda
fastighetsskatter utarmar landsbygden och skärgården
27.03.2019

– De absurda höjningar av fas
tighetsskatterna som vi hört om nu
från Åbolands skärgård måste stop
pas. Skattemyndigheterna kan inte ha
som uppgift att avgöra huruvida folk
ska kunna bo kvar i skärgården eller
tvinga folk att sälja egendom som
kanske hört till släkten i hundratals
år, konstaterar Svenska folkpartiets
partisekreterare Fredrik Guseff.
Fastighetsskatterna är ur beskat
tarens synvinkel tacksam eftersom
människorna inte har möjlighet att
kringgå att betala fastighetsskatt.
Men skattebjörnens hunger får inte
orimligt gå ut över vanliga människor
som kanske inte har skattebetaln
ingsförmåga.
– Att höja beskattningsvärdet
för kobbar och skär på ett sätt som
innebär att fastighetsskatten stiger
från exempelvis drygt 1000 euro till
över 10000 euro per år är inte rim
ligt. Under de senaste åren har en
utveckling skett där man från statens
sida velat höja beskattningsvärdena.
Från Svenska folkpartiets sida har
vi varnat för effekterna av detta. Det
kan lätt uppstå sådana situationer vi
nu ser i Åboland. Därför har vi i vårt
riksdagsvalsprogram slagit fast att
fastighetsskatterna måste hållas på
en rimlig nivå, fortsätter Guseff.
– Alla ansvarstagande partier vill
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naturligtvis att vi kan samla in till
räckligt med skatter för att finansiera
välfärden. Situationen i Åboland nu
visar dock vilka konkreta effekter en
skärpt beskattning av ägande kan få.
Välfärden kan bäst garanteras genom
en hög sysselsättning, inte genom att
avfolka skärgården och landsbygden,
slår Guseff fast.
SFP har en nyckelroll för en levande tvåspråkighet
28.03.2019

Svenska folkpartiets ordförande
Anna-Maja Henriksson tog idag i Vasa
med bekymmersamma tankar del av
Tankesmedjan Agendas undersökning
om Svenskans ställning i Finland.
– Tankesmedjans Agendas utred
ning visar det som SFP hävdat att
svenska språkets ställning har
försämrats kraftigt under de senaste
åren. Detta på grund av att vi inte
haft någon i regeringen som bevakat
de svenska frågorna, säger SFP:s
ordförande och riksdagsledamot An
na-Maja Henriksson
Kjell Herberts som presenterade
Tankesmedjan Agendas utredning
säger att sju av tio upplever att
språkklimatet är dåligt för tillfället.
Enligt undersökningen känner många
finlandssvenskar att de bemöts med
elakheter och spydigheter på fritiden
men även på arbetsplatsen.
– Finland är ett tvåspråkigt land
och så ska det förbli. Det att fin
landssvenskar idag känner diskrim
inering och hotfulla situationer är ett
tecken på att Finland inte gått framåt
utan tagit flera steg tillbaka, säger
Henriksson.

SFP vill se ett enklare och mer
sporrande socialskydd
03.04.2019

Svenska folkpartiet vill se ett enklare
och mer sporrande socialskydd. SFP
lanserade idag sina riktlinjer för en
reform av socialskyddet.
– Socialskyddet bör ge en skälig ut
komst, då en person på grund av olika
livssituationer inte är eller kan vara
med i arbetslivet. Ingen ska få falla i
mellan eller hamna i kläm i vårt sam
hälle, säger SFP:s ordförande, riks
dagsledamot Anna-Maja Henriksson.
– Samtidigt behöver vi ett social
skydd som är sporrande, det ska
alltid vara mer lönsamt att ta emot
arbete än att låta bli. Arbetslivet
förnyas hela tiden och därför måste

socialskyddet följa med tiden. Vi
måste också förenkla och förenhet
liga systemet. Vi vill ha bort onödig
byråkrati.
Enligt SFP:s riktlinjer ska social
skyddet förenklas genom att olika
stödformer slås ihop till ett allmänt
stöd. Grundtrygghetens stöd på min
iminivå, det vill säga utkomststöd,
grunddagpenning för arbetslösa,
arbetsmarknadsstöd, sjukdagpen
ning och föräldradagpenning slås
stegvis ihop till ett allmänt stöd.
Bostadsbidragssystemet är en mycket
viktig del av socialskyddet och dess
ändamålsenlighet granskas skilt.
SFP:s riktlinjer för förnyandet av
socialskyddet gäller personer som är
arbetsföra eller har nedsatt arbets
förmåga.
– Det är viktigt att socialskyddet
beaktar människors olika livssit
uationer t.ex. om man är ensam
försörjare. Därför kompletteras det
allmänna stödet med olika tillägg. I
vår modell belönas stödtagaren också
med tilläggsinkomst för egen aktivi
tet som till exempel arbetssökande
eller deltagande i studier och fort
bildning, säger Henriksson.
– Vi vill att det alltid ska vara mer
lönsamt att ta emot arbete än att låta
bli. Oavsett, ifall det handlar om två
timmar jobb, ett halvtidsjobb eller
heltidsjobb. Det ska vara förutsäg
bart hur socialskyddet påverkas av
att dina inkomster ökar. Oavsett hur
mycket du jobbar ska det alltid ge
mer i handen än, då du inte jobbar
alls.
SFP ser det som viktigt att so
cialskyddet förnyas som en större
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Den nuvarande regeringen har
klart försvagat svenskans ställning i
Finland. Nekande av omfattande jour
till Vasa centralsjukhus är bara ett
exempel härpå. Regeringen har gjort
det klart att politiska intressen går
före det tvåspråkiga Finland.
– Vi finlandssvenskar kräver inte
mera, vi kräver bara samma rät
tigheter, säger Henriksson.
Finland måste uppdatera sin na
tionalspråksstrategi och detta jobb
behöver ske under ledning av nästa
regering.
– Denna undersökning visar att en
levande tvåspråkighet behöver SFP,
och speciellt i regeringen. Men vi
behöver också vilja bland den högsta
tjänstemannaledningen på minister
ierna och våra ämbetsverk för att få
den svenska servicen att fungera i
praktiken, säger Henriksson
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helhet där också familjeledigheterna,
småbarnspedagogiken och beskat
tningen av arbete ingår. Men för att
lyckas behöver en reform av so
cialskyddet beredas så att den kan
förverkligas stegvis.
– Det råder en stor politisk enighet
att socialskyddet behöver förnyas.
Lärdomen från denna regerings
period och av vårdreformen, är att
omfattande reformer bör förverkligas
stegvis, säger Henriksson.
Henriksson: Mörkläggning av fakta
hör inte hemma i en demokrati
12.04.2019

SFP:s ordförande, riksdagsledamot
Anna-Maja Henriksson ser mycket all
varligt på Helsingin Sanomats nyhet
idag om att finansministeriet undan
hållit riksdagen information gällande
social- och hälsovårdsreformen. Det
har framkommit brister i lagförslaget
om flera hundra miljoner euro.
– Riksdagen har enligt grundlagen
rätt till tillräcklig information, och
därför är undanhållande av infor
mation oerhört allvarligt. För att en
demokrati ska kunna fungera ska
politiker kunna lita på tjänstemän
nen. Detta fall visar stora brister i det
politiska ledarskapet på ministernivå,
samt dåligt omdöme av tjänstemän
nen, säger Henriksson
– Beredningen av vård- och
landskapsreformen har varit prob
lematisk på många sätt. Beredningen
av stora reformer kan inte skötas
så här och därför borde det som nu
kommit fram utredas grundligt, till
exempel av justitiekanslern, säger
Henriksson.
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Adlercreutz: Arbetet för en hållbar
skattereform måste inledas genast
17.04.2019

Statens jubileumsfond Sitra pre
senterade idag sin modell för en
skattereform för hållbar utveckling.
SFP:s vice ordförande och riksdag
sledamot Anders Adlercreutz ser
många likheter mellan Sitras modell
och SFP:s förslag. Enligt Adlercreutz
är det nu viktigt att så snabbt som
möjligt inleda arbetet för en rättvis
och hållbar skattereform.
– Sitras reformförslag återspeglar
i mycket tankar som vi i SFP har tagit
upp i våra skuggbudgetar och i vårt
klimatprogram. Det känns bra att
märka att vi varit på rätt spår. Alla
av Sitras modeller betonar en skat
teväxling från skatt på arbete, som
allmänt anses vara den skadligaste
beskattningsformen, till beskattning
av konsumtion. Detta har även SFP
lyft fram i flera sammanhang, säger
Adlercreutz.
Alla modeller har analyserats
och modellerats och visar på klara
resultat: de leder alla till ökad ekono
misk aktivitet och växande BNP, ökad
sysselsättning och – viktigast av allt
– minskade utsläpp.
– Klimatskeptikerna skrämmer
ofta allmänheten med scenarier där
industrin flyttar bort och klimatar
betet leder till arbetslöshet och en
försämrad ekonomisk situation.
Sitras kalkyler visar klart att så inte
är fallet. Vi vet att ren teknologi är
en växande marknad. Finland är
redan väl positionerat för att kunna
ta stora andelar av den marknaden.
Enbart Neste och Outotec har idag

positiva koldioxidavtryck på åtta
respektive sex miljoner ton koldiox
idekvivalenter årligen. Det här är inte
någonting vi i Finland förlorar på,
utan vinner.
– Men omställningen måste vara
rättvis och socialt och geografiskt
hållbar. Nästa regering bör inleda
arbetet för en hållbar skattereform.
Ju tidigare vi börjar, desto lättare
blir arbetet. Och desto större ekono
misk nytta kan vi som land få från de
marknader som hela tiden växer.
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Informations
verksamhet
SFP.fi
Partiets nya webbsida lanserades vid
årsskiftet. Arbetet med att flytta par
tiets webbsida till en ny plattform har
påbörjats under år 2017. I samband
med bytet fick såväl struktur som
utseende en översyn.
Den nya sidans syfte är dels att
skapa en plattform som underlättar
det kontinuerliga utvecklingsarbetet
samt möjliggör flexibla lösningar
för alla situationer. Samtidigt ska
basfunktionerna bli ännu lättare att
använda. Den nya webbsidan är inte
grerad med partiets egna register, för
att se till att informationen alltid är
korrekt och uppdaterad. Vi har också
skapat ett automatiskt register över
partiets politik: besökare kan se vad
SFP:s visioner kring olika ämnen i ett
lättanvänt kartotek.
Inför riksdagsvalet lanserades en
åtskild riksdagsvalssida, där partiet
presenterade sina kandidater samt
riksdagsvalsprogrammet. Sidan
visades sammanlagt 597 228 gånger
under valkampanjen.

Medborgarbladet
Medborgarbladet är Svenska folkpar
tiets medlemstidning, som utkommer
fem gånger om året. Medborgarbla
dets uppgift är att erbjuda läsarna
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en fördjupad insikt i de samhälleliga
skeendena. Tidningen behandlar
aktuella ärenden samt personer som
verkar inom politiken och samhället.

SFP på de sociala medierna
De sociala medierna har snabbt
utvecklats till att bli en av organisa
tionens främsta informationskana
ler, såväl internt som externt, i den
dagliga verksamheten samt i valkam
panjerna. Inför riksdagsvalet visades
SFP:s material 1 688 583 gånger via
köpt synlighet för inlägg på sociala
media. Utöver det tillkommer den
organiska synligheten.
Svenska folkpartiets närvaro är
fortfarande koncentrerad till de
kanaler som erbjuder den största
publiken och de bästa möjligheterna
att rikta budskap till rätt målgrupp.
Partiet följer kontinuerligt med ut
vecklingen.

Allmän informationsverksamhet
SFP ordnade ett antal presskonfer
enser under verksamhetsåret. Partiet
producerade och distribuerade också
en stor mängd pressmeddelanden och
uttalanden, både centralt, regionalt
samt av enskilda politiker. Utöver det
har SFP gjort en del lyckade budskap

skampanjer i sina digitala kanaler.
Under den senare delen av verksam
hetsåret koncentrerades informa
tions- och kommunikationsverksam
heten till valkampanjen.
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Riksdagsvalet
2019
SFP gick till val med totalt 98 kandidater i nio kretsar.
Förutom i valkretsarna Egentliga Finland, Helsingfors,
Nyland och Vasa var kandidater även uppställda i Birkalands, Lapplands, Satakuntas, Tavastlands och Uleåborgs
valkretsar. SFP hade i detta val kandidater i fler valkretsar
än vad partiet någonsin tidigare haft i modern historia.

Kandidaterna hade en jämn könsbal
ans, bra åldersfördelning och en god
geografisk spridning. För första gån
gen hade SFP fler kvinnor än män på
listorna, då kvinnorna utgjorde 53%
av kandidaterna.
Resultatet i riksdagsvalet 2019
varierade ur partiets synvinkel stort
mellan de olika valkretsarna. På
förhand var de största spänningsmo
menten huruvida SFP skulle klara av
att säkra mandatet i Egentliga Fin
land och huruvida vi skulle kunna hål
la det fjärde mandatet i Nyland som
vi lyckades nå i valet 2015 för första
gången sedan valet 1999. I Egentliga
Finland var det första gången sedan
2003 som vi gick till val utan valför
bund. Därtill var det första gången i
modern tid som vi gick till val där på
egen lista utan en sittande riksdag
sledamot eller minister. Utfallet för
Egentliga Finlands del blev slutligen
strålande och 15 238 röster var det
högsta röstetalet sedan 1987 och det
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nästbästa någonsin. Nämnas kan att
det skulle ha räckt med 12655 röster
för att bibehålla mandatet.
I Nyland gjorde SFP ett av de
bättre riksdagsvalen någonsin mätt
i röster trots att vi förlorade drygt
3600 röster. 49625 röster innebar
att det fjärde mandatet gick förlorat
med drygt 1200 rösters marginal. Ett
faktum som spelade in i att vi backade
i Nyland var det faktum att de svensk
språkiga i Nyland minskat med över
1800 personer under perioden sedan
senaste riksdagsval vilket säkerligen
var en delorsak att vi inte nådde upp
till målsättningen samt kunde bibe
hålla det fjärde mandatet.
Det tredje spänningsmomentet var
huruvida vi skulle kunna få tillbaka
det fjärde mandatet i Vasa valkrets
som vi förlorade med en marginal
på 1200 röster i valet 2015. Utgång
släget var gott och vi lyckades i valet
nå väl upp till målsättningarna och
samlade 52880 röster vilket var det

I det s.k. Övriga Finland gick vi
till val i rekordmånga valkretsar. Ett
faktum var dock att i valförbunden
Lapplands, Uleåborgs och Satakuntas
valkretsar inte medförde förväntat
antal röster utan resultatet blev klart
mindre än i föregående val då vi i
dessa valkretsar hade egna listor.
I det här valet hade vi en kandidat
även i Birkalands valkrets samt tre
kandidater i Tavastlands valkrets.
Dessa valkretsar hämtade välkomna
tilläggsröster till SFP:s röstetal. Med
tanke på framtiden och möjligheten
att växa är det essentiellt att partiet
kan samla ordentligt med röster i
de valkretsar som har en tillräcklig
röstpotential.

SFP:s riksdagsvalsprogram 2019
Det handlar om värderingar
Vi i Svenska folkpartiet vill att alla
människor har rätt att bestämma över
sitt liv och vilken stig de väljer att
gå. Alla ska ha frihet att drömma och
förverkliga sina drömmar. Frihet att
leva i fred, utan rädsla – i trygghet.
Frihet att bestämma över vår kropp,
vår tro och våra åsikter. Frihet att
idka näring och arbeta. Frihet att vara
sig själv.
SFP är det liberala partiet i Finland
med en stark nordisk och europeisk
förankring. Vår liberalism bygger på
en respekt för människan, individens
friheter och rättigheter, jämställdhet
samt ett socialt och globalt ansvar.
Frihet under ansvar är vår männis
kosyn. Vi tror på den enskilda männi

skan och hennes rätt och förmåga att
själv forma sitt liv och ha inflytande
över sin tillvaro.
Svenska folkpartiet är parti
et för alla som vill jobba för ett
tvåspråkigt Finland. Vi ser vårt lands
tvåspråkighet som en rikedom och
en framgångsfaktor. SFP är garant
en för allas rätt till att använda och
få service på sitt modersmål även i
framtiden.
Svenska folkpartiet kommer alltid
att försvara vårt nordiska välfärds
samhälle och allas rätt till lika mö
jligheter. Vi vill se större satsningar
på utbildning, en jämlik vård och om
sorg samt ett sporrande socialskydd
som garanterar alla en skälig utkomst.
Det är genom en hållbar tillväxt
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högsta röstetalet sedan 1987 och en
ökning med 2103 röster sedan 2015.
Vi lyckades även med bedriften att
bli det största partiet i Vasa valkrets,
vilket var den första gången någonsin
i ett riksdagsval. I det här valet skulle
det ha räckt med 44812 röster för
det fjärde mandatet vilket innebär att
det kunde säkras med 8000 rösters
marginal.
I Helsingfors kunde dessvärre inte
succéerna från Vasa och Egentliga
Finlands valkretsar upprepas utan vi
förlorade nästan 4300 röster, vilket
innebär att röstetalet blev 20348
vilket är lite bättre än i valen 2007 och
2011. För att realistiskt kunna tävla
om ett tilläggsmandat i Helsingfors
valkrets krävs krafttag i framtida val.
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och en hög sysselsättningsgrad som
välfärdssamhället kan garanteras på
lång sikt. Vi vill stävja skuldsättnin
gen, vi ska inte ge kommande gener
ationer en större skuldbörda i arv. Vi
vill inte heller ha högre skatter, men
vi vill ha fler finländare som betalar
skatt ute i arbetslivet. Vi vet också att
de nya arbetsplatserna främst skapas i
de små och medelstora företagen.
Vi har ett gemensamt ansvar för vår
jord och för vår miljö. Klimatfrågan
är en av vår tids största utmaning. En
hållbar framtid förutsätter en tydlig
politik som sporrar till ekologiska
investeringar, en hållbar livsstil och
produktion.
När vi i dag ser ut över världen har
en sak blivit tydlig: de grundvärden
vi länge tagit som självklara är inte
längre det. De liberala värderingarna
utmanas såväl i öst som i väst, men
också här i Europa, väldigt nära oss.
SFP kommer alltid att försvara den
liberala västerländska demokratin och
vi vill arbeta för att utveckla formerna
för delaktighet och demokrati.
Vi i SFP säger ett absolut nej till
hatet och rasismen, vi säger nej till
fördomarna och isolationismen.
Vi SFP sätter humanismen före
själviskheten, vi sätter öppenheten
före inskränktheten, vi sätter män
niskan i centrum – inte adminis
trationen eller byråkratin. Vi talar
varmt för varje mänskas lika värde,
inte för att någon är förmer än någon
annan. Vi talar för respekt för indiv
iden och mot alla former av förtryck
och hat. Vi talar för att vi ska blicka
framåt och skapa framtidstro – inte
isolera oss och gå tillbaka tiden. Vi
88
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vill skapa trygghet i vardagen. Vi vill
skapa ett framgångsrikt Finland med
människan i fokus. Att bygga sam
hälle handlar i grund och botten alltid
om värderingar.
Fler jobb ger ännu bättre välfärd

Vi vill värna om vårt nordiska
välfärds samhälle. Grunden för vår
välfärd är en ansvarsfull, hållbar
och långsiktig ekonomisk politik.
För att välfärden ska kunna fördelas
måste den ständigt skapas. En ökad
skuldsättning är inte ett alterna
tiv. Fler jobb skapar bättre välfärd.
Sysselsättningsgraden borde vara
över 75 procent. Det här förutsät
ter aktiva åtgärder från såväl det
politiska beslutsfattandet som från
arbetsmarknadsorganisationerna. Vi
behöver förnya arbetsmarknaden.
De nya arbetsplatserna skapas
främst i de små och medelstora
företagen. Därför behöver vi ett
företagarvänligt samhälle, ett där
företagen har goda förutsättningar
att vara framgångsrika och där det
är lätt att anställa. Lagstiftningen
ska stöda, inte försvåra företagande.
Beskatt-ningen ska sporra till företa
gande.
Vi behöver en bättre arbetshälsa.
Man ska få trivas på jobbet. Genom
att minska på sjukfrånvaro, arbet
solycksfall och sjukpensioneringar
uppnår vi betydande inbesparingar
och förbättrar vardagen för många
finländare.
Vi vill…

att fler har jobb, att sysselsättnings
graden under nästa regeringsperi
od är över 75 procent

En rättvis och sporrande beskattning

Målet med vår beskattning är att up
prätthålla och utveckla vårt nordiska
välfärdssamhälle. Skolan, vården och
omsorgen, vår infrastruktur, våra

kulturinstitutioner och allt det andra
som är viktigt för oss är beroende av
skattemedel. Därför behöver vi en ef
fektiv, rättvis och förutsägbar beskat
tning. Skattesystemet bör vara så
enkelt och transparent som möjligt,
så att alla medborgare vet varför de
betalar skatt.
Finlands totalskattegrad hör till de
högsta bland EU-länderna. Beskat
tningen ska sporra till arbete och
företagsamhet samt befrämja ekon
omisk tillväxt. Skatten på arbete i
Finland borde lättas, enligt OECD:s
rekommendationer.
Vi vill…

att löntagaren ska få mer i handen,
det vill säga att inkomstskatten ska
sporra till arbete
främja företagsamhet genom att hål
la samfundsskatten på en konkur
renskraftig nivå
att arvs- och gåvoskatten slopas vid
företagens och jordbrukens ge
nerationsväxlingar för att främja
familjeföretagande
att arvs- och gåvoskatten på sikt slo
pas genom att ersätta den med en
skatt då arvet säljs vidare
att privatpersoners investeringar i
tillväxtföretag till en viss del ska
vara avdragbara i inkomstbeskatt
ningen
att privatpersoners donationer till
högskolorna ska vara avdragbara
att fastighetsskatten inte slår oskä
ligt mot till exempel småhusägare
motarbeta grå ekonomi och aggres
siv skatteplanering
höja hushållsavdraget
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föra en ansvarsfull, hållbar och lång
siktig ekonomisk politik
stävja statens skuldsättning
vi vill se ett nationellt program för
bättre arbetshälsa
se en mer jämställd arbetsmarknad
se en gedigen familjeledighetsreform
trygga rätten till lika lön för lika
eller likvärdigt arbete, oberoende
av kön.
att det ska vara lättare att anställa
den första arbetstagaren
att det införs en ungdomsreservering
i beskattningen
att de mindre företagen ges goda
förutsättningar att växa
ha mera lokala avtal i våra företag
slopa behovsprövningen av utländsk
arbetskraft
att långtidsarbetslösa har en reell
möjlighet att återvända till arbets
livet
effektivera arbetsförmedlingen
genom att låta privata arbets
förmedlingar stöda de offentliga
TEbyråerna, så att lediga jobb
och arbetssökande bättre möter
varandra
förbättra möjligheterna för arbets
tagare med partiell arbetsförmåga
att stanna kvar i, och återvända
till, arbetslivet
att utmätning inte är ett hinder för
att kunna arbeta eller att bli före
tagare
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Utbildningen är en av de starkaste
grundstenarna då det kommer till
att skapa trygghet. Tryggheten det
innebär för alla elever att gå i en
frisk skola, på sitt modersmål, och
få undervisning av behöriga lärare.
Tryggheten i att oberoende av bakgr
und har möjlighet att studera på ett
universitet. Trygghet i att du har en
möjlighet att vidareutbilda dig för att
kunna få ett nytt jobb.
Finlands framgång bygger på
utbildning, forskning och kunnande.
En avgiftsfri, högklassig utbildning
är det bästa sättet att skapa jämlika
förutsättningar för alla. I stället
för ogenomtänkta nedskärningar
vill vi se medvetna och långsiktiga
satsningar på utbildning och forsk
ning. Riksdagsvalet är i högsta grad
ett utbildningsval. SFP är det verkliga
bildningspartiet.
Vi vill…

att rätten till småbarnspedagogik och
skolgång på svenska tryggas
att alla barn som fyllt tre år ska ha
rätt till fyra timmar avgiftsfri små
barnspedagogik per dag
att den subjektiva dagvårdsrätten
återinförs
införa en två-årig förskola
att jämställdhet mellan könen främ
jas inom småbarnspedagogiken
att skolan ska vara en trygg och triv
sam plats för såväl elever, lärare
som personal
att tillgången till god elevvård och
mångsidigt stöd bör garanteras
längs hela inlärningsstigen. Speci
allärare, kuratorer och psykologer
ska finnas tillhanda redan i små
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barnspedagogiken
att trestegsstödet med olika former
av riktat stöd till eleven fungerar
också i praktiken
att skolan ska trygga jämlika förut
sättningar för alla barn. Skolan ska
stöda och uppmuntra eleven, men
också erbjuda större utmaningar
och möjligheter till mera krävande
uppgifter vid behov.
att innehållet i undervisningen i
svenska utvecklas så att den blir
mer attraktiv för de finskspråkiga
eleverna
att våra svenskspråkiga elever lär sig
en god finska i skolan
att våra tvåspråkiga elevers möjlig
het att undervisas i modersmålsin
riktad finska utvecklas
att alla som går ut årskurs 9 ska ha
god förmåga i att läsa, räkna, skri
va samt uttrycka sig verbalt. Vi vill
bryta trenden där särskilt pojkar
faller utanför.
införa de flexibla, skräddarsydda
lösningar för individen som krävs
för att för att alla ska kunna få sitt
avgångsbetyg centralt här är sam
arbetet med till exempel ungdom
sverkstäder, tredje sektorn och
arbetsplatser i kombination med
aktiv studiehandledning och stöd
av mångprofessionella elevvårds
team
att redan existerande utbildningssti
gar som till exempel tiondeklassen,
läroavtal och rehabiliterande verk
samhet utvecklas
att tillgången till behöriga lärare och
barnträdgårdslärare tryggas
att andra stadiets utbildning, det vill
säga gymnasie- och yrkesutbild

att skapa välmående. Därför behövs
tillräckliga möjligheter till såväl mo
tion som kultur.
Finland är inte bara de tusen
sjöarnas land, utan också de tusen
föreningarnas land. Frivilligt engage
mang skapar gemenskap och livsk
valitet. Kultur-, idrotts-, hembygds
och föreningsverksamheten stärker
identiteten, det sociala kapitalet och
har en viktig roll i vårt samhälle.
Vi vill…

skapa förutsättningar för att det
erbjuds jämlika och jämställda
möjligheter till idrottsutövning och
andra fritidssysselsättningar
öka på finländarnas rörlighet och
därmed välmående
se aktiva åtgärder för att motverka
drogmissbruk
se sunda och friska skolor, äldre
boenden samt andra offentliga
byggnader
trygga föreningarnas verksamhet
genom skattefrihet och undvikande
av onödig byråkrati vid tillståndsoch anmälningsförfaranden
att kulturen stöds, men inte styrs av
staten
trygga de mindre teatrarnas verk
samhetsförutsättningar
att kulturpolitiken ska bidra till en
ökad mångfald och ett brett kultu
rutbud
att våra kulturinstitutioner har goda
förutsättningar att verka samt att
Svenska Teatern får status som
nationalscen
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ningen, ska vara avgiftsfri
att gymnasiet ger en bred allmänbil
dande utbildning, samtidigt som
yrkesutbildningen ger konkreta
färdigheter till ett yrke.
införa en närundervisningsgaranti
så att alla som studerar vid andra
stadiet ska ha tillräckligt med när
undervisning
att högskoleutbildningen ska vara
avgiftsfri även i framtiden
att fria bildningens, det vill säga
medborgarinstitutens, vuxenin
stitutens, arbetarinstitutens och
folkhögskolornas verksamhetsför
utsättningar tryggas
trygga allas möjlighet att vidareut
bilda sig för att kunna få ett nytt
jobb
främja kontinuerligt lärande – finan
sieringsbasen bör utvidgas och vi
vill genom trepartssamarbete ut
arbeta en modell där arbetsgivare,
arbetstagare och den som behöver
utbildning deltar i finansieringen
att högskolornas grundfinansiering
är långsiktig och förutsebar det
behövs en tillräcklig grundfinansie
ring i stället för flera olika kortsik
tiga projekt.
att den offentliga och privata finan
sieringen för forskning, utveckling
och innovationer år 2025 utgör
fyra procent av Finlands bruttona
tionalprodukt
att studiepenningens belopp ska hö
jas och att studiestödets inkomst
gränser höjs med 50 procent
Ett välmående Finland

Vi vill att finländarna mår bra. Goda
fritidsaktiviteter har en central roll i

Vi har fått nog av den nonchalanta
inställningen till vård och omsorg på
RIKSDAGSVALET 2019
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svenska. Alla ska ha rätt till högklas
sig vård, oberoende hemort eller
inkomst. Då du blir sjuk ska du
komma snabbt till läkaren, obero
ende var du bor och hur tjock din
plånbok är. Vården ska garanteras på
våra båda
nationalspråk, svenska och finska.
Finland behöver en vårdreform,
men en vårdreform som gör vården
bättre, inte sämre. I SFP sätter vi
människan i fokus. Därför ska också
vårdreformen utgå ifrån patienten,
inte ur maktpolitiska intressen. Det
som inte fungerar ska förbättras. Vi
behöver högt specialiserade uni
versitetssjukhus och välfungerande
centralsjukhus. Vi vill att de mindre
sjukhusens, såsom Borgå, Raseborg
och Jakobstad, verksamhets
förutsättningar ska tryggas. Vård
köerna förkortas inte genom att ska
pa ny förvaltning, utan framför allt
av fler läkare i hälsocentralerna. De
olika regionernas särdrag och -behov
måste beaktas då vården organiseras.
Psykisk ohälsa är en av våra nya
folksjukdomar. Därför bör främjande
av den psykiska hälsan göras till en
nationell prioritet.

vården för minderåriga tryggas
att främjandet av den psykiska häl
san görs till en nationell prioritet
att tröskeln att söka hjälp ska vara
låg – psykvårdens tillgänglighet
och omfattning bör tryggas
att vården inom psykiatrin ska ske
på patientens eget språk, svenska
eller finska
se fler psykiatriska sjukskötare i
hälsocentralerna
att det utbildas tillräckligt med psy
koterapeuter också på svenska
att närmaste jourande sjukhus finns
inom rimligt avstånd från patien
terna
att Vasa centralsjukhus får omfattan
de dygnet runt jour
att också de mindre sjukhusen har
rätt att utföra normala dagkirur
giska operationer och upprätthålla
allmän jour dygnet runt
trygga rätten till vård för personer
med funktionsnedsättning och för
personer med särskilda behov
ge papperslösa rätt till hälsovård och
utbildning
att abortlagstiftningen ändras till att
motsvara dagens praxis så att res
pekten för kvinnans självbestäm
manderätt står i fokus

Vi vill…

att du snabbt ska träffa en läkare då
du blir sjuk, oberoende var du bor
och hur tjock din plånbok är
se fler läkare i hälsocentralerna
att vårdgarantin ska förbättras så att
människorna får sin behandling
snabbare och inte behöver vänta i
köer
trygga jämställdheten inom vården
att den svenskspråkiga missbrukar
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Finland bör arbeta för att den globala
uppvärmningen inte ska överskri
da 1,5 grader, i enlighet med IPCC:s
rekommendationer. Vårt mål är att
Finland 2035 är koldioxidneutralt.
Effektivt begränsande av den globa
la uppvärmningen kräver ambitiösa
utsläppsmål och internationellt sa
marbete. Tydliga och genomförbara
mål behövs även nationellt och på

ett lokalt plan, samt inom samtliga
sektorer i samhället. Finland ska
ligga i framkanten när det kommer
till förutsättningar för att utveckla
och använda sig av grön och hållbar
teknologi.
Vi har ett särskilt ansvar för andra
levande varelser och växtligheten. Vi
måste värna om våra ekosystem och
artmångfalden, samt förvalta våra
naturresurser så att även framtida
generationer kan ha glädje av dem.
Vi vill…
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frångå kolkraft under nästa decenni
um och öka andelen hållbar förny
bar energi både i produktion och
konsumtion
under 2030-talet frångå fossila
bränslen inom energiproduktionen
se tydliga satsningar på ny teknik,
forskning, utveckling och inno
vation, som ökar vår energi- och
resurseffektivitet samt minskar
energibehovet
ge företag förutsättningar att vara
innovativa i kampen mot klimatför
ändringen. För det krävs långsiktig
politik för att företag ska våga
investera, utveckla, sysselsätta och
få exportmöjligheter
att ekonomiska styrmedel ska främja
hållbara val och stödja våra miljöoch klimatmål
att Finland aktivt är att vara med och
forma EU:s målsättningar kring
att minska på utsläppen, öka på
förnyelsebar energi och förbättra
energieffektiviteten
att EU:s växthusgasutsläpp minskar
med 55% senast 2030 jämfört med
1990 års nivåer

skapa ett globalt och täckande
system för utsläppshandel för att
motverka att utsläppen exporteras
utanför EU:s gränser.
sänka på trafikens utsläpp genom
fungerande kollektivtrafik, att
förnya bilparken, att möjliggöra
att fler kör elbilar, att öka andelen
miljövänliga och utsläppssnåla
bilar genom beskattningsåtgär
der och utbyggnad av tillhörande
infrastruktur samt att förbättra
tillgången till laddningsstationer.
främja en övergång till el- och andra
utsläppssnåla bilar genom att bl.a.
via beskattningen styra företags
bilparken i denna riktning
att alla nya byggnader är energieffek
tiva och att trähusbyggandet ökar.
Vi vill sporra husägare att renove
ra så att värmesvinnet minskar och
byggnader blir mer energieffektiva.
att produkters och byggnaders mil
jöbelastning bedöms genom hela
livscykeln, med början från utvin
ningen av råvaror via produktion,
distribution och användning och
till den slutliga avfallshanteringen.
se till att EU:s direktiv om förbud av
engångsartiklar av plast implemen
teras effektivt och att återvinning
en av plast märkbart förbättras.
främja delningsekonomi och stärka
våra möjligheter att fatta infor
merade beslut om vilken påverkan
vår konsumtion har på miljö och
klimat.
bevara naturens mångfald och biodi
versitet samt se fortsatta krafttag
för att minska övergödningen av
Östersjön
att Finland i uträkningen av kolsän
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kor eftersträvar lösningar, som
baserar sig på forskning och rätt
vist beaktar skogarnas nationella
omständigheter och särdrag
vill stärka våra kolsänkor genom ett
långsiktigt jord- och skogsbruk
samt aktiv skogsvård
ha ett hållbart fiske i Östersjön
I vårt Finland ska ingen falla utanför
och ingen ska behöva leva i rädsla.
Vi vill se samhället utvecklas på ett
hållbart sätt och där de mest utsat
ta inte glöms bort. Vi måste stoppa
tu-delningen av samhället. Vi vill
hindra och förebygga utslagning.
Vårt socialskydd behöver förnyas.
Socialskyddet ska vara sporrande,
det ska alltid vara mer lönsamt att
ta mot arbete än att låta bli. Samti
digt bör socialskyddet garantera en
skälig utkomst åt alla. Socialskyddet
ska förnyas som en del av en större
helhet där också familjeledigheterna,
dagvården och beskattningen ingår.
För att garantera tryggheten be
höver polisens, räddnings- och dom
stolsväsendets resurser tryggas.
Vi vill …

att socialskyddet ska vara sporran
de och garantera alla en skälig
utkomst – vi behöver en helhetsre
form av socialskyddet
införa ett gemensamt kostnadstak
för läkemedels, sjukvårds och re
sekostnader
se en fungerande FPA- taxi
att polisen och räddningsväsendet är
tillgänglig i hela landet
trygga tillräckliga resurser för
polisen, åklagarna och domstolsvä
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sendet
motverka våld i par- och närrelatio
ner, genom att bl.a. göra besöksför
bud mer effektiva
öka antalet skyddshem och våld
täktskriscenter
ha en helhetsreform av sexualbrotts
lag stiftningen
motarbeta hedersrelaterat våld och
förtryck
förebygga och förhindra kvinnlig
könsstympning
att omskärelse av pojkar regleras
genom lag
hjälpa och skydda offer för människo
handel samt minska på efterfrågan
på sexhandel
att translagen förnyas så att den
överensstämmer med internatio
nella avtal och mänskliga rättighe
ter
förebygga nätmobbning
se åtgärder för att minska nätbrotts
ligheten, särskilt för att bekämpa
sexuellt våld mot barn och unga på
nätet
ge tillräckliga resurser för skuldråd
givning och se mer rimliga note
ringstider för betalningsanmärk
ningar
att det särskilt inom den offentliga
sektorn ska finnas möjlighet att få
kundservice ansikte mot ansikte
se aktiva åtgärder mot spelberoende
Vi behöver ett seniorvänligt samhälle

Vi vill se ett seniorvänligt samhälle
där alla seniorer kan känna sig tryg
ga. När du blir äldre ska du tryggt
kunna bo kvar hemma så länge du
vill. Men när du inte längre kan det,

ska det finns det ett tryggt nytt bo
ende för dig. En viktig del av trygg
hetskänslan, då man blir äldre är att
få service på sitt modersmål, vilket
måste garanteras.
Vi vill…

Vi vill…

att familjeledigheterna förnyas enligt
6+6+6 modellen
att den subjektiva dagvårdsrätten
återinförs och att varje barn som
fyllt tre år har rätt till fyra timmar
avgiftsfri småbarnspedagogik per
dag
att alla elever i skolklasserna 1-6
kan delta i eftis- eller annan ledd
verksamhet, också under skolledig
heterna
underlätta ensamförsörjarnas situ
ation genom att slopa kopplingen
mellan utkomststöd och barnbidra
gets ensamförsörjartillägg
satsa på förebyggande och uppsö
kande ungdomsarbete för att mot
verka utanförskap
förbättra situationen för barn i
skilsmässofamiljer genom möjlig
het till två hemadresser
säkerställa tillräckliga resurser åt
barnskyddet
satsa på förebyggande vård och hem
hjälp för barnfamiljer
höja åldersgränsen för eftervård av
omhändertagna unga från 21 år till
25 år
att beslutens konsekvenser för barn
utreds på förhand
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att hemvården och hemsjukvården
fungerar
att det finns ett nytt hemlikt boen
de för dig, då du inte längre kan
bo hemma. Därför ska det finnas
tillräckligt med platser inom olika
stödboenden till ett rimligt pris
att alla närståendevårdare jämlikt
ska ha rätt till ersättning och vila.
Närståendevårdarnas ersättning
överförs till FPA
att äldre uppmuntras och ges möj
lighet till fortbildning att använda
digital teknik, virtuella nätverk och
hälsoportaler på webben
att rådgivning och webbtjänster för
äldre finns på svenska och finska
och att de är i förståelig form, lät
tillgängliga och lättanvända
att de kommunala äldreråden har
faktiskt inflytande i utvecklandet
av seniorernas service
att det finns reell möjlighet att delta
i arbetslivet också efter pensione
ringen
minska seniorers ensamhet
att det inrättas en nationell äldreom
budsman
att garantipensionen tryggar en skä
lig utkomst
främja möjligheter till frivilligarbete
inom äldrevården
Vi vill att alla barn ska erbjudas
en jämlik och god start i livet. Alla
barn ska ha rätt till en högkvalitativ

småbarnspedagogik, oberoende av
bakgrund. Det ska också vara lättare
för föräldrarna att flexibelt kom
binera familje- och arbetsliv. Vi vill
minska den ökande barnfattigdomen.
Ribban bör sättas högt – Finland
ska vara världens barnvänligaste
land. Därför behövs nu en stark
politisk vilja för att forma vårt sam
hälle i en än barnvänligare riktning.

95

se ett bättre tvärsektoriellt (skola,
småbarnspedagogik, socialvår
den, polisen med flera) samarbete
mellan myndigheterna så barnets
bästa kan tryggas
att det införs en hobbysedel för att ge
alla barn möjlighet till åtminstone
en hobby
SFP är garanten för ett levande
tvåspråkigt Finland

Finlands tvåspråkighet är en unik
rikedom som bör förvaltas väl. Vi
vill se ett Finland där alla kan leva
sin vardag på våra två nationalspråk,
svenska och finska.
Finland har världens bästa
språklagstiftning, men vi vill att den
efterlevs också i praktiken. Det krävs
såväl politisk vilja och positiv attityd
till tvåspråkigheten. SFP är den bästa
garanten för ett levande tvåspråkigt
Finland.
Vi vill…

att den av SFP initierade national
språksstrategin uppdateras och
utvecklas
att vård och omsorg garanteras på
vårt lands båda nationalspråk,
svenska och finska
tidigarelägga språkundervisningen
i skolan samt utöka satsningar på
språkbad, språkduschar och andra
fungerande språkinlärningsmeto
der
att du alltid ska kunna lita på att man
i våra domstolar, utsökningsvä
sendet och hos polisen blir bemött
korrekt på svenska
• fortsätta arbeta för en finlands
svensk kulturautonomi med
96
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svenskspråkiga lösningar som om
fattar bildningsväsendet, kulturen,
förenings- och organisationslivet,
massmedierna och kyrkan
att integrationen av invandrare ska
kunna ske på både svenska och
finska
att public service erbjuds på bägge
inhemska språken samt lättill
gängligt för grupper med särskilda
behov. Vi vill se mera svensksprå
kiga och nordiska tv-program på
YLE Fem samt bättre textning av
programmen.
bevara och stärka det finlands
svenska teckenspråket
att språkkonsekvensbedömningar
görs i ett tidigt skede av lag- och
annan beredning
att det utbildas tillräckligt med po
liser, nödcentraloperatörer samt
annan personal som kan svenska
att patientdatasystem finns på finska
och svenska
ha tillräckligt motiverande språk
tillägg
att Finlands svenska Folktingets
resurser tryggas
sporra statliga och kommunala
tjänsteinnehavare att utveckliga
sina kunskaper i svenska
att den svenskspråkiga servicen ska
vara tillgänglig i praktiken
Urbaniseringen är en global mega
trend som kan ha många fördelar,
inte minst ekonomiska och klimat
mässiga. Städernas utveckling, spe
ciellt gällande ekonomi, tillväxt och
sysselsättning, är avgörande för hela
Finlands framgång.
SFP värnar om alla städer i Fin

land, oberoende storlek. Städerna
finns till för människorna. Vi vill ska
pa trivsamma, trygga och spännande
stadsmiljöer som sammanför män
niskor och motverkar segregering.
Stadspolitiken omfattar flera olika
sektorer som behöver koordineras
bättre. Framgångsrika städer behöver
en fungerande stadsregion samt en
stark landsbygd.
Vi vill…

Vardagen på landsbygden ska vara
lätt

Vi vill se en levande landsbygd och
skärgård. Det ska vara lätt att leva i
vardagen, arbeta och vara företagare
på landsbygden. Därför behöver vi
en modern region- och landsbygd
spolitik som innebär att regionerna
ges möjlighet till att utveckla sina
egna särdrag och styrkor. Här har
staten en viktig roll i att möjliggöra
och skapa förutsättningar, genom till
exempel infrastruktursatsningar och
goda kommunikationer.
Vi behöver en stark, miljö- och
klimatvänlig inhemsk produktion av
råvaror och livsmedel. Därför måste
det vara lönsamt att bedriva ett håll
bart jord- och skogsbruk, beaktande
våra nordliga utmanande förhållan
den.

RIKSDAGSVALET 2019

underlätta för företag att anställa
genom att ge städerna mer bestäm
mande över sin egen arbetsförmed
ling. Bristen på kunnig arbetskraft
är också en utmaning för städerna.
motverka segregering i våra städer
att stadsplaneringen ska göras smidi
gare och snabbare. Vi vill underlät
ta byggande. Tillgång till planerad
tomtmark är av avgörande betydel
se för att bostadsmarknaden ska
fungera.
se fler bostäder och förmånligare
boende
att städer ska kunna fungera som
platser för nya innovationer och
kultur. Det ska vara möjligt att
i städer testa olika pilotprojekt
innan större förändringar görs
nationella.
att det förs en bättre koordinering
mellan städerna och staten för att
garantera fungerande och smidig
infrastruktur både inom städer
som mellan städer
att Helsingforsregionen ska få ut
vecklas med egna särdrag för att
klara sig i konkurrensen med andra
större internationella storstäder.
Helsingforsregionens framgång

gynnar hela Finland.

Vi vill…

stärka regionernas och lokalsam
hällenas möjlighet till utveckling
utgående från deras egna särdrag
undanröja eventuella hinder på
nationellt plan och ge möjligheter
för regionerna att utvecklas på ett
självständigt och globalt sätt
garantera goda kommunikationer
och infrastruktur, för att trygga
livskraften och möjligheten till
utkomst
att det ska vara möjligt att bygga, bo
och arbeta på landsbygden och i
skärgården utan extra byråkrati
öka möjligheterna att använda sitt
fritidshus för permanent boende
och att dubbelboendet ska beaktas
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i kommunalskattesystemet
säkra att vi i Finland kan upprätt
hålla ett hållbart och lönsamt
jord- och skogsbruk, inhemsk
växthusproduktion, pälsnäring och
fiskerinäring
minska byråkratin inom jordbruket
att samernas rätt till sin traditionella
näring, som till exempel rensköt
sel, tryggas
stärka producenternas roll i livs
medelskedjan och främja satsning
ar på närproducerad mat och ökad
konsumentmedvetenhet
att vi ska bedriva ett aktivt skogs
bruk som är ekonomiskt, socialt
och ekologiskt hållbart och både
skapar välstånd och binder koldi
oxid som stävjar klimatuppvärm
ningen
att tillstånden för olika former av
skyddsjakt av till exempel skarv
och säl görs enkla och flexibla och
baseras på faktiska lokala för
hållanden. Människors oro över
vargen och skarven, till exempel
måste tas på allvar.
att samma regler för fällandet av
varg som finns inom renskötselom
rådet ska gälla i hela Finland
Våra kommunikationer står inför
ett brytningsskede

För ett exportberoende land som Fin
land är fungerande kommunikationer
och infrastruktur helt avgörande.
En god infrastruktur är avgörande
för det finländska näringslivets och
industrins framgång. En fungerande
trafikpolitik ska för individen betjä
na resorna mellan jobb, studier eller
övrig sysselsättning och hemmet.
98

RIKSDAGSVALET 2019

Trafiken och våra kommunika
tioner står inför ett brytningsskede.
Digitaliseringen, artificiell intelligens
och robotiseringen spelar en allt
större roll. Därför vill vi se modigt
nytänkande i trafiksektorn och väl
komnar försök med ny teknik.
Den statliga finansieringspolitiken
för trafikprojekt måste vara i bättre
balans och återspegla att det behövs
en bredd av olika trafiklösningar i
landet.
Vi vill…

att vårt järnvägsnät blir mer täck
ande, vi behöver såväl ny räls som
utvecklande av de nuvarande spår
sträckorna
att våra landsvägar hålls i skick, väg
underhållet måste prioriteras och
resurseras
att vinterunderhållet av vägar,
plogning och bekämpning av halka,
fungerar i hela landet
att Helsingfors Vanda flygfälts ställ
ning som viktig knutpunkt i den
globala flygtrafiken utvecklas och
att de regionala flygfältens verk
samhetsförutsättningar tryggas
samt att vi har tillräckligt med
flygturer till våra flygfält
att kollektivtrafiken är möjligast
lockande, både i tid och kostnad
säkra en fungerande skärgårdstrafik
att våra hamnar och farleder hålls i
skick för att trygga vår utrikeshan
del
säkra möjligheterna till färdtjänster
i glesbygden genom skräddarsydda
lösningar
garantera goda kommunikationer
också inom datateknik i hela lan

Finland ska vara en pålitlig aktör i
det internationella samarbetet och
en nation som tar ansvar i bistånd
spolitiken samt den internationella
människorättsarkitekturen. Det ska
göras på hemmaplan genom att ta
emot dem som blivit tvungna att fly
från sina hem, men också genom
aktivt deltagande i globala miljö-, kli
mat-, och utvecklingsfrågor samt ett
helhetsmässigt stöd för utveckling
sländernas ekonomiska utveckling.
Vi vill se ett välkomnande Finland.
Vår invandringspolitik bygger på
medmänsklighet och solidaritet. Vår
integrationspolitik bygger på fyra
pelare; språk, jobb, utbildning och
gemenskap.
Vi vill…

att målsättningen för biståndsnivån
ska vara 0,7 procent av BNP
att Finland och EU i sin utvecklings
politik stödjer länders utveckling
av en god och öppen förvaltning
som motverkar korruption

att biståndspolitiken ska grunda sig
på mänskliga rättigheter och på att
stöda barns och kvinnors rätt till
utbildning samt demokratiutveck
ling
att företagen förbinder sig till att
respektera mänskliga rättigheter
inom hela produktionskedjan
att Finland inledningsvis tar emot 2
500 kvotflyktingar per år
att behovet av humanitärt skydd
återinförs som grund för uppe
hållstillstånd
se fungerande familjeåterföreningar
att de asylsökande ges rätt till till
räcklig rättshjälp
se medvetna satsningar på integra
tion
att alla nyanlända till Finland ska ha
ett jobb eller en utbildning att gå
till för att känna gemenskap och
lära sig ett av de inhemska språken
att asylsökande ges rätt till moder
skapsförpackning
arbeta för att ILO-konventionen om
ursprungsfolkens, däribland sam
ernas, rättigheter ska ratificeras
att sametingslagen förnyas
skapa en rättvis handelspolitik med
målsättningen att stärka utveck
lingsländerna
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det, främst med optisk fiber
att Finland bör vara en föregångare i
digitaliseringen av samhället
att delningsekonomins och digitalise
ringens möjligheter utnyttjas inom
transportsektorn
säkra allas rätt till rörlighet så att
privatbilister, speciellt i områden
utan täckande kollektivtrafik, inte
drabbas oskäligt
se ett taxisystem som fungerar i
praktiken och att FPAtaxi ska vara
pålitlig och trygg
utreda nya finansieringsmodeller
och nya trafiklösningar

SFP är Finlands mest EU-vänliga par
ti. Finland ska gå i täten för att arbeta
för ett mer modernt, mer jämställt,
mer hållbart och konkurrenskraftigt
EU som står upp för
de gemensamma värderingarna om
mänskliga rättigheter, rättsstatsprin
cipen och demokratin. Finland ska
vara en proaktiv och konstruktiv
aktör inom EU. De nordiska EU-län
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derna kunde med fördel samarbeta
ännu mer aktivt för att driva våra
gemensamma intressen.
EU ska vara en samlande politisk
kraft för fred, välstånd, stabilitet
och rättvisa inom Europa och i
övriga världen. EU ska fokusera på
övergripande frågor som mänskliga
rättigheter, frihet, handel, klimat
och kunnande. För tillfället utmanas
EU:s grundläggande värderingar,
rättsstatsprincipen och mänskliga
rättigheter på flera olika håll. Det är
nödvändigt och viktigt för Finland att
säga ifrån och försvara de liberala,
västerländska värderingarna.
Vi vill…

att Finland är en proaktiv och kon
struktiv aktör inom EU
att alla EU-medlemsländer förbinder
sig till EU:s gemensamma värde
grund och rättsstatsprincipen.
Mekanismer för att skydda dessa
värderingar ska finnas – och ut
nyttjas, om någon bryter mot dem.
se en öppnare nordisk förvaltnings
kultur inom EU i alla institutioner,
där besluts-processerna är demo
kratiska, tydliga och genomskinliga
öka konkurrenskraften, produk
tiviteten och sysselsättningen i
EU genom att satsa på små och
medelstora företag, forskning och
innovation
att EU:s regionala stöd ska kanalise
ras till åtgärder som har en verklig
effekt på sysselsättning och kon
kurrenskraft. På detta sätt drar
regionerna mest nytta av stöden.
att Finland aktivt lyfter upp situatio
nen vid Östersjön och inom Arktis
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att jordbruksstöden tryggas på en
tillräcklig nivå
se ett aktivare samarbete mellan de
nordiska EU-medlemsländerna
att EU har en tydligare utrikespoli
tisk linje och snabbare kan reagera
på världshändelser med en gemen
sam röst
att de enskilda medlemsländernas
särdrag beaktas och sunt bond
förnuft används då ny EU-lagstift
nings planeras
att riskerna minskas i EU:s banker
så att bankunionen kan färdigstäl
las och skapa ökad stabilitet i det
finansiella systemet
att EU-länderna, inklusive Finland,
för en ansvarsfull ekonomisk poli
tik som respekterar EU:s stabilitet
och tillväxtpakt
Finlands plats är i väst och de övriga
nordiska länderna är våra närmaste
internationella samarbetsparter.
Genom samarbete i Norden på
regional, europeisk, transatlantisk
och global nivå är vi mer framgångs
rika än som enskilt land. Vi anser att
de nordiska länderna ska samarbeta
betydligt mer på den internationella
arenan. Den nordiska välfärdsmod
ellen kunde mer aktivt lyftas upp i
internationella sammanhang.
Norden ska bli världens mest inte
grerade region. De gränshinder som
fortfarande försvårar det nordiska
samarbetet bör avskaffas. Arbetet
för ett e-id för nordbor som fören
klar att bo, studera och flytta mellan
länderna bör fortsätta. Norden ska gå
i digitaliseringen främsta led. Smarta
digitala lösningar kan avskaffa såväl

gränshinder som byråkrati. Vi vill
satsa på nya lösningar som underlät
tar för nordborna att jobba, bo, stud
era och flytta mellan våra länder.

och utveckla vårt nationella territo
rialförsvar. Att aktivt delta i interna
tionellt samarbete ligger i Finlands
intresse och är en del av vårt globala
ansvar.

Vi vill…

Vi behöver ett trovärdigt nationellt försvar

Finland ska vara aktivt inom det
internationella samarbetet, med
målsättningen att skapa fred, trygg
het och stabilitet. Det gör vi som en
aktiv part i det nordiska, europeiska
och transatlantiska samarbetet samt
som medlem i FN- och OSSE. Vi
ska vara en aktiv fredsmedlare och
konfliktlösare och delta i internatio
nella krishanteringsoperationer, både
militära och civila, med vår
sakkunskap.
Vår försvarspolitik ska basera sig
på ett trovärdigt nationellt försvar.
Den allmänna värnplikten är en
grundbult i det finländska försvaret.
Finland utvecklar det militära samar
betet med Nato eftersom det är vik
tigt för att vi ska kunna upprätthålla

Vi vill…

att den allmänna värnplikten bevaras
och utvecklas
att uppbådet är gemensamt för alla i
åldersklassen, oberoende av kön
att försvaret har ett modernt och
tillräckligt material
se Finland som en aktiv freds- och
demokratibyggare även i fortsätt
ningen
se att det nordiska försvarssamarbe
tet fördjupas
respektera Ålands särskilda posi
tion som ett demilitariserat områ
de och använda Ålandsexemplet
som en förebild i krishanteringen
trygga Nylands Brigads ställning
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att de nordiska länderna intensifie
rar sitt samarbete på europeisk,
transatlantisk och global nivå
att de nordiska länderna tillsammans
för fram den nordiska välfärdsmo
dellen och jämställdheten i inter
nationella sammanhang
att Norden blir världens mest inte
grerade område
att ett nordiskt e-id införs under
inkommande regeringsperiod
att det nordiska samarbetet inom
utbildning, försvar och miljö prio
riteras
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Riksdagsvalsstatistik
KANDIDATNOMINERING
Totalt
Hela landet

Helsingfors
valkrets

Nylands
valkrets

Egentliga
Finlands
valkrets

Satakunta
valkrets

Tavastlands
valkrets

Birkalands
valkrets

Vasa
valkrets

Uleåborgs
valkrets

Lapplands
valkrets

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP

SFP
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Totalt

98

%

18-29

30-39

40-49

50-59

60+

Medelålder

17

23

24

20

14

43,4

Män

46

46,9 %

6

7

12

12

9

47,3

Kvinnor

52

53,1 %

11

16

12

8

5

41,2

Totalt

22

4

6

3

5

4

45,1

Män

9

40,9 %

1

1

2

3

2

48,7

Kvinnor

13

59,1 %

3

5

1

2

2

42,7

Totalt

36

5

11

10

6

4

43,3

Män

16

44,4 %

1

5

3

4

3

47,2

Kvinnor

20

55,6 %

4

6

7

2

1

40,2

Totalt

17

5

2

4

2

4

43,2

Män

8

47,1 %

2

0

3

1

2

46,5

Kvinnor

9

52,9 %

3

2

1

1

2

40,3

Totalt

1

0

0

1

0

0

42,0

Män

1

0

0

1

0

0

42,0

Kvinnor

0

0

0

0

0

0

Totalt

3

0

0

1

1

1

57,0

Män

1

33,3 %

0

0

0

0

1

75,0

Kvinnor

2

66,7 %

0

0

1

1

0

48,0

Totalt

1

1

0

0

0

0

24,0
24,0

Män

1

1

0

0

0

0

Kvinnor

0

0

0

0

0

0

Totalt

16

2

4

4

5

1

43,3

Män

9

56,3 %

1

1

2

4

1

46,9

Kvinnor

7

43,8 %

1

3

2

1

0

38,6

Totalt

1

0

0

0

1

0

54,0

Män

0

0

0

0

0

0

Kvinnor

1

0

0

0

1

0

54,0

Totalt

1

0

0

1

0

0

46,0

Män

1

0

0

1

0

0

46,0

Kvinnor

0

0

0

0

0

0

JÄMFÖRELSE MELLAN 2015 OCH 2019
2015
2015
HELA LANDET
HELSINGFORS VALKRETS
NYLANDS VALKRETS
Askola

Röstetal

2019
2019

Jämförelse
Jämförelse

%

Röstetal

%

Röstetal

%

144802

4,9

139640

53232

10,2

49625

4,5

-5162

-0,4

9,1

-3607

-1,1

53

2

63

2,4

10

0,4

Esbo

14131

9,8

11830

7,7

-2301

-2,1

Hangö

1482

31,4

1392

30

-90

-1,4

Hyvinge

1,5

255

1

-123

-0,5

1656

49,6

1816

54

160

4,4

Träskända

405

1,8

300

1,2

-105

-0,6

47

1

52

1,1

5

0,1

2307

38,5

2131

34,7

-176

-3,8

363

1,9

288

1,5

-75

-0,4

Högfors
Grankulla
Kervo
Kyrkslätt

3877

19,1

4266

20

389

0,9

Lappträsk

476

32,6

428

30,2

-48

-2,4

Lojo
Lovisa
Mörskom

777

3,1

721

2,9

-56

-0,2

2999

35,8

3286

39,4

287

3,6

103

9,8

86

8

-17

-1,8

Mäntsälä

145

1,4

113

1,1

-32

-0,3

Nurmijärvi

467

2,2

284

1,3

-183

-0,9

Borgnäs
Borgå
Pukkila

71

2,7

52

1,9

-19

-0,8

7218

27,3

7167

25,7

-51

-1,6

18

1,7

9

0,9

-9

-0,8

Raseborg

7387

46,9

7282

46

-105

-0,9

Sibbo

3374

31,7

3034

25,3

-340

-6,4

842

25,3

923

27,1

81

1,8

Sjundeå
Tusby

479

2,3

358

1,7

-121

-0,6

Vichtis

390

2,6

372

2,4

-18

-0,2

Vanda

3787

3,6

3117

2,8

-670

-0,8

13111

5

15238

5,5

2127

0,5

17

0,8

13

0,6

-4

-0,2

EGENTLIGA FINLANDS VALKRETS
Aura
S:t Karins

642

3,5

778

4

136

0,5

Kimitoön

1905

49,6

1997

51,6

92

2

Koski Tl

5

0,4

7

0,5

2

0,1

Gustavs

7

1,2

9

1,4

2

0,2

Laitila

13

0,3

30

0,7

17

0,4

Lundo

137

1,3

160

1,4

23

0,1
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Ingå
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JÄMFÖRELSE MELLAN 2015 OCH 2019
2015
2015
Loimaa
Marttila

2019
2019

35

0,4

Jämförelse
Jämförelse

57

0,6

22

0,2

11

0,9

15

1,3

4

0,4

60

1,1

69

1,3

9

0,2

Mynämäki

25

0,6

41

0,9

16

0,3

Nådendal

206

1,8

219

1,8

13

0

18

0,7

24

0,9

6

0,2

Masku

Nousis
Oripää

2

0,3

7

1

5

0,7

Pemar

51

0,9

74

1,2

23

0,3

Pargas

3823

44

4702

51,1

879

7,1

3

0,3

8

0,7

5

0,4

Pöytyä

20

0,4

25

0,5

5

0,1

Reso

176

1,3

239

1,8

63

0,5

Pyhäranta

Rusko

33

1

48

1,3

15

0,3

Salo

316

1,1

333

1,2

17

0,1

Sagu

33

1,9

31

1,7

-2

-0,2

Somero

22

0,4

22

0,4

0

0

Tövsala

6

0,6

10

1

4

0,4

5495

5,2

6246

5,5

751

0,3

47

0,6

65

0,7

18

0,1

Åbo
Nystad
Vehmaa

3

0,2

9

0,7

6

0,5

50770

20,7

52880

21,1

2110

0,4

Alajärvi

17

0,3

9

0,2

-8

-0,1

Alavus

14

0,2

15

0,2

1

0

VASA VALKRETS

Evijärvi

12

0,8

13

0,9

1

0,1

Halsua

2

0,3

2

0,3

0

0

Ilmajoki

19

0,3

21

0,3

2

0

3

0,2

6

0,6

3

0,4

Storå
Storkyro

19

0,7

25

0,9

6

0,2

Kannus

15

0,5

13

0,4

-2

-0,1

Bötom

6

0,7

12

1,4

6

0,7

280

33,5

224

27

-56

-6,5

17

0,2

27

0,4

10

0,2

Kaskö
Kauhajoki
Kauhava

39

0,4

52

0,6

13

0,2

Kaustby

26

1,1

28

1,2

2

0,1

Karleby

2305

9,3

2277

8,7

-28

-0,6

Korsnäs

1225

90,5

1282

92,6

57

2,1
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JÄMFÖRELSE MELLAN 2015 OCH 2019
2015
2015

2019
2019

Jämförelse
Jämförelse

Kristinestad

2330

55

2363

55,8

33

Kronoby

2722

68,3

2582

66,3

-140

-2

4

0,2

6

0,3

2

0,1

Kurikka

34

0,4

54

0,5

20

0,1

Laihela

68

1,5

109

2,4

41

0,9

Kuortane

Lappajärvi
Lappo
Lestijärvi
Larsmo

0,8

7

0,3

5

0,3

-2

0

21

0,3

25

0,3

4

0

1

0,2

4

0,9

3

0,7

35,9

1165

38,9

171

3

84,5

3049

85,5

105

1

Korsholm

7882

69,6

7989

68

107

-1,6

Närpes

4390

83

4833

88,9

443

5,9

Pedersöre

3860

59,6

4085

61,2

225

1,6

3

0,2

6

0,4

3

0,2

4948

45,8

5048

46,7

100

0,9

165

0,5

156

0,4

-9

-0,1

Perho
Jakobstad
Seinäjoki

4

0,3

2

0,2

-2

-0,1

Östermark

Soini

13

0,4

21

0,7

8

0,3

Toholampi

4

0,2

2

0,1

-2

-0,1

Nykarleby

2931

67,8

3427

77,2

496

9,4

Vasa

10281

28,2

10590

27,3

309

-0,9

Vetil

15

0,8

21

1,2

6

0,4

6

0,3

9

0,5

3

0,2

3134

78,7

3319

82,2

185

3,5

10

0,3

4

0,1

-6

-0,2

419

0,3

178

0,1

-241

-0,2

Tavastlands valkrets

0

0

500

0,2

500

0,2

Birkalands valkrets

0

0

327

0,1

327

0,1

Uleåborgs valkrets

1413

0,6

432

0,2

-981

-0,4

Lapplands valkrets

470

0,5

112

0,1

-358

-0,4

Vimpeli
Vörå
Etseri
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994
2944

Malax

ÖVRIGA FINLAND
Satakunta valkrets
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KANDIDATERNAS RÖSTETAL
HELSINGFORS

EGENTLIGA FINLAND

Biaudet, Eva

5448

Bergqvist, Sandra

2983

Rantala, Marcus

4724

Heinonen, Barbara

2856

Borgarsdóttir Sandelin, Silja

1979

Schauman, Ida

2313

Wahlsten, Stina

1017

Achrén, Ulla

1883

Ismark, Runa

710

Wulff, Nicke

1195

Granroth, Simon

678

Blomquist, Markus

989

Finne-Elonen, Laura

642

Gustafsson, Åsa

578

Hurtig, Kaarle

627

Oksanen, Michael

423

Johansson, Birgitta

601

Laine, Sixten

Ehrnrooth, Cecilia

572

Holmberg, Mikael

384

Pontán, Freja

494

Korkman, Anna

374

Palmén, Karin

362

Marjamäki, Märta

201

Brettschneider, Gunvor

357

Wilson, Peppi

186

Stenbäck, Henrik

288

Pahlman, Folke

149

Taimitarha, Paul

288

Sveholm, Sharie

124

Rönnberg, Niklas

256

Wikman, Calle

110

Eriksson, Kenneth

241

Eriksson, John

73

Henriksson, Sofia

241

Keskinen, Lotta

236

Kaleva, Sabrina

210

Strang, Jan

195

Salmi, Kari

182
20348
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417

15238

KANDIDATERNAS RÖSTETAL
NYLAND

VASA VALKRETS

Adlercreutz, Anders

9425

Blomqvist, Thomas

6137

Henriksson, Anna-Maja

14545

Strand, Joakim

10596

Rehn-Kivi, Veronica

5660

Ollikainen, Mikko

7755

Nylander, Mikaela

4643

Norrback, Anders

5882

Andersson, Otto

3348

Sjöskog, Niclas

3899

Wickström, Henrik

3265

Somppi, Sari

2240
2082

Bergenheim, Sean

1812

Ingo, Christoffer

Fry, Janina

1475

Stenman, Ulf

1100

Blomqvist-Valtonen, Elin

1081

1012

1111

Snellman, Hans

858

Lindqvist, Kaj

858

Harju, Kari

735

Röman, Micaela Erika

855

Mahdi, Ramieza

502

Sigfrids, Frida

779

Jungell, Ida-Marie

432

Heijnsbroek-Wirén, Mia

654

Nikkari-Östman, Leena

409

Björkman, Patrik Alexander

625

Nedergård, Kenth

389

Karlsson, Patrik

616

Österdahl, Marjo

Berg, Jens

611

Himmanen, Heidi

597

Pynnönen, Kristel

548

SATAKUNTA VALKRETS

Gästrin, Eva-Lena

544

Kukkasmäki, Juho

Åkerö, Fredrika

494

Andersson, Niklas

493

Lesch-Saarinen, Helena

468

Sundell, Pia-Lisa

394

Bergman-Pyykkönen, Marina

213

Tyyskä, Pia

191

Jurvélius, Mike

96

390

Rehnström, Kristian

366

BIRKALANDS VALKRETS

Ahlefelt, Anne

352

Kaskiluoto, Viljami

Harald, Bo

312

Alén, Isabella Linnea

311

ULEÅBORGS VALKRETS

Granberg, Fred

281

Nyman, Tanja

Aintila, Anna

279

Hansson, Viveca

275

Högel, Caroline

204
185

Buss, Allan

173

Kliucharev, Aleksandr

178

TAVASTLANDS VALKRETS

Seppälä, Heidi Susanna

von Knorring, Tanja Maria Jasmine

375
52880
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Rosengård, Nanna

Westerholm, Anita

327

432

LAPPLANDS VALKRETS
Lukkari, Sammol

112

73
49625
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Europaparlamentsval 2019
SFP går till Europaparlamentsval med en stark lista.
Europaparlamentsvalet går av stapeln 26.5.2019 och under hela vintern och våren har förberedelserna inför valet
pågått parallellt med riksdagsvalet.

Partiet har nominerat 20 kandidater. Dessa kandidater är:
Bergenheim			Sean		1984
Björklund			Mikaela
1973
Björklöf			Filip		1991
Bonsdorff			Björn		1991
Borgarsdóttir Sandelin
Silja		
1985
Hamro-Drotz			Filip		1948
Hällfors			Christoffer
1986
Jungner-Nordgren		Anna		1974
Mahdi				Ramieza
1981
Nilsson				Anton		1989
Norrgård			Martin		1987
Schauman			Ida		1989
von Schoultz			Catharina
1964
Schulman			Max		1966
Sigfrids			Frida		1996
Sjöskog			Niclas		1972
Skytte				Ida-Maria
1996
Torvalds			Nils		1945
Wahlsten			Stina		1992
Wickström			Henrik		1994

Esbo
Närpes
Raseborg
Helsingfors
Helsingfors
Grankulla
Lappträsk
Helsingfors
Vasa
Mariehamn
Vasa
Åbo
Borgå
Lojo
Borgå
Pedersöre
Korsholm
Helsingfors
Helsingfors
Ingå

Av SFP:s EU-valskandidater är nio kvinnor och elva män. Medelåldern är 39
år. Sju av kandidaterna är under trettio år gamla.
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SFP:s EU-valsprogram 2019
Ett medborgarnas europa
Den Europeiska Unionen är världens
mest lyckade fredsprojekt. Fredens
betydelse är lika stor i dag som när
EU skapades. Finland tar över ord
förandeskapet i Europeiska union
ens råd den första juli 2019, i ett
avgörande skede för EU:s framtid.
SFP vill vara med och sätta agendan
för Finlands EU-ordförandeskap
samt för EU:s framtid. Vi hör hemma
i Europa.
Ensamma är alla EU-länder små.
Tillsammans är vi stora, såväl ekon
omiskt som politiskt. Ifall vi arbetar

förenade kan vi påverka globalt. En
del tror att Finland blir starkare om
EU blir svagare – men det är precis
tvärtom. Ett starkt EU är bra för
Finland! Finland är det enda landet i
Norden som både är medlem i EU och
använder euron som valuta. Vi ska
aktivt söka oss till EU:s kärna, där vi
hör hemma. För SFP är det av största
vikt att vara med där besluten fattas.
Vårt inflytande garanteras genom att
vi aktivt för fram vår politik.
EU står nu inför stora utmaningar.
Brexit-processen har visat hur djup
integrationen är mellan EU-länderna.
Våra ekonomier är integrerade och
europeiska familjer har bosatt sig
runtom i Europa, tack vare den fria
rörligheten. Britternas utträdespro
cess har skapat kaos och ovisshet
om framtiden, främst bland britter
na själva. Ett lättvindigt politiskt
vallöfte om utträde har satt Britter
nas ekonomiska framtid i gungning
och kan i värsta fall äventyra freden i
Nordirland.
Vi kan inte ta ett modern Europa
för givet. Populismens och den na
tionalistiska extremhögerns framfart
i många länder hotar den liberala
demokratin, såväl innanför som utan
för EU. Därför är det viktigt att stå
upp för de liberala värderingarna och
rättsstaten.
Vi behöver vinna väljarnas förtro
ende i kommande val. Vi liberaler vill,
genom ett målmedvetet politiskt sa
marbete med andra liberala krafter,
visa att ett inkluderande samhällsby
gge där politiken tar ansvar för att ut
jämna ojämlikhet och social orättvisa
representerar det Europa vi vill leva
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I partiets pressmeddelande säger
partisekreterare Fredrik Guseff:
- Jag är väldigt nöjd med vår lista.
Vi har en jämn könsbalans, bra ålder
sfördelning, en god geografisk sprid
ning och framförallt mycket kompe
tenta kandidater. Alla förutsättningar
finns för SFP att göra ett historiskt
gott val. Målsättningen är att göra
bättre val än senast, då SFP gjorde
sitt bästa EU-val någonsin, säger SF
P:s partisekreterare Fredrik Guseff
– Jag är övertygad om att våra
kandidater kommer att göra ett
starkt val och att var och en skulle
vara en ypperlig representant i
Europaparlamentet. SFP har under
hela Finlands EU-medlemskap haft
en aktiv roll inom den europeiska
politiken. EU-politiken är en viktig
fråga för SFP, det är ingen överdrift
att säga att SFP är det parti i Finland
som värnar mest om EU-frågor, säger
Guseff.
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i. Vi vill visa att politiker kan bära
ansvar för att trygga sysselsättningen
och lösa klimathotet. Vi vill garantera
att Europa aldrig mer ska stå i krig.
Det är nu vi ska bygga framtidens
Europa och tydligt visa hur vi har det
bättre tillsammans än var för sig.
EU måste svara på de utmaningar
som finns i en allt mer globaliserad
värld. Vi vill se ett EU med aktiva
medlemsländer som arbetar för ge
mensamma mål. Genom ett ambitiöst
reformarbete kan EU bli en kapabel
och ledande aktör globalt. EU ska
fokusera på övergripande frågor
som klimat, mänskliga rättigheter,
frihet, handel, och kunnande. För
att EU ska återfå sin trovärdighet i
medborgarnas ögon vill vi lyfta fram
nordiska värderingar som öppenhet,
demokrati, jämlikhet och jämställ
dhet som vägledande principer för
EU:s framtid. Det är vi som formar
EU – inte tvärtom!
SFP är Finlands mest EU-vänliga
parti. Vi anser att Finland ska vara en
proaktiv och konstruktiv aktör inom
EU. De nordiska EU-länderna kunde
med fördel samarbeta ännu aktivare
tillsammans för att driva gemensam
ma intressen.
En rättvis frihandel skapar väl
stånd. Vi ska arbeta för ett transat
lantiskt frihandelsavtal där USA och
EU kommer överens om standarder
som på ett hållbart sätt påverkar
också all annan global handel.
Ett jämställt Europa är ett tryggt
Europa. Våld mot kvinnor och sex
uella trakasserier är ett stort prob
lem, också inom EU. Alla EU-länder
bör ratificera Istanbulkonventionen.
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Också inom EU behöver vi se fler
kvinnor i beslutsfattande positioner.
Möjligheterna att kombinera arbete
och familj måste avsevärt förbättras
i EU. Här utgör de nordiska länderna
bra exempel. Inom EU måste vi också
bli bättre på att ta tillvara kvinnors
kompetens både i näringslivet och i
politiken.
Alla människor är lika inför la
gen. Det är viktigt att vi stärker det
rättsliga samarbetet mellan EU-län
derna och värnar om rättsstatsprin
cipen i hela EU. Angreppen på
rättsstaten och den liberala demokra
tin som vi ser inom EU måste
konfronteras: EU är ingen pennin
gautomat som medlemsländer kan
utnyttja utan motprestation. Finan
siering via EU kräver givetvis att man
följer de grundläggande värderingar
na som EU:s grundfördrag betonar.
Vi ser de äldre som en resurs inom
EU, deras åsikter och intressen bör
beaktas. Det finns inte utrymme för
åldersdiskriminering inom EU. Vi
vill se ett EU som bejakar all sorts
mångfald.
EU:s ungdomsstrategi ska ligga i
centrum för beslutsfattandet i EU och
ungdomarna ska kunna vara delakti
ga i en verklig dialog om frågor som
berör dem. Ungdomsverksamheten
i EU ska utvecklas tillsammans med
Europarådet, som når unga på hela
kontinenten. Ungdomsgarantin ska
bli en stark norm i medlemsländerna
och användas som ett medel i bekäm
pandet av ungdomsarbetslöshet.
Det utbyte för studerande som
EU har möjliggjort via program som
ERASMUS+ behöver utvecklas. Den

Vi vill:

att Finland återtar sin aktiva roll i
EU:s kärna, och är en proaktiv och
konstruktiv aktör inom EU
att alla medlemsländer förbinder sig
till EU:s gemensamma värdegrund
och rättsstatsprincipen
att EU ska ingripa när medlemslän
der stiftar lagar som bryter mot
mänskliga rättigheter eller rätts
statsprincipen genom att strypa
EU-stöden till dessa länder
att skärpa EUs övervakning (OLAF)
av användningen av EU-medel för
att komma åt missbruk
att arbetet för jämställdhet intensi
fieras
att EU budgetmedlen analyseras ur
jämställdhetsperspektiv och gör en
jämställdhetsstrategi
att EU stärker sitt arbete mot all
slags våld mot kvinnor
att ERASMUS+ utbytet utvecklas
se ett aktivare samarbete mellan de
nordiska EUmedlemsländerna
se en öppnare nordisk förvaltnings
kultur inom EU i alla institutioner,

där beslutsprocesserna är demo
kratiska, tydliga och transparenta
att EU:s människorättsinstitution
FRA:s (Fundamental Rights Agen
cy) ställning stärks
att vi utvecklar nya mekanismer för
kontinuerlig dialog mellan med
lemsländer kring mänskliga rättig
heter och stärkande av rättsstaten.
att pendlandet mellan Strasbourg
och Bryssel upphör
att Åland ges en plats i Europaparla
mentet
att ungdomsgarantin utvecklas och
implementeras i varje medlems
land
att den europeiska ungdomsstrategin
beaktas i beslutsfattandet i EU
Klimatfrågan löser vi tillsammans
Klimatet känner inga nationsgräns
er, vi måste arbeta tillsammans för
att lösa klimatfrågan. Ett aktivt EU
behövs nu mer än någonsin. Att
värna om miljön vinner alla på. Vårt
näringsliv är väl rustat för att spela
en aktiv roll i arbetet för en bättre
miljö. Finland ska vara en föregån
gare i klimatfrågor och aktivt driva
frågorna såväl på den europeiska som
den globala arenan. Alla länder har
ett gemensamt ansvar för att uppnå
klimatmålsättningarna.
Vi vill att Finland är med och for
mar EU:s målsättningar för att mins
ka på utsläppen, öka på förnyelsebar
energiproduktion och förbättra
energieffektiviteten. Målsättningen
är att EU:s utsläpp av växthusgaser
minskar med 55 procent jämfört med
1990 års nivåer senast år 2030.
EUROPAPARLAMENTSVAL 2019
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gemenskap och förståelse som dessa
projekt skapar är av stor vikt. EU be
höver också stärka det kulturella ut
bytet mellan medlemsländerna för att
stärka den europeiska identiteten och
samhörigheten mellan medlemslän
derna. Den språkliga mångfalden i
Europa behöver stödjas.
SFP anser att Europaparlamen
tet också ska vara de självstyrande
områdenas parlament. Vi arbetar
fortsättningsvis för att också Åland
ska vara representerat i Europapar
lamentet.
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Vi vill att systemet för ut
släppshandel utvecklas och att det
blir globalt täckande. Inom EU ska
oanvända utsläppskvoter annulleras
och mängden rätter senast efter 2023
anpassas till den globala utsläppskv
ot EU har, med tanke på det globala
målet att begränsa uppvärmningen
till 1,5 grader.
Intäkterna från utsläppshandeln
ska riktas till finansieringen av
utvecklings, miljö- och klimatarbete
för att stödja utvecklingsländerna att
anpassa sig till och motverka ytterlig
are klimatförändring.
Genom att tackla utmaningarna i
transportsektorn kan vi delvis lösa
utsläppsproblematiken. I EU och
Finland står trafiken för ungefär en
femtedel av utsläppen. För att minska
på trafikens utsläpp måste vi förnya
bilparken för att öka antalet elbilar
och utsläppssnåla fordon. Inom den
tunga trafiken behövs satsningar på
biogas.
Östersjöns tillstånd är kritiskt
och behöver kraftfulla åtgärder. Vi
behöver se ett samarbete, också med
Ryssland, för att lösa utmaningarna.
EU:s sanktioner mot Ryssland ska
inte omöjliggöra miljösamarbetet i
Östersjön. Ett hållbart fiske är också
en förutsättning både för ett levande
hav och ett fortsatt yrkesfiske i
Östersjön.
Vi vill:

att utsläppshandeln ska utvidgas och
utvecklas
att mängden utsläppsrätter inom EU
efter 2023 anpassas till EU:s andel
av den globala resterande utsläpp
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skvoten
att intäkter från utsläppshandeln rik
tas till finansiering av utvecklings-,
miljö- och klimatarbete för att
stöda utvecklingsländer att anpas
sa sig till och motverka klimatför
ändringen
att Finland aktivt lyfter upp Öster
sjöns situation och arktiska frågor
att miljösamarbetet i Östersjöregio
nen utvecklas och intensifieras och
att alla länder i regionen inklude
ras
att EU för en ansvarsfull havs- och
fiskeripolitik som skapar lång
siktigt hållbara fiskbestånd och
välmående hav
att återvinningsgraden blir bättre,
även för textilier
En human flyktingpolitik och
en positiv migrationspolitik
Vi vill se aktiva integrationsåt
gärder, som möjliggör delaktighet
i arbetsmarknaden och samhället.
Ansvaret för de mest utsatta måste
vara gemensamt.
Antalet flyktingar och migrant
er över Medelhavet har dramatiskt
minskat, men samtidigt har Medel
havet blivit en begravningsplats för
allt fler. Oförmågan att tillsammans
bära ansvar för flyktingarna är en
skam för Europa och en katastrof för
mänskligheten. För att stoppa män
niskohandel och annan exploatering
måste Europa skapa gemensamma
regler och mer effektiva kanaler för
flyktingmottagandet, som baserar
sig på våra internationella männis
korättsåtaganden. Vi behöver också
nya fungerande kanaler för arbetsk

glare. För dem som har rätt till asyl
bör det finnas ett humant och effek
tivt gemensamt system på EU nivå
där människor tas emot. Alla EUländer ska ta sitt ansvar i enlighet
med våra grundläggande värderingar
om allas lika värde, och allas rätt till
ett mänskligt bemötande.
För att den fria rörligheten inom
EU ska kunna fungera behöver EU:s
yttre gränser garanteras och fungera
lika effektivt överallt. En stark yttre
gräns innebär också att möjligheter
na att lagligt komma till EU behöver
förbättras. Vi motsätter oss interner
ingsläger utanför EU.
Vi vill:

att asylsökande till EU fördelas rätt
visare mellan länderna så att alla
medlemsländer bär sitt ansvar
att asylsökande ges rätt till tillräcklig
rättshjälp
att en fungerande familjeåterfören
ing blir verklighet i hela EU
att medvetna satsningar på integra
tion diskuteras gemensamt i EU
att humanitära visum återinförs,
och att Schengenvisum beviljas på
likadana grunder i hela EU
att ett effektivare samarbete mellan
EU-länderna fås till stånd för att
stävja den internationella brotts
ligheten, som människohandeln
att EU följer UNHCR:s rekommen
dationer beträffande flyktingmot
tagning och stärker skydds- och in
tegrationsprocesser för att trygga
säkerheten i asylprocesserna och
motarbeta statslöshet
att EU stöder arbetet för att imple
mentera den globala överenskom
EUROPAPARLAMENTSVAL 2019
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raftsinvandring, utan att förvandla
Europa till gästarbetarsamhällen.
Delaktighet och möjligheter att sam
manföra familjer är grundläggande
förutsättningar för lyckad integra
tion. Tillsammans bör vi motarbeta
papperslöshet.
FN:s flyktingorgan UNHCR up
pskattar det globala antalet flyktingar
till 68,5 miljoner. Av dessa finns 25,4
miljoner utanför sina hemländer. De
länder som tagit emot flest flyktingar
är Turkiet, Jordanien, Uganda, Paki
stan, Libanon och Iran. Av världens
flyktingar finns enligt UNHCR cirka
20 000, eller 0,03%, i Finland.
Många länder i EU har haft stora
utmaningar med att hantera den se
naste tidens migration. Det är viktigt
att vi arbetar tillsammans och på ett
humant och rättvist sätt löser utman
ingarna. En fungerande invandring
spolitik är en styrka och en resurs.
Migranter som kommer till EU ska
fördelas rättvist. För att det ska
lyckas behöver vi ett nytt fungerande
system.
Vi behöver en ny, gemensam
strategi i EU som baserar sig på ett
långsiktigt tänkande. Europa, och
Finland, behöver fler invånare. Vi ser
inte migrationen som ett problem,
utan som en möjlighet. Problemen
uppstår när vi inte tillsammans
förmår lösa utmaningarna.
Vi motsätter oss all form av rasism
och hat gentemot andra människor.
Vi står bakom FN:s flyktingkonven
tion och rätten till asyl. Vi behöver
arbeta för att migranter inte ska
behöva ta onödiga livshotande risker
eller falla offer för människosmug
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melsen om flyktingansvar – Global
Compact on Refugees (GCR) – även
utanför EU:s gränser.
att Europas gemensamma asylsystem
(CEAS Common European Asylum
System) stärks och grundar sig
på internationella standarder och
internationell lag
att asylrättens grundläggande
principer om non-refoulement
och individuell behandling alltid
respekteras
att EU identifierar trygga hamnar för
räddningsaktioner på Medelhavet
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
EU:s säkerhetspolitiska utmaning
ar kan bara lösas tillsammans. Vår
säkerhet upprätthålls genom militärt,
polisiärt och civilt samarbete. Såväl
terrorism, yttre militära krafter som
kriminella ligor hotar vår säkerhet.
Schengenområdet och EU:s inre
marknad innebär att vi har en ge
mensam yttre gräns i Europa. Gränsoch kustbevakningen behöver därför
koordineras bättre. Det här betyder
inte att vi behöver en ny myndighet,
vi kan lösa mycket genom en bättre
koordinering av medlemsländernas
resurser.
EU:s sanktioner mot Ryssland efter
annekteringen av Krim och kriget i
Ukraina är gemensamma och abso
luta. Även om Finlands möjligheter
att göra affärer med Ryssland har
drabbats hårt, har Finland mycket att
vinna på att Ryssland respekterar de
internationella avtalen och respek
terar sina grannländers territoriella
integritet. Ett aggressivt Ryssland är
114
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ett hot mot stabiliteten i Europa.
EU måste ta en mer aktiv roll också
när det gäller säkerheten i Europa.
Samtidigt är det viktigt att vi inte
bygger upp parallella strukturer
till det som redan finns via NATO,
eftersom den största delen av EU:s
medlemsländer hör till NATO. Vad
gäller inköp av försvarsmateriel be
höver processerna utvecklas så att vi
kan göra mera tillsammans.
Det är i Finlands intresse att stödja
utvecklingen av EU:s gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitik, som
tog fart i och med Lissabonfördraget.
EU:s höga representant för utrikes
frågor och säkerhetspolitik måste,
tillsammans med utrikesministrarna,
snabbare kunna reagera på världshän
delserna. Utökat samarbete inom EU
krävs även för att vi ska kunna åstad
komma stabila relationer med alla
EU:s grannländer.
Cybersäkerhetens roll ökar hela
tiden, och ett trovärdigt cyberförsvar
är viktigt. Europeiska kompetenscen
tret för motverkande av hybridhot i
Helsingfors och NATO:s cyberförsvar
scenter i Tallinn är båda nödvändiga
för motverkandet av de hot EU står in
för. Det krävs även utökat samarbete
inom EU för att motverka och avvärja
den internationella terrorismen.
Samarbetet inom civil krishan
tering behöver också utvecklas och
intensifieras inom EU.
Människohandeln är ett av de
snabbast växande globala problemen.
Det förekommer även inom EU och vi
stöder kommissionens arbete med att
stoppa all form av människohandel.
Ett rimligt antagande är att antalet

offer är klart högre än de officiella sif
frorna. Människohandel drabbar tio
tusentals människor inom EU. Män
niskohandeln drabbar i högre grad
flickor och kvinnor. Arbetet mot det
måste fortsätta med ännu större kraft,
oavsett om det handlar om sexuellt ut
nyttjande, tvångsarbete, organhandel
eller hushållstjänster.
Vi vill:
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att EU:s sanktioner mot Ryssland
fortsätter tills Ryssland ändrar sin
politik ifråga om annekteringen av
Krim och agerandet i Ukraina
att EU har en tydligare utrikespoli
tisk linje och snabbare kan reagera
på världshändelser med en gemen
sam röst
att EU:s grannlandspolitik ska grun
da sig på att säkra stabiliteten och
säkerheten i gränsregionerna
att de existerande resurserna för
samarbete inom försvar- och sä
kerhetspolitik utnyttjas bättre
att arbetet med att hålla samman
EU-länderna prioriteras
att polismyndigheterna inom EU
förbättrar sitt samarbete
att satsningarna på att förebygga och
åtgärda människohandel priorite
ras och att finansieringen av EU:s
samordnare för kampen mot män
niskohandel garanteras
att EU arbetar ännu tydligare med
att förebygga och bekämpa sexuellt
utnyttjande av barn på nätet
att samarbetet inom civil krishante
ring utvecklas och intensifieras
att Ålands demilitarisering respekt
eras till fullo i allt säkerhetspoli
tiskt samarbete

Finländsk mat behövs i Europa
EU:s gemensamma jordbrukspoli
tik måste ha rätt infallsvinkel. Det
viktigaste är att vi kan producera mat
för jordens växande befolkning på
ett hållbart sätt. Om det ska lyckas,
måste jordbrukets lönsamhet förbät
tras avsevärt jämfört med nuläget.
Den finländska bonden behövs. Det
ska vara möjligt att bedriva jordbruk
inom hela EU, utan onödiga adminis
trativa bördor.
Jordbruket fungerar i dag på en
global marknad. För konsumenternas
trygghet måste mat som produceras
utanför EU uppfylla samma krav på
livsmedelssäkerhet, etik och mil
jöhänsyn som gäller inom unionen,
om den ska få säljas här. Transport
ernas miljöbelastning måste också
beaktas. EU:s produktionskrav ska
vara praktiskt förankrade.
Vi stöder närproducerad mat, både
för miljöns och för sysselsättningens
skull. Vår inhemska mat är renast i
världen och vi vill värna om att man
ska kunna bedriva jordbruk i Finland.
Därför måste lönsamheten stärkas.
Det går inte att producera världens
bästa mat till bulkpriser. För att våga
investera behövs en tro på framtiden.
Med de rätta besluten kan jord- och
skogsbruket också bidra mycket till
klimatarbetet.
De nordiska länderna ska vara väg
visare när det gäller en hållbar euro
peisk skogspolitik – vi är experterna.
Fiskenäringen ska kunna bedrivas
hållbart också i Östersjön. De prob
lem som fiskerinäringen har med
skarv och säl måste kunna åtgärdas.
Regionala skillnader och olikheter
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inom regionerna ska beaktas när
man lägger upp olika strategier och
när man delar ut resurser. I EU finns
många fonder som stöder landsbygd
sutveckling. Det är viktigt att Finland
är med i fördelningen av fondmedlen
för landsbygdsfonderna samt havsoch fiskerifonden och att våra om
råden godkänns som stödområden.
Vi vill:

att det fortsättningsvis ska vara möj
ligt att bedriva jordbruk i hela EU
att primärproducenternas ställning i
livsmedelskedjan stärks
att livsmedelssäkerhet, etik och
miljöpåverkan prioriteras i den
gemensamma lantbrukspolitiken
att jordbruksstöden tryggas på en
tillräcklig nivå
att EU-byråkratin inom jordbruket
minskar
att europeiska livsmedelsstandarder
ska vara krav för import till EU
att de kolsänkor som jordbruket
inom EU bidrar med noteras och
kompenseras
att fortsätta arbetet för att minska
antibiotikaresistensen i EU
att problemen med den överstora
skarv- och sälpopulationen ska
kunna åtgärdas lokalt
Den inre marknaden
Av Finlands export går 40% till EUländer. Den inre marknaden måste
fungera. Vi behöver mer stabilitet i
den ekonomiska politiken i EU. Den
europeiska monetära unionen (EMU)
behöver stärkas för att undvika tidi
gare misstag. Både stabilitet och sol
idaritet behövs, men så att de regler
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vi kommer överens om också håller.
Varje medlemsland ansvarar för att
föra en politik som leder till stabilitet
och ekonomisk tillväxt. Vi stöder
bättre kontroll och tydliga sanktioner
när ett medlemsland bryter mot sina
åtaganden.
Riskerna i det europeiska
banksystemet måste minskas så att
bankunionen kan färdigställas. De eu
ropeiska skattebetalarna och de an
svarsfulla bankerna ska inte behöva
stå för kostnaderna när andra banker
tagit för stora risker. Den europeiska
stabilitetsmekanismen bör utvecklas
till en verklig europeisk valutafond
där länder som följer de finanspolitis
ka reglerna får vara med.
Den digitala inre marknaden
behöver bli verklighet. Det digitala
utbudet av tjänster får inte variera
från medlemsland till medlemsland.
Den inre marknaden ska också inne
fatta digitala tjänster. Det nordiska
arbetet med ett gemensamt E-id är
ett exempel på samarbete inom dig
itala tjänster där Norden kan agera
vägvisare.
Vi ser allvarligt på det globala
problemet med penningtvätt och
aggressiv skatteplanering. Vi stöder
de åtgärder som bidrar till att få
dessa under kontroll. Arbetet mot
korruptionen inom EU måste priorit
eras. Missbruket av skattebetalarnas
pengar måste få ett slut.
Vi stöder kommissionens förslag
för att stärka konsumentens rät
tigheter inom EU. Även om EU:s kon
sumentskydd är bland de starkaste i
världen finns det utrymme att för
bättra rättigheterna på många plan,

bland annat inom näthandeln.
Åtgärder som förbättrar konkur
rensen och ser till att företag inte kan
utnyttja sin dominerande ställning på
marknaden måste prioriteras.
Vi vill:

Utveckling och innovation
Digitaliseringen utgör en stor mö
jlighet för EU. Samtidigt behöver
den digitala infrastrukturen finnas
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att EU:s regionala stöd kanaliseras
till åtgärder som har en verklig
effekt på sysselsättningen och kon
kurrenskraften. På detta sätt drar
regionerna mest nytta av stöden
att riskerna minskas i EU:s banker
så att bankunionen kan färdigstäl
las och skapa ökad stabilitet i det
finansiella systemet
att EU-länderna, inklusive Finland,
för en ansvarsfull ekonomisk poli
tik som respekterar EU:s stabilitet
och tillväxtpakt
att EU:s arbete mot penningtvätt och
aggressiv skatteplanering fortsät
ter och utvecklas
stärka konsumentskyddet inom EU
göra det lättare att söka jobb inom
hela EU
att arbetet mot korruptionen inom
EU prioriteras så att missbruk av
skattebetalarnas pengar förhin
dras
att företagsbeskattningen harmoni
seras så att den destruktiva skatte
planeringen fås under kontroll
att en del medlemsländers praxis att
sälja medborgarskap och uppe
hållstillstånd, så kallade gyllene
visum, bör stoppas

tillgänglig. Det ska inte finnas digita
la gränser inom EU. Vi vill bygga en
fullt funktionell digital inre marknad.
Möjligheter inom digitalisering och
artificiell intelligens ska uppmuntras,
samtidigt som riskerna inte får
glömmas bort. Vi behöver ett tydligt
regelverk som skyddar medborgaren
och garanterar en funktionell mark
nad.
Investeringar i forskning och
utveckling är investeringar i fram
tiden. Europa har världens störs
ta forskningsprogram i Horisont
2020 och Horisont Europa. EU:s
medlemsländer har kommit över
ens om målsättningen att EU ska
investera 3 % av BNP i forskning och
utveckling år 2020. Det här behövs
för att främja vår konkurrens, pro
duktivitet och sysselsättning. Lag
stiftningen i Europa ska möjliggöra
innovation och utveckling, vi kan inte
i dag veta hur framtidens teknologi
utvecklas när artificiell intelligens
och snabbare datanätverk utveck
las. Medborgarnas integritetsskydd
behöver garanteras också när IT-sek
torn utvecklas.
Vi vill:

öka konkurrenskraften, produk
tiviteten och sysselsättningen i
EU genom att satsa på små och
medelstora företag, forskning och
innovation
att fler människor i Europa har jobb
att forskningsprogrammet Horisont
Europa har en tillräcklig budget
att EU ska kunna konkurrera med
USA och Kina inom teknologisek
torn och svara på den efterfrågan
EUROPAPARLAMENTSVAL 2019
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som finns i dag
att EU ska ta fram riktlinjer för ut
veckling och användning av artifi
ciell intelligens
att medborgarnas integritetsskydd
garanteras i hela EU
att innovationer som främjar social
och ekologisk hållbarhet uppmunt
ras

SFP:s klimatpolitiska program
Så tacklar vi klimatförändringen
Klimatet och den globala up
pvärmningen är en av vår tids största
utmaningar.
Vi har alla ett globalt ansvar för att
vända den nuvarande utvecklingen.
En hållbar framtid förutsätter en
målinriktad politik. Den ska sporra
till ekologiska investeringar, en håll
bar livsstil och produktion.
SFP förbinder sig till att den glo
bala uppvärmningen begränsas till
max 1,5 grader. Vår målsättning är att
Finland är koldioxidneutralt år 2035.
Det innebär att vi på 2040-talet
uppnått en situation där vi är klart
koldioxidnegativa.
Det finns inte endast en lösning på
klimatfrågan och därför behövs åt
gärder inom många samhällssektorer.
Både företag, den offentliga sektorn
och konsumenter måste dra sitt strå
till stacken.
Då vi övergår till ett klimatvänligt
och utsläppsnålt samhälle ska de som
påverkas mest av omställningen stöd
jas för att klara av att anpassa sig till
nya krav i en klimatneutral ekonomi.
Människogrupper eller regioner som
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berörs särskilt mycket av omställnin
gen behöver kompenseras.
SFP vill att Finland är en föregån
gare i klimatfrågor och aktivt driver
frågorna både på den europeiska
och globala arenan. Alla länder har
ett gemensamt ansvar för att uppnå
klimatmålsättningarna.
Finland ska vara koldioxidneutralt
år 2035
Finland ska minska sina utsläpp med
60%, jämfört med år 1990:s nivå,
innan år 2030
I lagberedning ska lagförslagen be
dömas också ur klimatperspektiv
Klimatinverkan ska beaktas i upp
görandet av vår statsbudget
Satsningar på forskning, utbildning och innovation är i
nyckelroll
• Den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling
och innovationer ska år 2025 utgör
fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt
• Vi stöder medvetet och långsiktigt
uppkomsten av strategiskt viktiga innovationskluster inom forskning- och
utveckling samt cleantech-industri
• Finland ska arbeta för att Norden
ska vara världens ledande innovationsområde inom cleantech-sektorn
• Klimatfrågor och den cirkulära
ekonomin ska vara en del av skolvardagen
Finland ska ligga i framkanten för
att utveckla och använda sig av grön
och hållbar teknologi. Det behövs
satsningar på ny teknik, forskning,

utveckling och innovation, för att
möjliggöra ökad resurs- och energief
fektivitet, utveckla bättre teknik för
energilagring samt minska energi
behovet. Vi vill stärka den cirkulära
ekonomin och utveckla effektivare
metoder för återvinning och återan
vändning av material.

Trafiken utgör ungefär 13 procent av
världens alla utsläpp av växthusga
ser. I EU och Finland står trafiken för
ungefär en femtedel av våra utsläpp.
För att minska på trafikens utsläpp
måste vi satsa på en fungerande
kollektivtrafik, speciellt spårtrafik,
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Hållbar trafik med hjälp av
elbilar, biobränsle och kollektivtrafik
• Tågnätet ska utvecklas så att resor
inom Finland med tåg är konkurrenskraftiga med flygresor
• Vi vill främja en snabb utveckling
av delningsekonomin i personbilssektorn
• Med hjälp av beskattning ska företagsbilar som går på el eller biogas
vara klart förmånligare än bilar som
använder fossila bränslen som drivmedel senast år 2022
• Att ladda en elbil på arbetsplatsen
ska inte ses som en löneförmån
• Företagscyklar ska inte ses som en
löneförmån
• Vi behöver en strategi för att bygga
ut infrastrukturen för laddningsstationer och tankningsstationer för till
exempel biogas
• När man köper flygresor ska det alltid vara smidigt att samtidigt klimatkompensera sin resa

förnya bilparken och öka antalet
elbilar och utsläppssnåla fordon. Det
ska löna sig att skaffa en utsläppssnål
bil och genom beskattningsåtgärder
kan vi öka andelen miljövänliga och
utsläppssnåla bilar. Särskilt genom
att rikta åtgärderna till företagsbil
parken kan snabbare resultat uppnås.
Vi bör bygga ut tillhörande infra
struktur samt förbättra tillgången till
laddningsstationer och tanknings
stationer för till exempel biogas. Det
behövs en nationell strategi för detta.
Biobränslen ska primärt användas
för den tunga trafiken som inte lätt
kan drivas med el. Inom denna sektor
ska övergången till biobränsle på
skyndas. Biobränslen måste produce
ras hållbart. Då biobränsle produce
ras från skogsbiomassa är det viktigt
att vi ser till att den produceras av
sidoströmmar inom skogsindustrin,
inte av virke som bättre lämpar sig
för annat. Biobränslen kan också pro
duceras från avfall och rester.
I städerna ska det skapas
förutsättningar för en fungerande
delningsekonomi inom trafik och
transporter. När sättet att ta sig från
ett ställe till ett annat ändras minskar
det på behovet att använda egen bil i
stadsregioner.
Genom utsläppshandel kan man
styra flygtrafikens utsläpp. Vi vill att
utsläppshandeln utvidgas till att gälla
all flygtrafik globalt.
Med hjälp av god stadsplanering
kan man också påverka samhällets
koldioxidutsläpp.
Jord- och skogsbruket
Är en del av lösningen
• Vi utarbetar en modell för klimat-
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kompensation för skogsägare som
upprätthåller kolsänkan
• Under EU:s följande programperiod
tar vi i bruk incentiv för odlarna att
öka kolbindningen i odlingsmarker
och förbättra jordmånen
• När lågproduktiv åkermark beskogas ska jordbruksstödet bibehållas
under en övergångstid på minst 10 år
• I Forststyrelsens skogar betonas
klimatpåverkan och tryggandet av
biodiversiteten
• Finland exporterar kunnande i hållbar skogsskötsel
Vi måste minska på våra utsläpp av
växthusgaser, men vi måste också
binda kol från atmosfären för att
återta en del av den skada som redan
har skett. Växande skog är vår vikti
gaste kolsänka och våra åkrar har en
betydande potential att binda mera
kol än idag.
Genom ett aktivt skogsbruk som
beaktar skogens ekonomiska, sociala,
ekologiska och klimatmässiga på
verkan kan vi öka både vårt välstånd
och skogens roll som kolsänka. Ett
ansvarsfullt skogsbruk som bygger på
vetenskapliga rön och hållbara skogs
skötselmetoder innebär att skogens
kapacitet att binda kol och fungera
som långsiktig kolsänka förstärks och
biodiversiteten tryggas. Att bevara
biodiversiteten är också viktigt med
tanke på klimatförändringen, efter
som ekosystem med en stor artmång
fald är mer motståndskraftiga mot kli
matförändringen. För att ytterligare
förstärka kolsänkorna föreslår vi ett
system där skogsägare kompenseras
för den kolsänka de upprätthåller och
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för hållbart skogsbruk.
Kolsänkorna ska förstärkas bland
annat genom att öka kolbindningen i
odlingsmarker. Enligt uppskattningar
kunde åkrarna globalt binda och lagra
kol till och med upp till 35 % av alla
koldioxidutsläpp. Kolbindande odling
förbättrar samtidigt också jordmånen,
främjar naturens mångfald, minskar
näringsutsläppen i vattendragen,
stöder matproduktionens anpassning
till ändrade förhållanden och främjar
i bästa fall gårdarnas lönsamhet och
skördar. Genom att stöda forskning
som tar fram praktiskt tillämpbara
metoder för att öka kolbindningen
i odlingsmarker och rikta miljöer
sättningar till sådana åtgärder kan vi
främja kolbindningen och kompense
ra våra utsläpp. Till exempel den fin
ska Carbon Action -piloten undersö
ker och utvecklar metoder för att öka
kolbindningen i odlingsmarker och
verifiera förändringarna. Att plantera
skog på jordbruksmark med låg skör
depotential och avkastningsförmåga
är också ett kostnadseffektivt sätt att
öka på våra kolsänkor. Vi bör stöda
restaurering av våtmarker.
Torvmark borde inte röjas för
åker. Biogasproduktion av hus
djursgödsel borde ökas. Förutom att
biogasen är en förnybar energiform
ger biogasproduktion möjlighet till en
effektivare gödselanvändning och kan
därför via sänkta logistikkostnader
minska behovet av nyröjning av åker
för spridningsareal i husdjurstäta
områden.
Mer energieffektivt byggande
och trähus
• Kalkyl av koldioxidavtryck för

byggnader införs senast 2025
• Det utarbetas modeller enligt vilka
lokal energilagring kompenseras

Framtidens energi
• Vår energiproduktion ska bli fossilfri under 2030-talet
• Vi vill sporra till att bygga ut egen
elproduktion i byggnader. Skatt på
el ska betalas endast enligt nettoanvändning av el
• Vi vill sporra bostadshus att ta i
bruk automatik som möjliggör att
elkonsumtionen styrs av marknadens

Under nästa decennium ska vi frångå
kolkraft och öka andelen hållbar för
nybar energi.
Målsättningen ska vara att frångå
fossila bränslen inom energipro
duktionen under 2030-talet. En viss
mängd fossil reservkraftkapacitet
kommer ändå att behövas för att
trygga försörjningsberedskapen. Vi
vill bygga ut vindkraften och i högre
grad satsa på till exempel solenergi,
bioenergi och jordvärme. Vi vill se en
utveckling där oljepannorna i husen
byts ut mot andra former av upp
värmning, till exempel värmepumpar.
Energilagstiftningen och beskat
tningen ska möjliggöra kostnadsef
fektiv, småskalig utsläppsfri energi
produktion som kan förbrukas lokalt.
Överloppsenergin ska smidigt kunna
säljas vidare.
Vi behöver en strategi för energila
gring och vi ska sträva efter att styra
energiförbrukningen så att effekttop
par undviks.
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Nya byggnader ska vara energieffek
tiva och vi vill sporra husägare att
renovera så att värmesvinnet mins
kar och byggnader blir mer energief
fektiva.
Ur en klimatsynvinkel är det
viktigt att kol som lagrats i skogen
vi avverkar binds i långvariga pro
dukter som till exempel byggnader.
Ett kilogram trä binder nästan två
kilogram koldioxid. Byggnader kan
fungera som kollager och materialet
i trähus är lätt att återanvända. Vi
vill därför se en ökning i trähusbyg
gande.
Byggnaders miljöbelastning borde
bedömas utgående från byggnadens
hela livscykel. Istället för att styra
byggandet via ett teoretiskt e-tal bör
vi därför betrakta byggnadens totala
koldioxidavtryck, från produktion
av material till återanvändning. Det
ska finnas en gräns för nya byggna
ders koldioxidavtryck. I upphandling
av offentliga byggnadsprojekt ska
byggnadens koldioxidavtryck vara
en bedömningsgrund.

prisimpulser
• Överföringskapaciteten av el mellan
de nordiska länderna ska förbättras
för att öka flexibiliteten inom den
nordiska elmarknaden
• Vi främjar modeller där invånarna
oberoende av boendeform kan endera
producera kostnadseffektiv förnybar
energi eller vara delägare i ett kollektiv för förnybar energiproduktion
oberoende var produktionsanläggningen ligger

Globalt samarbete och ansvar
• Utsläppshandeln ska utvidgas och
utvecklas
EUROPAPARLAMENTSVAL 2019
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• Finlands ska arbeta för att vi på
nordisk nivå inför ett minimipris på
utsläppsrätter
• Mängden utsläppsrätter inom EU
ska efter 2023 anpassas till EU:s
andel av den globala resterande utsläppskvoten
• Andelen av vårt klimatbistånd som
går till åtgärder som stöder anpassning till klimatförändringen ska
vara minst 50% i enlighet med FN:s
riktlinjer
Finland ska vara en aktiv aktör i kli
matfrågor i Norden, Europa, globalt
samt i internationella organisationer.
Vi vill att Finland aktivt är med och
formar EU:s målsättningar för att
minska på utsläppen, öka på förnyel
sebar energiproduktion och förbättra
energieffektiviteten. Målsättningen
är att EU:s utsläpp av växthusgaser
minskar med 55 procent senast 2030
jämfört med 1990 års nivåer.
Vi vill att systemet för ut
släppshandel utvecklas och att det
skapas ett globalt mer täckande
system. Inom EU ska oanvända ut
släppskvoter annulleras och mängden
rätter senast efter 2023 anpassas till
den globala utsläppskvot EU har med
tanke på det globala målet att begrän
sa uppvärmningen till 1,5 grader.
Intäkter från utsläppshandeln ska
riktats till finansieringen av utveck
lings, miljö- och klimatarbete för att
stödja utvecklingsländer att anpassa
sig till och motverka ytterligare kli
matförändring.
Människan och konsumtionen
• Konsumtionsskatter ska på sikt basera sig på en modell där en produkts
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koldioxidavtryck syns i skattesatsen
• Finlands ska arbeta för att vi inom
Norden inför en märkning av produkter som inte producerats med hjälp
av fossilbaserad energi.
• Den andel av vårt globala koldioxidavtryck som inkluderar de varor vi
importerar ska rapporteras parallellt
med det nationella koldioxidavtrycket
• Vi vill främja återvinning genom att
bygga ut nätverket av återvinningspunkter. Det borde finnas möjlighet
att få stöd för att satsa på fler återvinningsstationer
• Finlands återvinningsgrad ska vara
55% före utgången av 2025.
Det ska vara lätt för individen att
göra klimatmedvetna konsumtions
val. Man ska också smidigt kunna
kompensera för de utsläpp man själv
förorsakar. Det ska garanteras att
intäkterna från kompensationen går
till forskning kring klimatfrågor eller
direkt stöder till exempel en ökning
av kolsänkor. Vi ska främja delnings
ekonomi och på olika sätt stärka våra
möjligheter att fatta medvetna beslut
om vilken påverkan vår konsumtion
har på miljö och klimat.
Miljövänlig konsumtion kan främ
jas genom att vi övergår från kon
sumtion av varor till konsumtion av
tjänster. I all konsumtion ska vi upp
muntra till val av mer miljövänliga al
ternativ. Dagar med vegetarisk meny
i daghem, skolor och på äldreboenden
är verklighet redan på många håll
idag. Den offentliga upphandlingen
av mat ger stora möjligheter att agera
klimatvänligt. Vi vill att klimatpåver
kan ska vara ett bedömningskrite

Möjligheter för företag
• Företagsstöden bedöms med tanke
på deras klimatpåverkan
• Klimathänsyn tas i all offentlig upphandling
Klimatteknologi och cleantech är en
växande marknad. Vi vill att Finland
är föregångare och förhåller sig pro
gressivt till nya former av teknologi.
Om vi bygger upp en verksamhetsmil
jö där det finns utrymme för tekno
logiska innovationer och en stark
hemmamarknad skapar vi också
möjligheter för export. Arbetet mot
klimatförändringen leder till att det
öppnas nya marknader för finländsk
högteknologi med högt förädlings
värde och kunnande. Den cirkulära
ekonomin är en framtidsbransch som
både ger möjligheter för finländska
företag och skapar ettmer hållbart

samhälle.

SFP:s politiska program för
att förhindra marginalisering
Unga har rätt att må bra.
SFP vill se ett samhälle där ingen blir
utanför. Utslagning är inte bara en
tragedi för den unga själv, utan också
en kostnad i miljonklassen för sam
hället.
Det finns inte bara en faktor som
orsakar utslagning, därför behöver vi
mångsidiga åtgärder för att förhindra
det. Samarbetet mellan de instanser
som kan påverka till det bättre måste
fungera och vårdkedjorna behöver
vara smidiga. Det behövs såväl ome
delbara åtgärder som mer långsiktiga
för att förbättra situationen för de
unga. För att få till stånd en förän
dring måste finansieringen vara
hållbar och långsiktig.
När vi planerar service och stöd
former ska det vara självklart att
också lyssna på de barn och unga som
berörs. De vet bäst hurudant stöd
och vilken service de har nytta av. Vi
behöver individuella lösningar och
stödet och servicen ska utgå från den
enskilda individen och de behov som
personen har.
Invandrare löper större risk för ut
slagning och därför är våra åtgärder
viktiga också i integrationsarbetet.
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rium i offentlig upphandling. När
producerad mat är också ett bättre
alternativ för miljön.
Produktmärkningar kan styra
konsumenterna att göra mer hållbara
val. Offentlig styrning påverkar också
produktutvecklingen. Energimärk
ningar på vitvaror är exempel på
detta. Förutom genom produktmärk
ningar kan konsumenterna också få
information och vägledning genom
kampanjer och verktyg såsom koldi
oxidavtrycksräknare. Produkters kol
dioxidavtryck ska synas i deras pris.
Hur vi sorterar och återanvänder
vårt avfall har en stor betydelse. Vi
vill satsa på att utveckla nätverket av
återvinningspunkter och speciellt se
fler plastinsamlingspunkter.

Barnfamiljerna behöver vårt
stöd
• Rätt riktade och tidiga åtgärder för
att hjälpa och stöda barnfamiljerna
(till exempel kommunernas hemtjänst
för barnfamiljer)
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• Hela familjen måste tas i beaktande
då föräldrarna upplever problem
• Alla barn och unga ska ha möjlighet
till en hobby
Alla barn ska ha likvärdiga mö
jligheter för att få en bra start i livet,
oberoende var i landet man bor. Ju
bättre nätverk och stöd en barnfamilj
har, desto mer resurser har familjen.
Undersökningar visar att barnens
familjesituation har stor inverkan på
ungdomsåren. Därför är satsningar
på stöd för barnfamiljer och föräldrar
ett av de mest effektiva sätten för att
förhindra utslagning i senare skede.
Fungerande basservice och tidigt
ingripande spelar en nyckelroll. Med
förebyggande åtgärder kan vi lösa
problemen innan till exempel be
hovet att omhänderta barnet uppstår.
Mödra- och barnrådgivningen som
når så gott som alla barnfamiljer i
landet är i nyckelroll då det hand
lar om att kunna ge stöd tidigt. En
del kommuner har också inrättat så
kallade familjerådgivningscentraler
där ett mångprofessionellt team kan
hjälpa och stöda hela familjen, den
här verksamheten kunde med fördel
utvidgas till alla delar av landet.
Förebyggande åtgärder är också
mer effektiva rent ekonomiskt. Fat
tigdom i spädbarnsfamiljer utgör en
större risk för utslagning än fattig
dom i barnfamiljer. Därför är det
viktigt att stöda familjer med under
två år gamla barn. Forskning visar att
det är under den tiden som stödtjän
ster ger den största effekten och den
tid då barnet är mest sårbart.
Omgivningen och växelverkan
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spelar en stor betydelse för barnets
utveckling och tillit till andra män
niskor. Bristen på växelverkan kan
resultera i att barnet har svårt att
söka hjälp då det blir äldre. I familjer
där föräldrarna inte har tillräckligt
energi för att läsa åt barnet löper de
större risk att få ett sämre ordförråd
och svårigheter att uttrycka sig själv.
Biblioteksverksamheten i kommuner
na är därför viktig och värd att satsa
på. Biblioteken har bland annat som
uppgift att avgiftsfritt erbjuda mate
rial samt främja läsning.
Både barnets och hela familjens
situation borde tas i beaktande då
föräldrarna drabbas av problem.
Sjukdomar, fattigdom och arbetslösh
et skapar en stor press för små barn
och symptomen märks långt senare.
Familjens svårigheter hanteras i
dagens läge oftast skilt och av olika
instanser, fast det bästa vore att
försäkra sig om att barnets vardag
ändras så lite som möjligt samtidigt
som man tar itu med föräldrarnas
problem. Oberoende av föräldrarnas
situation är det viktigt att barnet
kommer till skolan och sina hobbyer.
I kommunerna måste man dessutom
se till att alla barn har möjlighet till
hobby, ingen får bli utan de fritidssys
selsättningar och sociala kontakter
som hobbyn ger.
Utslagning kan gå i arv från en
generation till nästa. Vi kan förhindra
det genom att ge barnfamiljer till
räckligt stöd. SFP vill se tillräckliga
satsningar på kommunernas hemt
jänst för barnfamiljer. För de familjer
som behöver stöd och hjälp ska det
vara låg tröskel att ta kontakt med

hemtjänsten.
Socialskyddet ska stöda familjerna
• Höj ensamförsörjartillägget och
koppla bort det från utkomststödet
• Familjeledigheterna behöver
förnyas enligt 6+6+6-modellen

Familjens socioekonomiska bakgr
und har en allt större betydelse för
barnets skolframgångar. Den utveck
lingen måste stoppas. Alla barn ska
få samma möjligheter att lyckas. Ju
mer och mångsidigare vi satsar på
småbarnspedagogik, desto mindre
behövs korrigerande åtgärder senare.
I Finland deltar endast kring 75
procent av barnen i småbarnspeda
gogiken. Det här är alarmerande, med
tanke på hur viktigt småbarnspeda
gogik är för barnets inlärning, sociala
färdigheter och utveckling. Finland
är på en klart lägre nivå än resten
av Norden, där deltagandet är 90-98
procent. Därför vill SFP trygga en
småbarnspedagogik av hög kvalitet
till alla barn, oberoende av föräldrar
nas ekonomiska situation. För att
trygga kvaliteten godkänner SFP inte
heller större gruppstorlekar för barn
över tre år. Den subjektiva rätten till
dagvård är viktig.
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Barnfattigdomen har ökat i Finland.
Allra vanligast är fattigdom bland
ensamförsörjarfamiljer. Antalet barn
i fattiga familjer har nästan tredub
blats under de senaste 20 åren. Kring
20 procent av alla familjer är ensam
försörjare och i största delen av fall
en, 86 procent, är mamman vårdnad
shavare. För tillfället är 20procent av
ensamförsörjarfamiljerna låginkom
sttagare. Under medlet 1990-talet var
andelen ungefär tio procent.
Socialskyddet måste stärkas i
Finland. Ensamförsörjarfamiljer har
många utmaningar och för att under
lätta situationen måste ensamförsör
jartillägget höjas. Barnbidragets ens
amförsörjartillägg och utkomststödet
ska dessutom kopplas ifrån varandra.
På det sättet kan ensamförsörjarnas
ekonomiska situation förbättras.
Det är orättvist att det är just ens
amförsörjarna som kan gå miste om
nyttan med ensamförsörjartillägget i
barnbidraget.
SFP vill att barnfamiljers ekono
miska situation är trygg. Mammornas
deltagande i arbetslivet är kopplat
till detta och därför behövs också en
familjeledighetsreform.
Småbarnspedagogik av hög
kvalitet
• Barn som fyllt tre år ska få delta i

fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag
• Vi vill införa en tvåårig förskola
som till en början ska vara frivillig
för 5-åringar
• Gruppstorlekarna får inte förstoras

Barnens välmående är grunden
för inlärning
• Elevvården och elevhandledningen
ska ha tillräckliga resurser för att
kunna stöda barnen i skolan
• Låg tröskel för att få stöd i skolan
• De elever som har behov av det ska
få gå ett tilläggsår i grundskolan
• Närundervisningsgaranti vid andra
stadiet
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• Alla elever i de lägre skolklasserna
ska få delta i eftisverksamhet, också
under skolledigheterna
För att våra barn ska klara grundsko
lan och andra stadiet så bra som
möjligt behöver de må bra. Alla barn
ska ha rätt till en trygg och trivsam
skola utan mobbning. En av grunder
na för välmående är att lätt kunna
träffa en skolkurator, -psykolog och
hälsovårdare. Det behövs också fler
psykiatriska sjukskötare till skolor
na. Oberoende av var i landet man
bor ska man ha rätt till den servicen.
Låg tröskel för att få hjälp och stöd
i skolan och tillräckliga resurser är
centralt för att våra barn ska må bra.
Vårt lands framtid är beroende av att
vi ger kommande generationer bästa
möjliga förutsättningar. Eleven har
rätt att få handledning och stöd under
hela den grundläggande utbildningen.
Man talar om trestegsstöd då stödet
är indelat i tre nivåer: allmänt stöd,
intensifierat stöd, och särskilt stöd. I
praktiken fungerar det här systemet
inte så bra. Systemet som ska hjälpa
eleven upplevs som byråkratiskt och
många kommuner har inte tillräckli
ga resurser för att kunna förverkliga
stödet i praktiken. Det är viktigt att
trestegsstödet fungerar på alla håll
i landet och att eleverna får det stöd
och den hjälp de behöver vid rätt
tidpunkt.
Ungdomsarbetet ska finnas där var
barnen och de unga finns och därför
är det viktigt att ungdomsarbetet syns
i skolorna. Vi behöver fler vuxna för
de barn och unga som behöver stöd.
Ett sätt för att sänka tröskeln för
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eleverna att söka hjälp är till exempel
att anställa skolcoacher som syns
till i korridorerna på rasten och som
eleverna när som helst får ta kontakt
med. På det sättet kan man förebygga
problemen i ett tidigt skede.
Bra elevvård och studiehandled
ning spelar en viktig roll i att förhin
dra utslagning. Studiehandledningen
hjälper eleven att hitta rätt utbild
ningsbransch, vilket minskar sanno
likheten att studierna avbryts. Olika
brytningsskeden, så som tiden mellan
grundskolan och andra stadiet, är
kritiska och då betonas vikten av
studiehandledning och mångsidigt
stöd. Om eleven avbryter andra
stadiets utbildning är risken stor att
hen aldrig utexamineras. I dagens
läge saknar cirka 10 procent av de
som går ut nionde klassen tillräckli
ga färdigheter att studera vidare. Vi
vill bryta trenden där särskilt pojkar
faller utanför. Oberoende kön ska
alla barn och unga ha rätt att uppfylla
sina drömmar, trivas och må bra i
skolan. Kommunerna behöver finan
siering för att faktiskt kunna erbjuda
ett tilläggsår inom den grundläggande
utbildningen för de elever som har
behov av det. Ett tilläggsår kan i vissa
fall vara det rätta sättet för eleven
att införskaffa tillräckliga kunskaper
och färdigheter för att stärka mo
tivationen att söka sig vidare. SFP
anser också att alla yrkesskole- och
gymnasiestuderande borde ha rätt
till närundervisning och förespråkar
därför en närundervisningsga
ranti vid andra stadiet. Elevernas
skoldagar ska innehålla tillräckligt
med handledd undervisning och an

dra meningsfyllda aktiviteter.
Goda möjligheter åt alla
• Höj anslagen för ungdomsarbete och
annat förebyggande arbete
• Ingen får bli utan hem, studieplats,
jobb eller rehabilitering
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Det uppsökande ungdomsarbetets sy
fte är att nå utsatta ungdomar och ge
dem stöd. Varje ung människa måste
garanteras en möjlighet att komma
vidare i sitt liv och den uppsökande
ungdomsverksamheten är ett effek
tivt verktyg. Ingen får bli utan utbild
ning, rehabilitering, jobb eller hem.
Vi har ett gemensamt ansvar för
att de unga får bästa möjliga start i
livet och att samhället aktivt stöder
dem som mest behöver det. För att
lyckas krävs resurser, men alterna
tivkostnaden, att inte hjälpa unga på
glid, är betydligt högre.
SFP:s mål är att alla barn ska ha
en studieplats efter grundskolan och
efter andra stadiet borde alla ha jobb
eller studieplats.

och eventuella förhoppningar och
framtidsplaner måste läggas på is när
samhället sviker.
Antalet verkstads- och ar
betsprovplatser måste ökas. Sa
marbetet mellan andra stadiet och
arbetslivet måste utvecklas så att
praktikplatser och möjlighet till
läroavtalsutbildning tryggas.
Navigatorn, som finns på olika håll
i Finland, är ett bra exempel på en
tjänst där den unga kan få hjälp med
att hitta arbete, men också gällande
livssituationen som helhet. Det är
klokt att hjälpen kan fås från ett
ställe med låg tröskel för den unga,
istället för att bollas från ett ställe till
ett annat. Att jobba under studietiden
ger erfarenhet och kontakter till ar
betslivet, därför borde de studerande
som kan både jobba och studera få
göra det.

Hur ska unga få jobb?
• Öka antalet verkstads- och arbetsprovplatser
• Unga ska få hjälp och stöd från ett
ställe med låg tröskel istället för att
bollas mellan olika instanser
• Studiestödets inkomstgränser borde
höjas med 50 procent
Att sänka ungdomsarbetslösheten
och hjälpa unga i övergången till
arbetslivet är nödvändigt för att
undvika utslagning. Unga är speciellt
utsatta för ekonomiska konjunkturer
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Övriga Finland
Lokalavdelningarna i övriga Finland bildar en särskild
krets utan eget kretsorgan. Det finns sju aktiva lokalavdelningar inom området. Övriga Finland är ett stort område som har åtta olika valkretsar. Övriga Finland har haft
en heltids verksamhetsledare (Åsa Gustafsson).

Partidagen arrangeras första gången
på en ort inom övriga Finlands krets,
Uleåborg 26-27.5.2018. Övriga Fin
land har i partifullmäktige represen
terats av Anu Huusko som ordinarie
och Sammol Lukkari som suppleant
samt Johan Bardy som ordinarie och
Suzanne Sjöholm som suppleant.
Den 21–22.9.2018 ordnades en
träff för ordföranden och andra
partiaktiva från övriga Finland i
samband med partifullmäktige i Tam
merfors. Sju olika lokalavdelningar
var representerade och president
valskandidat Nils Torvalds deltog i
träffen.
Under hösten 2018 påbörjades
förberedelserna inför riksdagsvalet
(14.4.2019). Målsättningen var att
partiet har kandidater i åtta valkret
sar. Slutliga antalet blev fem valkret
sar. Två valdistrikt hade valförbund
med samlingspartiet; Satakunta och
Uleåborg. I Lappland ingick man ett
valförbund med samlingspartiet och
kristdemokraterna. Partiet hade
egen kandidatlista i Birkaland och
Tavastland. Övriga Finlands hade
sammanlagt sju kandidater. Riks
dagsvalskandidaterna var Juho Kuk
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kasmäki, Satakunta, Tanja Nyman,
Uleåborg, Sammol Lukkari, Utsjoki,
Viljami Kaskiluoto, Birkaland och i
Tavastland tre kandidater, Marina
Bergman- Pyykkönen, Pia Tyyskä
och Mike Jurvelius. Sammanlagda
röstantalet var 1547 röster. Lokala
vdelningarna samt andra frivilliga ak
tiva deltog i kampanjen. Det framkom
att det fanns en efterfrågan av SFP
kandidater i de valdistrikt där partiet
inte hade uppställda kandidater.
Partiledningen och verksamhetsle
daren träffade SFP Samernas repre
sentant och sametingets ordförande
Tiina Sanila-Aikio i Enare i januari
2019. Under verksamhetsåret har
partiordförande Henriksson uttalat
sig bl.a. om att Finland bör ratificera
ILO 169 konventionen om ursprungs
folkets rättigheter. Partiet gav ett
utlåtande till ministeriet gällande
beredningen av den nya sametingsla
gen.
Under hösten 2018 och våren 2019
har verksamhetsledaren upprätthål
lit kontakten till orter där det finns
intresse för partiets verksamhet
men där det inte finns en egen lo
kalavdelning, dessa städer är bl.a.

Tavastehus och Lahtis. Under verk
samhetsåret har det förts diskussion
er om att grunda en lokalavdelning
i Lahtis. Målsättningen är att dessa
kontakter upprätthålls för att sedan
kunna utvidga partiets intresse och
nå eventuella kandidater inför de
kommande valen i hela Övriga Fin
land.
Verksamhetsledaren har under
verksamhetsåret besökt alla lokala
vdelningarna samt några andra orter
där partiet har SFP verksamhet.
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Personalen
Partikansliet

T.F. KONTAKTCHEF

PARTISEKRETERARE

Anna Bergman (2.5.2018–31.5.2019)

Fredrik Guseff

VALASSISTENT

ORGANISATIONSCHEF

Emilia Granqvist (14.1.2019–31.5.2019)

Maria Grundström
LEDNINGENS ASSISTENT

Nyland

Åsa Myrberg

KONTAKTCHEF

POLITISK SEKRETERARE

Minna Österholm

Andreas Elfving

VERKSAMHETSKOORDINATOR

PRESSCHEF

Jenny Vilén

Dan Ekholm (1.11.2017 – 31.7.2018)

VALASSISTENT

PRESSEKRETERARE

Malin Karlsson (15.1.2019–31.5.2019)

Anders Wikström (29.10.2018 –)
Camilla Mäkinen (22.10.2018 –)

Egentliga Finland

KOMMUNIKATIONSCHEF

KONTAKTCHEF

Viktor Grandell

Linda Lindholm (tjl 12.10.2015–31.5.2019)

POLITIK- OCH DATAANALYTIKER

T.F. KONTAKTCHEF

Christoffer Hällfors

Cecilia Achrén

POLITISK SAKKUNNIG

VERKSAMHETSKOORDINATOR

Laura Ollila

Matilda Grindgärds

ORGANISATIONSSEKRETERARE

VALASSISTENT

May Myrberg

Vilja Johansson (15.2.2019-15.4.2019)

KANSLISEKRETERARE

Corinna Floman

Österbotten

POLITISK RÅDGIVARE

KONTAKTCHEF

Otto Andersson

Emina Arnautovic

ART DIRECTOR

VERKSAMHETSKOORDINATOR

Maria Bussman

Charlotta Rosenlöf (6.8.2018–)

MEDIAPRODUCENT

VERKSAMHETSKOORDINATOR

Corinne Grönholm

Karolina Bergvik (6.11.2017–30.4.2018)
VALASSISTENT

Kretskanslier

Johannes Wilson (1.2.2019–30.4.2019)

Helsingfors
KONTAKTCHEF

Anna Strömberg (moderskapsledig
26.6.2018–30.4.2019)
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Övriga Finland
VERKSAMHETSLEDARE

Åsa Gustafsson

Övriga tjänstemän
Svenska riksdagsgruppens
kansli
GENERALSEKRETERARE

Henrik Stenbäck
RIKSDAGSSEKRETERARE

Christel Liljeström

Lång (från och med 1.1.2019) och Jen
ny Bergholm (från och med 1.2.2019)
Nils Torvalds medarbetare i Finland:
Elisabet Rantschukoff.
Praktikanter i Bryssel: Jenny Ber
gholm (hösten 2018), Jasmine Grön
blad (våren 2019)

TF. LAGSTIFTNINGSSEKRETERARE

Hanna Seppä
POLITISK RÅDGIVARE

Otto Andersson

Assistenter
(ANDERS ADLERCREUTZ)

Crista Grönroos

PERSONALEN

(EVA BIAUDET)

Karin Ringbom
(THOMAS BLOMQVIST)

Anni Dahlén
(VERONICA REHN-KIVI)

Vilhelm Forss
(ANNA-MAJA HENRIKSSON)

Lisa Palm
(MATS LÖFSTRÖM)

Valter Huldén (–1.3.2019)
Elin Boman (4.3.2019–)
(MIKAELA NYLANDER)

Emilia Mattsson (–17.4.2019)
(MATS NYLUND)

Mikaela Wickman (–17.4.2019)
(JOAKIM STRAND)

Linda Rönnqvist (–17.4.2019)
(STEFAN WALLIN)

Oscar Byman (–28.2.2019)
Vilhelm Forss (14.4.2019–)

Europaparlamentet
Europaparlamentariker Nils Tor
valds medarbetare i Bryssel: Katarina
Dahlman (fram till 31.12.2018), Beata
Björkvall, Anton Nilsson, Alexander

PERSONALEN
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BALANSRÄKNING
31.12.2018

31.12.2017

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Investeringar
Övriga aktier och andelar

25 000,00

25 000,00

Investeringar sammanlagt

25 000,00

25 000,00

Bestående aktiva sammanlagt

25 000,00

25 000,00

RÖRLIGA AKTIVA

Kortfristiga
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar

71 536,53

73 196,13

22 444,59

15 536,29

6 029,72

4 695,00

100 010,84

93 427,42

Övriga aktier och andelar

252 435,01

252 435,01

Finansiella värdepapper sammanlagt

252 435,01

252 435,01

Kassa och bank

1 624 203,53

1 468 218,18

Rörliga aktiva sammanlagt

1 976 649,38

1 814 080,61

AKTIVA SAMMANLAGT

2 001 649,38

1 839 080,61

Kortfristiga fordringar sammanlagt

Finansiella värdepapper
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BALANSRÄKNING
31.12.2018

31.12.2017

1 583 011,99

1 466 245,75

159 721,68

116 766,24

1 742 733,67

1 583 011,99

Skulder till leverantörer

110 184,76

49 718,14

Övriga skulder

25 249,68

22 112,74

Resultatregleringar

123 481,27

184 237,74

Kortfristiga skulder sammanlagt

258 915,71

256 068,62

258 915,71

256 068,62

2 001 649,38

1 839 080,61

PASSIVA

EGET KAPITAL
Verksamhetskapital (ö.skott/u.skott f.t.rsp)
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
Eget kapital sammanlagt

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfristiga

PASSIVA SAMMANLAGT

BOKSLUT

Främmande kapital sammanlagt
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RESULTATRÄKNING
1.1.2018
- 31.12.2018

1.1.2017
- 31.12.2017

141 490,10

123 565,53

-1 227 538,21

-1 151 908,16

ORDINARIE VERKSAMHET
Verksamhetsområde A
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Kostnader sammanlagt

0,00

0,00

-1 703 270,65

-1 630 529,47

-2 930 808,86

-2 790 772,38

Bidrag

-2 789 318,76

-2 667 206,85

Överskott/underskott

-2 789 318,76

-2 667 206,85

104 026,50

108 121,50

Kostnader

-21 938,00

-19 445,00

Tillförda medel sammanlagt

82 088,50

88 676,50

-2 707 230,26

-2 578 530,35

Investeringsverksamhet

438,45

201,00

Finansieringsverksamhet

5 554,12

4,83

-1 185,63

-820,24

4 806,94

-614,41

-2 702 423,32

-2 579 144,76

TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter

Överskott/underskott

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter

Kostnader
Finansieringsverksamhet
Finansierings- och finansieringsverksamhet sml

Överskott/underskott

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Allmänna understöd
Statligt partistöd

1 333 575,00

1 333 575,00

Övriga understöd

1 528 570,00

1 362 336,00

Allmänna understöd sammanlagt

2 862 145,00

2 695 911,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

159 721,68

116 766,24

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

159 721,68

116 766,24
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NOTER TILL BOKSLUTET
2018

2017

48 191,52

65 478,37

48 191,52

65 478,37

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2 499,02

4 010,93

POLITISK STAB
Övriga kostnader

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Övriga intäkter

Personalkostnader
Övriga kostnader

166 219,49

119 592,66

168 718,51

123 603,59

22 414,79

29 607,66

22 414,79

29 607,66

ORGANISATIONEN
Övriga intäkter

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Personalkostnader
Övriga kostnader

2 253,51
36 722,26

38 989,24

38 975,77

59 075,31

60 397,87

59 075,31

60 397,87

711 798,24

589 150,44

PARTISEKTERERARSTAB
Övriga intäkter

Personalkostnader
Avskrivningar

0,00

8 334,75

1 034 762,72

813 647,30

1 746 560,96

1 411 132,49

0,00

3 560,00

0,00

8 461,10

Tidningsannonser

0,00

93 295,33

Valtidningar- och broschyrer

0,00

63 169,97

Datanät

0,00

3 386,95

Valtillställningar

0,00

7 401,89

Övriga kostnader

BOKSLUT

0,00
38 989,24

VALVERKSAMHET
Kommunalval
INTÄKTER
Övriga intäkter

KOSTNADER
Personalkostnader

Åt andra givna bidrag

0,00

15 000,00

Övriga kostnader

0,00

146 660,63

0,00

337 375,87
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NOTER TILL BOKSLUTET
2018

2017

30 000,00

0,00

7 404,68

31 087,04

Tidningsannonser

16 782,81

15 428,52

Valtidningar- och broschyrer

21 051,93

3 118,60

Datanät

3 702,47

0,00

6 911,98

3 408,66

Presidentval
INTÄKTER
Övriga intäkter

KOSTNADER
Personalkostnader

Valtillställningar
Utomhusreklam
Övriga kostnader

8 521,67

0,00

14 805,35

20 666,82

79 180,89

73 709,64

1 429,00

0,00

1 429,00

0,00

26 355,51

0,00

26 355,51

0,00

104 026,50

108 121,50

Riksdagsval
KOSTNADER
Övriga kostnader

Landskapsval
KOSTNADER
Övriga kostnader

TILLFÖRDA MEDEL
Medlemsavgifter
Nedskrivning av medlemsavgifter

21 938,00

19 455,00

82 088,50

88 676,50

5 992,57

205,83

1 185,83

820,24

4 806,74

-614,41

INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter
Kostnader

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Statligt partistöd

1 333 575,00

1 333 575,00

Övriga understöd

1 528 570,00

1 362 336,00

2 862 145,00

2 695 911,00
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NOTER TILL BOKSLUTET
2018

2017

0,00

0,00

Erhållet bidrag för räkenskapsperioden

1 333 575,00

1 333 575,00

Står att använda under räkenskapsperioden totalt

1 333 575,00

1 333 575,00

Använt under räkenskapsperioden

ERHÅLLET STATLIGT PARTISTÖD FÖR POLITISK
VERKSAMHET SAMT DESS ANVÄNDNING
Resultatregleringspost från föregående räkenskapsperiod

1 333 575,00

1 333 575,00

Överförs till nästa räkenskapsperiod

0,00

0,00

Anges i balansräkningen som skuld/fodran

0,00

0,00

777 357,09

659 218,20

117 741,81

114 824,94

Med understöder täckta kostnader under verksamhetsåret
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader för organisationsverksamhet
Totalt

73 476,10

194 531,86

968 575,00

968 575,00

280 000,00

280 000,00

85 000,00

85 000,00

Understöd som anvisats vidare

Totalt

365 000,00

365 000,00

KOSTNADER TOTALT

1 333 575,00

1 333 575,00

21

19

7 912,24

7 747,82

13 266,30

9 131,29

21 178,54

16 879,11

Belopp av hyresavtal som förfaller inom ett år

100 513,97

98 476,51

Sammanlagt belopp av hyresavtalen

100 513,97

98 476,51

BOKSLUT

Kretsorganisationer, i form av personalkostnader
Kvinnornas politiska verksamhet

UPPGIFTER OM ANSTÄLLDA
Antal anställda i medeltal

TILLGÅNGAR SOM INTE UPPTAGITS I BALANSRÄKNINGEN
Partiet innehar 335 st. A-aktier i Aktia Abp.
Dessa aktier är inte upptagna i balansräkningen.
Anskaffningsvärde för aktierna är 0,- eur.
Aktiernas totala marknadsvärde den 31.12.2018 var 3.015 euro.

ANSVARSFÖRBINDELSER SOM INTE UPPTAGITS I
BALANSRÄKNINGEN
ANSVAR FÖR LEASINGAVTAL
Belopp av leasinghyresavtalen som förfaller inom ett år
Belopp av leasinghyresavtalen som förfaller senare
Sammanlagt belopp av leasinghyresavtalen

ANSVAR FÖR ÖVRIGA HYRESAVTAL
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PARTISTYRELSENS UNDERSKRIFTER
Helsingfors den 21 mars 2019

AnnaMaja Henriksson
Partiordförande

Anders Adlercreutz
Vice ordförande

Anna JugnerNordgren

Mats Nylund

Mikaela Björklund

Martin Norrgård

Christoffer Ingo

Sandra Bergqvist
Vice ordförande

Ralf Skåtar

REVISIONSANTECKNING
Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den 18 april 2019
Ernst & Young Ab
revisionssamfund
Bengt Nyholm
CGR
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FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER
Bokföringsböcker				Arkiveringssätt

Dagbok						Elektroniskt
Huvudbok					Elektroniskt			
Balansbok					Skilt bunden
Balansspecifikationer				Skilt bundna
					
Verifikatslag					Förvaringssätt

Elektroniskt och papper
Elektroniskt och papper
Papper
Elektroniskt
Elektroniskt
Elektroniskt
Papper
Papper
Elektroniskt
Elektroniskt

BOKSLUT

Bankverifikat				40
Bankverifikat				45
Memorialverifikat			90
Faktureringsverifikat			91
Betalningsverifikat, fakturering
92
Inköpsverifikat				93
Inköpsverifikat				94
Löneverifikat				95
Reseräkningsverifikat			96
Periodiseringsverifikat			98

BOKSLUT
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BALANSSPECIFIKATIONER
AKTIVA - BESTÅENDE AKTIVA
INVESTERINGAR
Övriga aktier och andelar
1453 Övriga aktier och andelar
1 10.12.10 Stiftelsen för utbildning och kultur i Finland

25 000,00
25 000,00

Övriga aktier och andelar sammanlagt

25 000,00

Investeringar sammanlagt

25 000,00

BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT

25 000,00

RÖRLIGA AKTIVA - KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
1701 Kundfordringar
Svenska Arkivföreningen r.f.

1 369,56

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

3 314,66

Svensk Ungfom r.f.

8 655,62

Svenska folkpartiet i Nyland
Svenska folkpartiet i Österbotten
Svenska Bildningsförbundet r.f.
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Stiftelsen för utbildning och kultur på
Svenska folkpartiet i Helsingfors
Garanterna
SFP i Nykarleby centrum

1 258,85
525,88
9 958,81
2 180,02
32 012,90
2 465,53
343,50
166,50

SFP i Karleby

1 101,00

SFP i Liljendal

360,00

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland

273,89

SFP i Strömfors

153,00

SFP i Malax

681,00

SFP i Kimitoön

499,50

SFP Munksnejden

237,00

SFP i Stor-Köklax

63,40

Christel Liljeström

79,50

SFP i Solf

280,50

Borniaseniorerna

223,50

Seniorerna i Nyland

287,10

SFP i Tölö

159,86

Johan Bardy

95,00

SFP i Vasa
SFP i Sjundeå
Svenska Seniorer

354,00
241,50
2 434,45

Ann-Louise Laaksonen

45,50

Anders Forsberg

99,00
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BALANSSPECIFIKATIONER
Joachim Hesthammer

95,00

Henrik Stenbäck

34,00

Gun Inborr

712,50

SFP i Lappträsk

265,50

SFP i Lojo

75,00
71 426,53

1702 Kundforfringar
90-29 21.08.18 Lotta Keskinen

110,00
110,00

Kundfordringar sammanlagt

71 536,53

Övriga fordringar
1762 MinSkattfordningar
2014 31.12.14 Skattekonto

4,29
4,29

1779 Övriga fordringar
100 31.12.18 Medlemsavgifter 2018
101 31.12.18 Medlemsavgifter 2018, reservering för obetald andel

47 440,30
-25 000,00

Övriga fordringar sammanlagt

22 444,59

Resultatregleringar

BOKSLUT

22 440,30

1819 Utgiftsförskott (res.regl.)
92018 31.10.18 Lön 9-2018

1 098,72

94-243 21.12.18 Edenred Finland Oy

1 542,00

94-244 21.12.18 Edenred Finland Oy

3 389,00
6 029,72

Resultatrekleringar sammanlagt
Kortfristiga fordringar sammanlagt

6 029,72
100 010,84

FINANSIELLA VÄRDEPAPPER
Övriga aktier och andelar
1881 Övr.aktier o.andelar (fin.tillg.)
2012 15.05.12 FIM Optimal ränta á 12,29

28 759,74

45-9 06.05.13 FIM Optimal ränta á 12,96

223 675,27
252 435,01

Övriga aktier och andelar sammanlagt

252 435,01

Finansiella värdepapper sammanlagt

252 435,01

KASSA OCH BANK
1940 Aktia 405522-1719
1945 Aktia 405500-189759
Kassa och bank sammanlagt

938 084,90
686 118,63
1 624 203,53
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BALANSSPECIFIKATIONER
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT

1 976 649,38

AKTIVA SAMMANLAGT

2 001 649,38

PASSIVA
EGET KAPITAL
2251 Verks.kapital (ö.skott/u.skott f.t.rsp)

1 583 011,99
1 583 011,99

Räkensk.periodens vinst (förlist)
EGET KAPITAL SAMMANLAGT

159 721,68
1 742 733,67

FRÄMMANDE KAPITAL
KORTFRISTIGA FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till leverantörer
2871 Leverantörsskulder
Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

15 196,46

Itella Abp

13 036,21

Nikkilän Huolto Oy

520,80

Taloustutkimus Oy

2 678,40

Teliasonera Finland Oyj
X-Partner Helsinki Oy

1 072,37
828,88

Elisa Oyj

55,38

Lassila & Tikanoja Oyj

90,77

Accountor Espoo Oy

6 257,84

SEB Kort Ab Helsingfors Filial

4 503,67

Folkhälsans Förbund r.f.
Verkkokauppa.com

150,00
141,50

UPC Konsultointi Oy

6 920,54

Ernst & Young Oy

10 261,00

Ramis Coffee Oy
OpusCapita Group Oy
Stiftelsen för utbildning och kultur
Larsmo Kommun

211,00
850,48
30 000,00
50,00

Securitas Oy

200,88

EuroPark Finland Oy

494,80

DNA Welho Ab

22,80

Adnils Catering Oy

1 230,00

Accountor Turku Oy

1 087,24

Casual Friday Studios Oy

4 972,40

Svea Perintä Oy

2 830,84

Kovanen Yhtiöt Oy
INT2000 Oy
Suomen Terveystalo Oy
Paasikivi-Seura Ry
144 BOKSLUT

224,00
15,00
1 153,53
60,00

BALANSSPECIFIKATIONER
Retriever Suomi Oy

880,40

Green Regards Oy

639,29

Pyhäjärven Sanomat
A&S Restaurants

673,80
1 560,70

Kaleva365 Oy

323,21

Beata Björkvall

323,21
110 184,76

Skulder till leverantörer sammanlagt

110 184,76

Övriga skulder
2921 Förskottsinnehållsskuld
122018 31.12.18 Löner 12-18

19 458,23
19 458,23

2923 Sjukförsäkringsavgifrsskult
122018 31.12.18 Löner 12/2018

724,54
724,54

2940 M2 betalningar
Övriga skulder sammanlagt

5 066,91
25 249,68

2962 Semesterlön, (pass.res.r.)
2018 31.12.18 Semesterlöneskuld 31.12.2018
20182 31.12.18 Semesterlöneskuld 31.12.2018, soc.kostnader

99 738,35
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Resultatregleringar

19 598,60
119 336,95

2965 Arb.giv.obligat.försäkr.avg.(pass.res.r)
20181 31.12.18 Olycksfallsförsäkring 2018
20182 312.12.18 Arbetslöshetsavgift 2018

684,25
3 401,32
4 085,57

2969 Övriga utgiftsskulder (pass.res.r.)
94-100 31.12.18 Medlemsskuld 12/2018

58,75
58,75

Resultatregleringar sammanlagt

123 481,27

Kortfristigt främmande kampital sml

258 915,71

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

258 915,71

PASSIVA SAMMANLAGT

2 001 649,38

Esbo 8.3.2019
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till partifullmäktige i Svenska folkpartiet i Finland r.p.
Revision av bokslutet
Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Svenska folkpartiet i Finland r.p. (fo-nummer
0215325-4) för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2018. Bokslutet omfattar partiets balan
sräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.
Enligt vår uppfattning get bokslutet en rättvisande bild av partiets ekonomiska
ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande
stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter
enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns skylidgeter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till partiets enligt de etiska kraven
i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Partistyrelsens ansvar för bokslutet
Partistyrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rät
tvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande
av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Partistyrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar partistyrelsen för bedömningen av partiets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhålland
en som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att
likvidera partiet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.
Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
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på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
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Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av partiets interna kontroll som har be
tydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rim
ligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att partistyrelsen använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om partiets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfak
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bok
slutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslu
tet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transak
tionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi kommunicerar med dem som har ansvar för partiets styrning om bland annat
revisionens planerade omfattning och inrikting samt tidpunkten för den. Vi är också
skyldiga att informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen, vilka vi identifierat.
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Uttalande som ges enligt uppdrag av Finansutskottet
Vi förordar fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för partistyrel
sens ledamöter och partisekreteraren för den av oss granskade räkenskapsperioden.
Övrigt uttalande grundat på lag
Vår skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om
de omständigheter som förutsätts enligt partilagen 9 c §.
Partistyrelsen ansvarar för användningen av statsunderstöd och för rapporteringen av
dess användning samt för iakktagandet av partilagens bestämmelser avseende bidrag.
Partistyrelsen ansvarar även för redovisningen av kostnaderna för och finansieringen
av valkampanjen.
Enligt vår mening har bestämmelserna i partilagen och bidragsvillkoren iakttagits vid
användningen och rapporteringen om användningen av statsstöd som beviljats för den
offentliga verksamhet som anges i partiets stadgar och i det allmänna programmet.
Partilagens bestämmelser avseende bidrag och begränsningarna i fråga om bidrag
samt redovisningen av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen har iakk
tagits.
I enlighet med partilagen 8 b § 5 mom. skall det av sådan avgiftsbelagd reklam som
ingår i valkampanjen eller är avsedd för att stödja den, framgå vem som betalar kam
panjen. Vi har inte på ett tillförlitligt sätt kunnat försäkta oss om att bestämmelserna i
partilagen 8 b § 5 mom. har fullföljts.
Helsingfors 18.4.2019
Ernst & Yound Ab
revisionssamfund

Bengt Nyholm
CGR
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018
Verksamhetsåret 2018 var igen ett valår med presidentval i januari och med förberedelser inför
riksdagsvalet och Europaparlamentsvalen år 2019. Dessa tre val ger förklaringen till ökningen i
totala kostnader 2018 jämfört med 2017.
De statliga partistödet under verksamhetsåret 2018 var 1 333 575 €. Från Intressebevaknings
fonden inom Svenska kulturfonden erhölls ett bidrag på 1 498 570 €. Därutöver samlades det
in ett understöd på 30 000 € i presidentvalet. Medlemsavgifternas andel av intäkterna vad 104
026,50 €.
Personalkostnader 2018 var 1 227 538,21 € jämfört med 1 151 908,16 år 2017, vilket är en ökning
på 6,5%. De högre personalkostnaderna beror på medvetna satsningar inom organisationen
inför alla kommande val såsom anställandet av en politiskt sakkunnig, en pressekreterare samt
Övriga Finlands verksamhetsledare som anställdes i november 2017.
Vid utgången av år 2018 hade SFP 21 heltidsanställda tjänstemän samt 2 deltidsanställda jäm
fört med 17 heltidsanställda samt 2 deltidsanställda året innan.

Exlusive valkostnader var totalkostnaderna 2 741 066,47 år 2018 jämfört med 2 379 686,87 € år
2017.
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De sammanlagda kostnarerna för partiets ordinarie verksamhet utgjorde 2 930 808,86 € år
2018 mot 2 790 772,38 € år 2017.

Bokslutet, inklusive valkostnaderna, uppvisar et överskott på 159 721,68 € medan den ordinarie
verksamheten visar ett överskott på 349 464,07 €. Det egna kapitalet vid slutet av år 2018 vad 1
742 733,67 € jämfört med 1 583 011,99 € år 2017.
Det ekonomiska utfallet framgår utförligare ur balansboken.
SFP står på en stabil ekonomisk grund. Men med tanke på de kommande valen under våreb
2019, riksdagsvalet samt europaparlamentsvalet så är det av stor vikt att partiet fortsätter
men en god och noggrann ekonomisk uppföljning i kombination av ekonomisk återhållsam
het. Valkostnaderna tenderar även att öka då partiet har som målsättning att kunna ställa upp
kandidater i fler valkretsar än tidigare. Den målsättningen har Svenska folkpartiet nått i riks
dagsvalet med kandidater i rekordmånga kretsar; 9 stycken.
Helsingfors 13.03.2019

Fredrik Guseff
Partisekreterare
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MEDLEMSANTAL INFÖR PARTIDAGEN 2018
HELSINGFORS

1785

Mattby-Olars

60

Sydvästa Helsingfors

188

Stor-Alberga

69

Munksnejden

143

Norra Esbo

32

Kronoskatsgardet

74

Esboviken

85

Södra Helsingfors

217

Stor-Hagalund

65

Tölö

174

Stor-Köklax

42

Hoplaxnejden

185

Esbo centrum

Sydöstra Helsingfors

161

Ekenäs

185

Norra Helsingfors

151

Snappertuna

123

Norr om Långa bron

116

Södra Borgå glesbygd och
skärgård

293

Västra Borgå

133

Centrum
Östra Helsingfors

254
122

68

Östra Borgå lk

55

4620

Borgå centrum

313

Mellersta Vanda

70

Vichtis-Högfors

Mårtensdal

60

Mäntsälä

Västra Vanda

56

Östra Vanda

33

Egentliga Finland

Tusby

29

St. Karins

Tenala

120

NYLAND

Bromarf

62

Åbo

8
12

1322
34
450

Pargas

189

107

Kimitoön

347

Sjundeå

159

Nagu

71

Sibbo

323

Korpo

60

Strömfors

Pojo

118

Iniö

Pernå

167

Houtskär

61
48

Mörskom

56

Reso

Lovisa

131

Nådendal

24

Lojonejden

56

Salo regionen

26

12

Liljendal

233

Lappträsk

179

Österbotten

Kyrkslätt centrum

112

Vörå

596

Norra Kyrkslätt

59

Vasa centrum

249

Södra Kyrkslätt

112

Brändö-Vikinga

90

Dragnäsbäck-Hemstrand

50

9684

Kervo

19

Karis

216

Östra Vasa

60

Ingå

247

Gerby-Västervik

34

Högbacken-Sunnanvik

28

Träskända

6

Hyvinge

15

Roparnäs omnejd

59

Nurmijärvi

10

Sundom

113

95

Pedersöre

485

Esse

253

Hangö
Grankulla
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MEDLEMSANTAL INFÖR PARTIDAGEN 2018
Purmo

244

Oravais

147

Kauttua
Kotka med omnejd

4

Närpes

521

Norra Kymmenedalen

14

Pörtom

153

Lahtis

27

Övermark

141

Pyttis

72

Nykarleby centrum

112

Tammerfors

95

27

Nykarleby lk

210

Uleåborg med omnejd

41

Jeppo

227

RKP Saame

17

Munsala

155

RKP Savo-Karjala

Pensala

107

Maxmo

50

Malax
Bergö

438
56

Specialföreningar
Intressef. barnfam. i H:fors
Intressef. för finlandssv. teckenspråk

Petalax

91

Larsmo

170

Kronoby

226

Kristet Samhällsansvar i Finland
r.f.

Nedervetil

469

Liberalt initiativ

307

Svenska folkpartiets Moderater

Terjärv

SFP i Bryssel

3
306
21
1
16
146
4
90

Multicultural Finland

15

Lappfjärd

365

Nätverk för tvåspråkiga i Finland

12

Dagsmark

184

Liberal framtid/Liberaalinen
tulevaisuus

Nya SFP i Kristinestad
Tjöck

105

Södra Kristinestad

239

Korsnäs

201

Smedsby-Böle

221

Korsholm

314

Kvevlax

177

Replot-Björkö
Solf

TOTALT

Svenska seniorer

18072

455

Svenska Kvinnoförbundet

2378

Svensk Ungdom

2724

TOTALT

23629

203
187

Norra Korsholm

87

Kaskö

51

Jakobstads centrum

152

Södra Jakobstad

105

Östra Jakobstad

52

Västra Jakobstad

1

7
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313

Kristinestad

95

Karleby

785

Övriga Finland

355

Björneborg

28

Jyväskylä

27
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SFP i
Helsingfors
1. INLEDNING
SFP i Helsingfors följer aktivt med
politiken i huvudstaden med omnejd.
Via våra förtroendevalda är vi med
och påverkar helsingforssvenskarnas
vardag och vi inbjuder till aktiv dialog
bland annat via uttalanden och ställn
ingstaganden samt genom att ordna
olika evenemang. Vår viktigaste
uppgift är att aktivt vara närvarande
där politiska beslut fattas.
Under verksamhetsåret har det
hållits riksdagsval i Finland. SFP i
Helsingfors gick till val med full kan
didatlista, dvs. 22 kandidater.
SFP i Helsingfors hade år 2018
1815 medlemmar som alla tillhörde
en lokalavdelning.
Svensk Ungdom i Helsingfors,
Svenska Kvinnoförbundets Helsing
forsavdelning, Svenska Kvinnoför
bundet i Sörnäs och Svenska seniorer
i Finland verkar i nära anslutning till
kretsen. Även specialföreningarna
Intresseföreningen för barnfamil
jer, SFP:s Moderater, Nätverk för
tvåspråkiga i Finland samt Multicul
tural Finland har haft verksamhet i
Helsingfors under året.

2. VERKSAMHET
2.1 Kretsmötet
Kretsmötet är SFP i Helsingfors
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högsta beslutande organ. Kretsmötet
arrangerades den 21.4.2018 på Hotell
Katajanokka på Skatudden i Helsing
fors i samband med partifullmäktige.
Kretsmötet behandlade stadgeenliga
ärenden samt förrättade personval.
Under mötet fördes politisk diskus
sion samt en politisk översikt av par
tiordförnade Anna-Maja Henriksson.
2.2 Lokalavdelningarna
I Helsingfors fanns år 2018 elva loka
lavdelningar. Dessa var:
SFP i Centrum			
SFP i Södra Helsingfors
SFP i Tölö			
SFP i Sydvästra Helsingfors
SFP i Hoplaxnejden		
SFP i Sydöstra Helsingfors
SFP i Munksnejden		
SFP i Norra Helsingfors
SFP i Östra Helsingfors
SFP Norr om långa bron
SFP i Kronoskatsgardet

258
226
175
191
186
168
143
156
122
120
75

Lokalavdelningarna är aktiva i stads
delarna och ordnar diskussioner,
möten och övriga evenemang.
2.3 Kretsstyrelsen
Kretsstyrelsen väljs av kretsmötet
och är SFP i Helsingfors högs

Helsingfors verksamhetsledare Anna
Lindberg. Från Svenska seniorer har
Ossian Enqvist deltagit i mötena.
Kontaktchefen är sekreterare för
fullmäktigegruppen fram till okto
ber. Sofia Henriksson har efter det
anställts som fullmäktigegruppens
politiska specialmedarbetare.

Kretsstyrelsen har under verksam
hetsåret bestått av följande personer
(lokalavdelning):
Björn Bonsdorff (SU i Helsingfors),
Joakim Horsma (Hoplaxnejden),
Runa Ismark (Centrum), Karin
Palmén (Norra), Niklas Rönnberg
(Sydöstra), Karin Toyoda (Tölö),
Susanne Kollin (Norra), Päivikki
Ahonen (Sydvästra), Magnus Thorolf
Nyström (Södra), Björn Fant (Östra)

2.4 Personal
Under verksamhetsåret har tf. kon
taktchef Anna Bergman verkat då or
dinarie kontkatchef Anna Strömberg
varit på moderskapsledighet.

Ersättare:
Sebastian Weckman (Sydvästra),
Jose Forslund (Norr om långa bron),
Lotta Keskinen (Sydvästra), Tove
Ørsted (Norr om långa bron), Peter
Hackman (Tölö), Ira Grandén (Munk
snejden)
Kretsstyrelsen har under året sam
lats till 10 möten.
Närvaro- och yttranderätt på
kretsstyrelsens möten har repre
sentanter för fullmäktigegruppen,
Svensk Ungdom i Helsingfors, Svens
ka Kvinnoförbundets Helsingforsa
vdelning, Svenska Kvinnoförbundet
i Sörnäs samt Svenska seniorer.
Partiets viceordförande Silja Bor
garsdóttir Sandelin har haft närva
ro- och yttranderätt. Från Svensk
Ungdom har på mötena deltagit SU i

2.5 Informationsverksamhet
Kretsens informationskanaler är
e-post, hemsidor och sociala media.
Kretsens webbplats finns på adressen
www.sfp.fi. Kretsen har följande
e-postlistor: sfphelsingfors@listor.fi,
ksthelsingfors@listor.fi, hforsbesluts
fattare@listor.fi, helsingforsdebatt@
listor.fi samt lahelsingfors@listor.fi.
Kontaktchefen administrerar e-post
listorna.
Kretsen har en grupp på Facebook.
Via gruppen marknadsför kretsen
sina evenemang samt uttalanden som
våra politiker gör. Den 21.4.2019
hade gruppen 857 följare. Kretsen
upprätthåller ett konto på Twitter
som den 21.4.2019 hade 858 följare.
Kretsen har även ett Instagramkonto
som den 21.4.2019 har 190 följare.
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ta beslutsfattande organ mellan
kretsmötena.
Kretsmötet den 21.4.2018 omvalde
Cecilia Ehrnrooth (SFP i Centrum)
till ordförande och Ann-Louise Laak
sonen (Norr om Långa bron) samt
Paul Taimitarha (Munksnejden) till
viceordföranden för kretsen.

2.6 Deltagande i evenemang
och möten
21.4 Kretsmöte på Hotell Katajanokka
14.5 Museibesök med SFP i Munks
nejden
25-27.5 Partidag i Uleåborg
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30.6 Pride parad, SFP deltog i para
den med tält i Brunnsparken
16-20.7 Suomiareena i Björneborg,
SFP:s dag 18.7
21.8 Trafikdiskussion med Kristian
Rehnström, SFP:s representant i
HRT:s styrelse
27.8 Riksdagsgruppens som
marmöte, riksdagsledamöterna var
på plats på salutorget och träffade
väljare
15.9 Extra kretsmöte, de första riks
dagsvalskandidaterna nominerades
1.9 Drumsödagen, SFP Sydvästra
Helsingfors deltog med tält på Tall
bergs allén
1.9 Haga dagen, SFP i Hoplaxnejden
deltog med tält på Haga torg
9.9 Sockenbackadagen
22.9 Kommundagen i Tammerfors
16.9 SFP i Tölö fyllde 40 år, födelsed
agsfest på Tölö bibliotek
1.10 Strömmingsmarknaden
11.10 Diskussionstillfälle om valpro
gram inför riksdagsvalet på partikan
sliet
17.11 Kretsstyrelsens strategidag på
Hanaholmens kulturcentrum
29.11 Julglögg och middag med
Nylands kretsstyrelse
2.12 Kampanj på Hagnäs lantmark
nad
11-13.1.2019 SFP Partikryssning
20.1 Topeliusfest, paneldebatt med
kandidater, arrangör SFP i Tölö
1.2 Kretsens kampanjplaneringskväll
16.2 Kampanj öppning vid tre smeder
23.2 Kampanj vid tre smeder
28.2 After work med Nils Thorvalds
och riksdagskandidater
1.3 Kick-off evenemang för kandidat
er och kampanjchefer på hotell Haven
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3.3 Kampanj på Hagnäs lantmarknad
9.3 Kampanj på Narinkken
9.3 Kampanj vid Tölö viken
10.3 Kampanj på kompasstorget i
Ulrikasborg
13.3 Fullmäktigegruppen hade öppet
möte
14.3 Vaalimessut i Sanomatalo
16.3 Paneldebatt med temat säkerhet,
arrangör SFP i Tölö
16.3 Kampanj på järnvägstorget
17.3 Kampanj på kompasstorget i
Ulrikasborg
23.3 Kampanj i Östra centrum ”Itäke
skuksen maalaismarkkinat”
23.3 Kampanj vid tre smeder
24.3 Kampanj i Drumsö
24.3 Mingel med Eva Biaudet, Silja
Borgardóttir Sandelin och Marcus
Rantala
27.3 Valdiskussion i restaurang Gur
kha, arrangör SFP östra/sydöstra
30.3 Valstugans öppningsfest
30.3 SFP i Centrum, kampanj i vals
tugan
31.3 Familjekonsert på the Circus
med Aarne alligator och ballongut
delning, över 400 deltagare
1-14.4 Spårvagnskampanj med alla
kandidater
6.4 ilmastomarssi, SFP kandidater
deltog
6.4 Kampanj i Munkshöjden
6.4 Kampanj i Östra Centrum på
Revallsplan
7.4 Kampanj på Hagnäs lantmarknad
7.4 Kampanj vid tre smeder
7.4 Mingel med Eva Biaudet, Silja
Borgardóttir Sandelin och Marcus
Rantala
9.4 Anna Maja Henriksson besökta
valstugan

11.4 Centerpartiets ordförande Annie
Lööf besökte valstugan
13.4 Ballongutdelning i valstugan
13.4 Påsk marknad i fiskehamnen,
slakteriet
13.4 Kampanj i Munkshöjden
13.4 Kampanj på Drumsö vårmarknad
13.4 kampanj i östra centrum
14.4 Valdag, Riksdagsval
27.4 Kretsmöte
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2.7 Uttalanden och pressmeddelanden
21.4 Biaudet och Borgarsdóttir San
delin siktar på två mandat i Helsing
fors
12.5 Borgarsdóttir Sandelin vill
fortsätta som vice ordförande
15.5 SFP i huvudstadsregionen säger
nej till landskapsreformen
28.5 Biaudet vald till ordförande för
SFP:s fullmäktige
29.5 Borgarsdóttir Sandelin: Minska
på plasten!
27.6 SFP i Helsingfors frågar: Brukar
rum för narkomaner eller inte?
7.9 Helsingfors måste ha råd med de
små
20.10 Borgarsdóttir Sandelin: Satsa
på klimatet, familjerna och flera jobb
23.10 Finland behöver satsningar på
klimatet, företagsamheten och de
ungas välmående
29.10 SFP välkomnar budgetup
pgörelsen
13.11 Biaudet: Regeringens nedskärn
ingar urholkar goda biståndsresultat
13.11 SFP föreslår lösningar på per
sonalbristen i Helsingfors
14.11 Helsingfors välskötta ekonomi
är grunden för ett hållbart välfärds
samhälle

26.11 Kaarle Hurtig kandiderar i riks
dagsvalet
26.11 Keskinen: Nästa regering måste
förbinda sig till att främja jämställd
heten
27.11 SFP i Helsingfors har nominerat
Kaarle Hurtig och Lotta Keskinen
29.11 Biaudet: Lärare från Europa och
Asien möts för att locka fler flickor
att studera, teknik, fysik, matte och
kemi
30.11 Biaudet: Vi måste få ett slut på
rasismen!
14.12 Biaudet: Riksdagen stöder kvin
noorganisationerna
15.12 Biaudet: Lagutskottet måste
lyfta fram familjevåldet
18.12 Harms-Aalto gläds åt ökade
resurser för elevvården
11.1 Biaudet: En blind byråkrati får
inte avgöra Lappvikens öde
8.2 SFP i Helsingfors nominerade
Brettschneider, Pontán, Rantala och
Salmi till riksdagsvalskandidater
8.2 Kari Salmi ställer upp i riks
dagsvalet för SFP i Helsingfors.
8.2 Gunvor Brettschneider(SFP)
ställer upp i riksdagsvalet i Helsing
fors
14.2 Gatusnön hör inte hemma i sjön
15.2 Biaudet: Barnäktenskap måste
kunna upphävas
20.2 Biaudet: Öppen insyn när
vården ska köpas
21.2 Tre nya kandidater i Helsingfors
21.2 Alla har rätt till en säker vardag
21.2 Tillväxt gynnar hela Finland
5.3 Svenska riksdagsgruppens gen
eralsekreterare Henrik Stenbäck
ställer upp i riksdagsvalet
5.3 Sabrina Kaleva ställer upp i riks
dagsvalet i Helsingfors
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5.3 Janne Strang ställer upp i riks
dagsvalet
5.3 SFP i Helsingfors nominerade
sina sista kandidater i riksdagsvalet
10.4 Nuvarande kretsordförande i
Helsingfors Cecilia Ehrnrooth ställer
upp för omval till kretsordförande
posten för SFP i Helsingfors.
12.4 Paul Taimitarha ställer ställer
upp för omval till vice ordförande
posten för SFP i Helsingfors
17.4 SFP:s vice ordförande Silja
Borgarsdóttir Sandelin ställer upp i
EU-valet
17.4 Ann-Louise Laaksonen ställer
ställer upp för omval till vice ord
förandeposten för SFP i Helsingfors
18.4 Stina Wahlsten ställer upp för
SFP i Europaparlamentsvalet

3. VAL
Den 14.4.2019 förättades det riks
dagsval i Finland. SFP i Helsingfors
gick till val med full lista, 22 kandi
dater varav tre obundna ( Birgitta
Johansson, Kaarle Hurtig och Jan
Strang). SFP I Helsingfors erhöll 20
295 röster, 5,3 % av totala antalet
röster i Helsingfors. (valdeltagande
77,4% i Helsingfors) Skillnaden från
föregående riksdagsval 2015 var
-4350 röster (-1,5%).
Resultatet räcktetill att säkra vårt
mandat, Eva Biaudet återvaldes som
riksdagsledamot med 5472 röster.
Biaudet, Eva
Rantala, Marcus
Borgarsdóttir Sandelin, Silja
Wahlsten, Stina
Ismark, Runa
Granroth, Simon
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5472
4683
1970
1008
709
674

Finne-Elonen, Laura
Hurtig, Kaarle
Johansson, Birgitta
Ehrnrooth, Cecilia
Pontán, Freja
Palmén, Karin
Brettschneider, Gunvor
Stenbäck, Henrik
Taimitarha, Paul
Rönnberg, Niklas
Eriksson, Kenneth
Henriksson, Sofia
Keskinen, Lotta
Kaleva, Sabrina
Strang, Jan
Salmi, Kari

644
625
602
568
494
359
351
288
284
262
241
239
236
211
193
182

4. FÖRTROENDEVALDA
4.1 Europa
Nils Torvalds är medlem av Europa
parlamentet. Han fick näst mest röster
av SFP:arna i EU-valet 2009 och blev
parlamentariker i juni 2012 då Carl
Haglund valdes till partiordförande
och Försvarsminister. I Europaparla
mentsvalet 2014 fick han 29 241 röster.
Torvalds är medlem av den liberala
partigruppen i parlamentet, ALDE.
4.2. Finland
Eva Biaudet blev invald riksdagsleda
mot efter riksdagsvalet som förrätta
des den 14.4.2019.
4.2.1 Kommunalvalet

Kommunalval förrättades i Finland
9.4.2017 och resultatet i sin helhet
ansågs bra. SFP i Helsingfors fick
totalt 18 996 röster, vilket utgör 5,8 %
av andelen röster i Helsingfors. SFP
i Helsingfors har fem invalda i full
mäktige och en stadsstyrelseplats.

4.3 Helsingfors
4.3.1 Stadsfullmäktige

4.3.2 Stadsstyrelsen, nämnder,
sektioner, direktioner och andra
organ

SFP i Helsingfors är representerat i
ett flertal nämnder och andra organ i
staden.
SFP:s förtroendevalda i stadens
organ:
Från och med den 7.6.2017:
FOSTRANS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Martina Harms Aalto
ERSÄTTARE Joakim Horsma
ORDFÖRANDE FÖR SVENSKA SKOLSEKT.

Martina Harms-Aalto
ERSÄTTARE Benjamin Ellenberg
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SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp
från och med den 7.6.2017 består
av Eva Biaudet, Marcus Rantala,
Björn Månsson, Silja Borgarsdóttir
Sandelin och Jörn Donner. Ersät
tare är Laura Finne-Elonen, Jan D.
Oker-Blom (-1.12.2017), Martina
Harms-Aalto, Byoma Tamrakar,
Karin Palmén och Linda Ahlblad
(1.12.2017-)
Björn Månsson är gruppord
förande och Silja Borgarsdóttir Sand
elin viceordförande.
Marcus Rantala är medlem av
stadsstyrelsen och Silja Borgarsdót
tir Sandelin hans suppleant. I stads
styrelsen näringslivssektion har Silja
Borgarsdóttir Sandelin varit medlem
med Marcus Rantala som suppleant.
Stadsfullmäktigegruppen har i
regel sammankommit till möte i sam
band med stadsfullmäktiges möte.
Utöver fullmäktigegruppen så samlas
även den så kallade Lilla gruppen
varje måndag före stadsstyrelsens
möte. Förutom stadsstyrelserep
resentanten med suppleant så har
fullmäktigegruppens ordförande, vi
ceordförande, kretsordförande samt
kontaktchefen deltagit i mötena.
Närvaro- och yttranderätt vid
stadsfullmäktigegruppens möten har,
förutom fullmäktigeledamöterna och
suppleanterna, kretsstyrelsens presid
ium, Svensk Ungdom i Helsingfors,
Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs,
Svenska kvinnoförbundets Helsingfor
savdelning och Svenska seniorer.
Kontaktchefen har varit sekreter
are för fullmäktigegruppen fram till

den oktober 2018, efter det har Sofia
Henriksson tagit över som gruppens
politiska medarbetare.

MEDLEM SV. SKOLSEKTIONEN

Joakim Horsma
ERSÄTTARE Runa Ismark
MEDLEM SV. SKOLSEKTIONEN

Karin Palmén
ERSÄTTARE Sebastian Weckman
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

Cecilia Ehrnrooth
ERSÄTTARE Johan Lund
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Silja Borgarsdóttir Sandelin
ERSÄTTARE Simon Granroth
REVISIONSNÄMNDEN

Paul Taimitarha
ERSÄTTARE Linda Ahlblad
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STADSMILJÖNÄMNDENS SEKTION FÖR

TEATERSTIFTELSENS STYRELSE

BYGGNADER O ALLMÄNNA OMRÅDEN

Marcus Rantala

Laura Finne-Elonen
ERSÄTTARE Kenneth Stambej

STADIONSTIFTELSENS STYRELSE

Jörn Donner
ORDFÖRANDE TVÅSPRÅKIGHETSNÄMNDEN

Björn Månsson
ERSÄTTARE Björn Bonsdorff

CENTRALVALNÄMNDEN

MEDLEM I TVÅSPRÅK. NÄMNDEN

VICE ORDF. PAKKALANTIE 30

Runa Ismark
ERSÄTTARE Lotta Keskinen

Ann-Louise Laaksonen

Klas Weckman

HEKA KOILINEN
MEDLEM I JÄMSTÄLLDHETSDELEGATIONEN

Niklas Mannfolk
ERSÄTTARE Anna Jungner-Nordgren
MEDLEM I JÄMLIKHETSDELEGATIONEN

Byoma Tamrakar
ERSÄTTARE Pentti Pieski
MEDLEM I POLISDELEGATIONEN

Ville Kohvakka
ERSÄTTARE Lotta Rosenqvist
MEDELM I
KRIGSVETERANDELEGATIONEN

Lasse Liemola
ERSÄTTARE Christa Elmgren
LEIJONA OY STYRELSEPOST

Christer Antell
PRACTICUM STYRELSE

Tove Ørsted
SAIRAALAPESULA OY STYRELSE

Kristiina Michelsson
SENIORSTIFTELSENS STYRELSE

Liisa Melin
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Niklas Rönnberg

4.3.3 Samkommunala samt övriga
organ

Björn Månsson är ordinarie medlem i
HNS styrelse.
Anna Jungner-Nordgren suppleant
i Helsingforsregionens miljös (HRM)
styrelse.
Jimmy Nylund har är ersättare
till styrelseordförande för Kårkulla
samkommun. Oscar Ohlis är medlem
av Kårkullas fullmäktige med Jona
Granlund som personlig suppleant.
Medlemmar i Sydkustens
landskapsförbunds styrelse under
perioden har varit Oscar Ohlis med
Tove Ørstedt som ersättare och
Niklas Rönnberg med Karin Palmén
som ersättare. På Sydkustens för
bundsmöte den 25.4.2019 omvaldes
valdes Niklas Rönnberg som ordina
rie med Karin Palmén som ersättare i
styrelsen.
Silja Borgarsdóttir Sandelin
och Björn Månsson är Folktingsle
damöter. Jaan Siitonen är medlem
i Folktingets styrelse. Runa Ismark
är medlem i Folktingets utbildning

sutskott och Kenneth Stambej är ord
förande för Folktingets kultur- och
mediautskott och medlem i arbet
sutskottet.
4.4 SFP
4.4.1 Partistyrelsen

4.4.2 Partifullmäktige

Partifullmäktige består av 46 le
damöter. Av dessa är följande från
Helsingfors:

4.4.3 Partiets utskott

SFP i Helsingfors har under året varit
representerade i partiets utskott
enligt följande:
ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTSKOTTET

Armi Murto ORDFÖRANDE
Edward Blomstedt
Wilhelm von Nandelstadh
Cecilia Ehrnrooth
Lotte Granberg-Haakana
Ann-Louise Laaksonen
FINANSPOLITISKA UTSKOTTET
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På partidagen i Uleåborg omvaldes
Silja Borgarsdóttir Sandelin från
Helsingfors till partiets viceord
förande för mandatperioden 20182019. I partistyrelsen representeras
SFP i Helsingfors förutom av Silja av
kretsordförande Cecilia Ehrnrooth
och Marcus Rantala som är invald av
partifullmäktige som övrig medlem i
styrelsen.

Eva Biaudet verkar som partifullmäk
tiges ordförande.

Calle Petterson
Ann-Louise Laaksonen
Fredrik Guseff SEKRETERARE
ORGANISATIONSUTSKOTTET

Ira Grandén
VALDA FÖR PERIODEN 2017-2019:

Joakim Hormsa
ERSÄTTARE Ira Grandén

KOMMISSIONEN FÖR UTMÄRKELSER

Wilhelm von Nandelstadh
ERSÄTTARE Martina Harms-Aalto

INTERNATIONELLA OCH EU UTSKOTTET

Christer Antell
ERSÄTTARE Christina Fraser

Björn Fant

Nils Torvalds
Karin Toyoda
Ville Kohvakka
Björn Bonsdorff
Anna Jungner-Nordgren

VALDA FÖR PERIODEN 2018-2020

Ann-Louise Laaksonen
ERSÄTTARE Paul Taimitarha
Björn Bonsdorff
ERSÄTTARE Karin Toyoda

UTBILDNINGSPOLITISKA DELEGATIONEN

Veronica Hertzberg
Tove Ørstedt
INTEGRATIONSPOLITISKA UTSKOTTET

Oscar Ohlis
Eva Biaudet
ERSÄTTARE Peter Hackman
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JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET

Lotte Granberg-Haakana ORFÖRANDE
Anna Jungner-Nordgren
SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET

Lena Wenman
Mikaela Henriksson

5. EKONOMI
Kretsens ekonomiska verksamhets
resultat framgår ur resultat- och
balansräkningen.
Till lokalavdelningarna har ut
betalats ett bidrag om 1 euro per
medlem. Därtill stöds lokalavdeln
ingarnas verksamhet i och med
att kretskansliet står för tidning
sannonser och bankkostnader ifall
lokalavdelningen innehar konto i
Aktia Abp. Kretsen har även bekostat
tillställningar arrangerade av lokala
vdelningar och medlemsföreningar
under kommunalvalet.
Förtroendevalda i staden och
samkommunerna har betalat ett
förtroendemanna-arvode om 20 % av
mötesarvodet till kretsen.
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SFP i
Nyland
1. Allmänt i Nyland
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på kretsmötet 2018 på Kuggomskolan
i Lovisa omvaldes kretspresidiet. Mia
Heijnsbroek-Wirén från Lovisa om
valdes till kretsordförande och Anna
Lena Karlsson-Finne från Grankulla
och Dan Johansson från Raseborg
fortsatte som viceordförande för
kretsen.
På partidagen 2019 i Uleåborgs
omvaldes Anna-Maja Henriksson som
ordförande för Svenska folkpartiet.
Som vice ordförande fortsätter An
ders Adlercreutz, Silja Borgarsdóttir
Sandelin och Sandra Bergqvist.
Vård- och landskapsreformen har
fortsatt att överskugga politiken
under året. Osäkerheten kring re
formerna har påverkat kommunerna
och verksamheten. Man planerade
att förrätta landskapsvalet i samband
med presidentvalet i januari 2018
men under sommaren 2017 beslöt re
geringen att skjuta fram landskapsva
let till 28.10.2018. Men även det valet
blev inte av. Slutligen föll reformen
i riksdagen och regeringen avgick i
mars 2019.
Efter att beskedet om att
landskapsvalet inte blir av i oktober
2018 kunde vi helhjärtat planera och
arbeta med riksdagsvalet. Hela verk
samhetsåret har präglats av förbere

delser och utförandet av riksdagsva
let 14.4.2019. SFP i Nyland gick till
val med en stark kandidatlista men
tyvärr gick vi miste om det fjärde
mandatet med 1150 röster. Valresul
tatet beskrivs närmare i bilagan om
riksdagsvalet i Nyland.
Kretsstyrelsen fortsatte under
verksamhetsåret med att besöka
fullmäktigegrupperna i Nyland. Inför
träffen ombes fullmäktigeledamöter
na att besvara en enkät som underlag
för diskussion.
Under verksamhetsåret har
kretsen fortsatt att skicka ut ett
nyhetsbrev med namnet Koltrasten,
enligt landskapet Nylands landskaps
fågel. Nyhetsbrevet skickas ut en
gång per månad per e-post till alla
medlemmar i SFP i Nylands loka
vdelningar som har märkt sin e-post i
medlemsregistret.
Detta verksamhetsår har kretsen
även erbjudit alla fullmäktigegrupper
möjligheten att göra s.k. ”Det här
gjorde vi-bilder” och videor.

2. Förvaltningen
Riksdagsledamöter och partifullmäk
tigeledamöter har i mån av möjlighet
deltagit i mötena. Även Svensk
Ungdoms, Svenska kvinnoförbundets
tjänstemän och riksdagsassistenter
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NÄRVAROLISTA SFP I NYLAND-KRETSSTYRELSEN 2018/2019
22.5
Gran
kulla

12.6
Ingå

6.9
Han
gö

3.10
Lapp
träsk

31.10
Kyrkslätt

29.11
Helsingfors

21.1
Ingå

14.2
Bor
gå

21.3
Helsingfors

29.4
Raseborg

Mia Heijnsbroek-Wirén,
ordf, (Lovisa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Anna Lena
Karlsson-Finne, viceordf
(Grankulla)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dan Johansson,
viceordf (Raseborg)

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Sten Lindgren
(Mörskom)

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

ers. Linnea Lindfors
(Lappträsk)

-

X

-

X

-

-

-

-

Anna-Karin Nygren
(Sibbo)

X

X

-

-

X

-

X

-

ers. Sakarias Liimatainen
(Sibbo)

-

-

X

x

-

X

-

-

Hanna Lönnfors (Borgå)

X

-

X

-

X

-

-

-

ers. Lotte-Marie Uutinen
(Lovisa)

-

X

-

-

-

-

-

-

Gunilla Starck (Raseborg)

-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

ers. Isabella Alén (Raseborg)

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaj Karlstedt (Ingå)

-

X

-

X

-

X

X

-

X

ers. Heidi Himmanen
(Lojo)

X

-

-

-

-

-

-

-

Johan Wikström
(Hangö)

-

X

X

-

X

-

-

X

ers. Stefan Svanfelt
(Sjundeå)

-

-

-

-

-

-

-

-

Håkan Sandell (Vanda)

X

X

X

x

-

X

X

X

X

X

ers. Marianne Sieviläinen
(Vanda)

-

X

-

-

X

X

-

-

-

-

Håkan Blomberg (Esbo)

X

X

X

-

X

X

-

X

X

X

X

ers. Anne Ahlefelt (Esbo)

-

X

-

X

-

X

X

-

-

-

Jenny Snellman (Kyrkslätt)

X

X

-

-

X

-

-

-

-

-

ers. Kurt Ekman (Kyrkslätt)

-

X

X

-

-

-

X

X

-

x

Kerstin Tarna (Kervo)

X

X

X

x

X

-

-

X

X

X

ers. Mika Valli (Nurmijärvi)

-

X

-

-

-

x

-

-

-

-

Tiina Kujala (SkvF)

-

X

X

x

-

X

-

-

X

-

ers. Viviann Westermark
(SkvF)

-

-

-

-

X

-

X

-

-

-

Nicholas Kujala (SU)

x

X

X

-

-

-

-

-

X

-

ers. Frida Sigfrids (SU)

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

Brita Pawli (SSN)

x

X

X

-

X

X

-

X

X

X

ers. Marita Lassenius
(SSN)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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na har inbjudits till mötena. Dessu
tom har SU i Nylands ordförande
Linnea Lindfors beviljats närvarooch yttranderätt på mötena.
Kretsstyrelsens ansvarsområden
och utskott

Kretsens presidium har fungerat som
beredningsorgan.
Kretsens revisorer

Kretsmötet valde till ordinarie
revisorer (Ernst&Young) och (Ern
st&Young).

Kontaktchef Minna Österholm är
ansvarig över kretsstyrelsen, verk
samheten och val i kretsen. Kretsens
ekonomi och samkommunala förhan
dlingar ligger också på Minnas bord.
Därutöver har Minna hand om parti
ets kommunärenden; Kommunförbun
det, Keva, Kuntarahoitus.
Jenny Vilén sköter praktiska
ärenden och ansvarar för att t.ex.
uppdatera e-postlistor, nyhetsbrevet
Koltrasten, mötesarrangemang och
arrangemang kring evenemang så som
kryssningar och seminarier.
Bokföringsbyrån Accountor har
skött ekonomihanteringen. Personalen
vid centralkansliet har även hjälpt till
med kansliuppgifter. Den nyländska
kretsen har kansli i samband med par
tiets centralkansli beläget på Simons
gatan 8 A i Helsingfors.

KRETSSTYRELSENS VERKSAMHET
Kretsstyrelsen har sammankommit
till 10 ordinarie möten, av vilka ett
har hållits i Vanda, ett i Grankul
la, två i Ingå, ett i Hangö, ett i
Lappträsk, ett i Kyrkslätt, ett i Borgå
och ett i Raseborg. De övriga två
möten har hållits på partikansliet i
Helsingfors.
Kretsstyrelsemötena har under verk
samhetsåret besökt eller besökts av:
KOMMUNIKATIONSCHEF

Viktor Grandell
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Kretskansliet och kretsens tjänstemän

Närvarande var 72 befullmäktigade
ombud. Lovisas stadsdirektör Jan D.
Oker-blom framförde stadens häl
sning och partiordförande Anna-Maja
Henriksson framförde sin hälsning.

POLITISKA SEKRETERAREN

Andreas Elfving
RIKSDAGSLEDAMOT

Anders Adlercreutz
INGÅS KOMMUNDIREKTÖR

Robert Nyman
VD FÖR CAREERIA

Sari Gustafsson
PARTISEKRETERARE

Fredrik Guseff
PROFESSOR

Åsa von Schoultz

KRETSMÖTEN
Ordinarie kretsmötet hölls på Kug
gomskolan i Lovisa 19 april 2018.

RIKSDAGSLEDAMOT

Thomas Blomqvist
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3. Nyländska medlemmar i
beslutande organ

2018-2020

Partistyrelsen

Jesse Mårtenson, MÖRSKOM

ORDINARIE

PARTIETS VICE ORDFÖRANDE

ERSÄTTARE

Anders Adlercreutz, Kyrkslätt

Lotte-Marie Uutinen, LOVISA

KRETSORDFÖRANDE

ORDINARIE

Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa

Christel Liljeström, SIBBO
ERSÄTTARE

SVENSKA RIKSDAGSGRUPPENS ORDFÖRANDE

Clara Lindqvist, SIBBO

Thomas Blomqvist, Raseborg
ORDINARIE
NÄRVARO

Nina af Hällström, ESBO

Finn Berg, Grankulla, i egenskap av
Finansutskottets ordförande

ERSÄTTARE

Christoffer Lindqvist, GRANKULLA

Partifullmäktige

ORDINARIE

2017-2019

Henrik Wickström, INGÅ

VICE ORDFÖRANDE

ERSÄTTARE

Elin Blomqvist-Valtonen, BORGÅ,

Gunilla Starck, RASEBORG

ERSÄTTARE

Niklas Grönroos, BORGÅ

ORDINARIE

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Anna Aintila, KYRKSLÄTT

Dick Carstens, HANGÖ

Heidi Himmanen, LOJO

ERSÄTTARE

Jessica Lerche, GRANKULLA

Finansutskottet

ORDINARIE

Finn Berg, GRANKULLA, ORDF.
Sandra Bergqvist, GRANKULLA

Solveig Halonen, VANDA
ERSÄTTARE

Organisationsutskottet

Bo Lönnqvist, ESBO

Sandra Bergqvist, GRANKULLA, ORF.
Bosse Lönnqvist, ESBO
Solveig Halonen, VANDA
Gustav Båsk, ESBO (SVENSKA SENIORER)

ORDINARIE

Andreas Hindrén, RASEBORG
ERSÄTTARE

Ann-Katrin Bender, RASEBORG

Internationella utskottet

ORDINARIE

Filip Hamro-Drotz, GRANKULLA
Anna Abrahamsson, SIBBO
Tanja Ljungqvist, INGÅ

Heidi Seppälä, VICHTIS
ERSÄTTARE

Mika Valli, NURMIJÄRVI
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Miljöutskottet
Anders Adlercreutz, KYRKSLÄTT, ORDF.
Marina von Weissenberg, ESBO
Gustav Ulander, ESBO
Markus Lassheikki, KYRKSLÄTT
Anna Abrahamsson, SIBBO
Frida Sigfrids, BORGÅ
Elin Andersson, BORGÅ

Viviann Westermark, INGÅ

Svenska kulturfonden, delegationen
Dan Johansson, RASEBORG
Mårten Johansson, RASEBORG
Catharina von Schoultz, BORGÅ
Frida Sigfrids, BORGÅ

Svenska kulturfonden, styrelsen
Socialpolitiska utskottet
Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA, ORDF.
Anna Lena Karlsson-Finne, GRANKULLA
Katinka von Kraemer, BORGÅ

Christel Liljeström, SIBBO
Linnéa Henriksson, RASEBORG
Håkan Nystrand, ESBO

Representanter i riksdagen
2015-2019

Werner Orre, RASEBORG
Åke Finne, GRANKULLA

Anders Adlercreutz, KYRKSLÄTT
Thomas Blomqvist, RASEBORG
Mikaela Nylander, BORGÅ
Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA (FR.O.M.

Integrationspolitiska utskottet
Thomas Elfgren, SIBBO
Claudia Nystrand, ESBO
Katinka von Kraemer, BORGÅ

2016 I.O.M. CARL HAGLUND, ESBO BAD OM
BEFRIELSE)

BILAGOR

Jämställdhetsutskottet

2019-2023
Utbildningspolitiska utskottet
Mikaela Nylander, BORGÅ, ORDF.
Anna Nylund, ESBO
Theo Sjöblom, HANGÖ

Kommissionen för utmärkelser
Nina Björkman-Nystén, LOVISA

Anders Adlercreutz, KYRKSLÄTT
Thomas Blomqvist, RASEBORG
Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA

Representation i centrala och
regionala kommunala organ
Finlands kommunförbund 20182021

Näringslivsdelegationen
Niklas Geust, KYRKSLÄTT
Susanna Korpivaara, GRANKULLA
Lisbeth Lagerholm-Lindqvist, LOVISA
Peter Storsjö, RASEBORG
Carola Teir-Lehtinen, ESBO

Förbundsdelegationen
ORDINARIE

Otto Andersson, LOVISA
ERSÄTTARE

Anders Walls, RASEBORG

Arbetsmarknadspolitiska utskottet

Styrelsen

Niklas Geust, KYRKSLÄTT
Mats Nyman, BORGÅ
Åke Finne, GRANKULLA

ORDINARIE

Mikaela Nylander, BORGÅ
ERSÄTTARE
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Thomas Blomqvist, RASEBORG

Jan-Erik Eklöf, VANDA

Svenska delegationen

Sydkustens landskapsförbund

ORDINARIE

ORDINARIE

Thomas Blomqvist, RASEBORG, ORDF.

Nina Björkman-Nystén, LOVISA

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Kaj Lindqvist, SIBBO

Leena Lindfors, LOVISA

ORDINARIE

ORDINARIE

Nina af Hällström, ESBO

Sofia Stolt, GRANKULLA

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Catharina von Schoultz, BORGÅ

Fredrika Fellman, VANDA

Kommunernas garanticentral
2018-2021

ORDINARIE

Hanna Lönnfors, BORGÅ

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Minna Österholm, LAPPTRÄSK

Clara Lindqvist, SIBBO

Nyländsk Representation I
Svenska Finlands Folkting

ORDINARIE

Monica Björkman, ESBO

Ledamöter 2017-2020

ERSÄTTARE

Thomas Blomqvist, RASEBORG
Mikaela Nylander, BORGÅ
Anders Adlercreutz, KYRKSLÄTT
Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA
Linnéa Henriksson, RASEBORG
Mia Heijnsbroek-Wirén, LOVISA
Anders Portin, ESBO
Marie Bergman-Auvinen, INGÅ
Christel Liljeström, SIBBO
Tiina Kujala, ESBO
Werner Orre, RASEBORG
Catharina von Schoultz, BORGÅ
Jan-Erik Eklöf, VANDA
Merja Laaksonen, SJUNDEÅ
Thomas Rosenberg, LOVISA
Anna Lena Karlsson-Finne, GRANKULLA
Kaj Karlstedt, INGÅ

Håkan Sandell, VANDA
ORDINARIE

Werner Orre, RASEBORG
ERSÄTTARE

Eivor Björklöf, INGÅ

Samkommunala platser SFP
Nyland 2017Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
Styrelsen
ERSÄTTARE

Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA

Nämnden för HUCSsjukvårdsområde
ORDINARIE

Styrelsen 2017-2019

Nina af Hällström, ESBO

Thomas Blomqvist, RASEBORG, ORDF.
Christel Liljeström, SIBBO

Ulf Kjerin, KYRKSLÄTT
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ERSÄTTARE

Nämnden för Lojo sjukvårdsområde

ORDINARIE

ORDINARIE

Sture Söderholm, HANGÖ

Merja Laaksonen, SJUNDEÅ

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Barbro Wikberg, HANGÖ

Rolf Grandell, LOJO
ORDINARIE

Nämnden för Västra Nylands
sjukvårdsområde

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Erik Holmberg, INGÅ

Marie Bergman-Auvinen, INGÅ

Karl von Smitten, RASEBORG
ERSÄTTARE

ORDINARIE

Marie Bergman-Auvinen, INGÅ

Anna Lena Karlsson-Finne, GRANKULLA

Nämnden för Borgå
sjukvårdsområde

Pati Limnell, GRANKULLA

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Pehr Sveholm, BORGÅ

Ulf Kjerin, KYRKSLÄTT

ERSÄTTARE

Micaela Röman, SIBBO

ORDINARIE

Benny Engård, LAPPTRÄSK

Nämnden för den psykiatriska
sjukvården

ERSÄTTARE

BILAGOR

ORDINARIE

Rea Svennas, LAPPTRÄSK

ORDINARIE

Pia Furu, KYRKSLÄTT

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Otto Andersson, LOVISA

Benny Engård, LAPPTRÄSK

ERSÄTTARE

Patrik Stenvall, LOVISA

Nämnden för den språkliga
minoriteten

ORDINARIE

ORDINARIE

Sebastian Ekblom, BORGÅ

Jan-Erik Eklöf, ORDF, VANDA

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Pehr Sveholm, BORGÅ

Eja Björkqvist, KYRKSLÄTT
ORDINARIE

ORDINARIE

Bodil Lund, BORGÅ

Ann-Katrin Bender, RASEBORG

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Dan Johansson, RASEBORG

Andreas Hindrén, RASEBORG

HNS Fullmäktige

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Micaela Röman, SIBBO

Gustav Båsk, ESBO

ERSÄTTARE

Hans-Eric Christiansson, SIBBO
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ORDINARIE

Fullmäktige

Merja Laaksonen, SJUNDEÅ

ORDINARIE

Fred Granberg, ESBO

Minoritetsarbetsgruppen, Hyvinge

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Linnéa Henriksson, RASEBORG

Monica Avellan, TUSBY
ERSÄTTARE

Mika Valli, NURMIJÄRVI

ORDINARIE

Stefan Stenberg, GRANKULLA
ERSÄTTARE

Minoritetsarbetsgruppen, Borgå

Anna Aintila, KYRKSLÄTT

ORDINARIE

Pehr Sveholm, BORGÅ

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Christoffer Hällfors, LAPPTRÄSK

Micaela Röman, SIBBO

ERSÄTTARE

Linnea Lindfors, LAPPTRÄSK

Minoritetsarbetsgruppen, Raseborg

ORDINARIE

ORDINARIE

Marie Bergman-Auvinen, INGÅ

Lea Adolfsson, RASEBORG

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Henrik Wickström, INGÅ

Kari Uusimäki, RASEBORG
ORDINARIE

Minoritetsarbetsgruppen, Lojo

Kristel Pynnönen, BORGÅ

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Minette Schulman, LOJO

Tom Liljestrand, LOVISA

ERSÄTTARE

Rolf Grandell, LOJO

ORDINARIE

Barbro Wikberg, HANGÖ

Minoritetsarbetsgruppen, HUCS

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Kaj Lindqvist, SIBBO

Pia Furu, KYRKSLÄTT
ERSÄTTARE

Ann-Christine Teir, VANDA

Kommittén för den språkliga
servicen
ORDINARIE

Nylands förbund

Linnéa Henriksson, RASEBORG

Styrelsen

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Mika Valli, NURMIJÄRVI

Mia Heijnsbroek-Wirén, LOVISA
ERSÄTTARE

Anders Adlercreutz, KYRKSLÄTT

Styrkommittén för planläggning i
Helsingforsregionen
ORDINARIE

Raija Rehnberg, Grankulla		
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Fredrik Lindberg, ESBO

Helsingforsregionens trafik
(HRT)

Styrkommittén för planläggning i
Östra Nyland

Styrelsen

ORDINARIE

Kristian Rehnström, VANDA

Kristel Pynnönen, BORGÅ (ORDF.)

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Kicka Lindroos, SIBBO

ORDINARIE

Christer Andersson, BORGÅ
ORDINARIE

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

Mia Heijnsbroek-Wirén, LOVISA

Styrelsen

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Ralf Sjödahl, LOVISA

Anders Portin, ESBO

Föreningen Nylands friluftsområden

ERSÄTTARE

Styrelsen

Jonna Nygård, LAPPTRÄSK

ORDINARIE

BILAGOR

Christoffer Hällfors, LAPPTRÄSK

ORDINARIE

Werner Orre, RASEBORG
ORDINARIE

ERSÄTTARE

Johan Söderberg, BORGÅ

Elisabet Svaetichin, BORGÅ

ERSÄTTARE

Mikaela Fabritius, MÖRSKOM

Kårkulla samkommun
Styrelsen

Styrkommittén för planläggning i
Västra Nyland

Anna Lena Karlsson-Finne, GRANKULLA,

ORDINARIE

ORDF.

ORDINARIE

Sven Holmberg, RASEBORG (VICEORDF.)

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Anders Backström, SIBBO

Ann-Katrin Bender, RASEBORG

			
Omsorgsnämnden för Nyland

ORDINARIE

ORDINARIE

Björn Peltonen, HANGÖ

Eva Sederholm, LOVISA

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Barbro Wikberg, HANGÖ

Stefan Högnabba, RASEBORG

ORDINARIE

ORDINARIE

Kerstin Ilander, RASEBORG

Kurt Ekman, KYRKSLÄTT

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Björn Siggberg, RASEBORG

Stina Michelson, ESBO
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Revisionsnämnden

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Kari-Matti Syrjäläinen, SIBBO

Fredrik Lindberg, ESBO

ERSÄTTARE

Maria Forss, SIBBO

Östra Nylands räddningsnämnd
ORDINARIE

Västra Nylands avfallsnämnd

Ulf Backman, BORGÅ

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Göran Karlsson, RASEBORG (VICEORDF.)

Malin Häggqvist, BORGÅ

ERSÄTTARE

Isabella Alén, RASEBORG
ORDINARIE

Leif Skogster, LOVISA

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Ingrid Träskman, INGÅ

Mia Aitokari, LOVISA

ERSÄTTARE

Erik Holmberg, INGÅ
ORDINARIE

Birgitta Forsström, SIBBO

Tusbyregionens vattenverk

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Kari-Matti Syrjäläinen, SIBBO

Karl-Erik Oljemark, SIBBO
ERSÄTTARE

Direktionen för Västra Nylands
regionala räddningsverk

Charlotta Engblom, SIBBO

ORDINARIE

Jens Tegengren, GRANKULLA

Borgå soc. och hälsovårdsnämndens hälsoskyddssektion

ERSÄTTARE

ORDINARIE

Gunnel Hellström, KYRKSLÄTT

Björn Sundqvist, BORGÅ (ORDF.)
ERSÄTTARE

Borgå regionala avfallsnämnd

Stig Bäcklund, BORGÅ

ORDINARIE

Elin Anderssson, BORGÅ (ORDF.)

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Gia Mellin-Kranck, BORGÅ

Mikael Kulju, BORGÅ

ERSÄTTARE

Jacqueline Utujije-Habiyakare, BORGÅ
ORDINARIE

Patrick Nyholm, BORGÅ

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Christer Silén, SIBBO

Maria Tina Väyrynen, BORGÅ

ERSÄTTARE

Monica Zakowski, SIBBO
ORDINARIE

Marina Bruce, LOVISA

ORDINARIE

ERSÄTTARE

Therésè Meriheinä, LOVISA

Ralf Lindén, LOVISA
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ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Ralf Lindén, LOVISA

Erik Munsterhjelm, RASEBORG

Polisdelegation, väst

ORDINARIE

ORDINARIE

Dan Johansson, RASEBORG

Marianne Storå, ESBO

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Tanja Ljungqvist, INGÅ

René Blomster, ESBO
ORDINARIE
ORDINARIE

Theo Sjöblom, HANGÖ

Jan-Mikael Ekholm, RASEBORG

ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Maj Åberg-Hildén, KYRKSLÄTT

Isabella Alén, RASEBORG

Revisionsnämnden

Polisdelegationen, öst

ORDINARIE

ORDINARIE

Lea Adolfsson, RASEBORG
ERSÄTTARE

ERSÄTTARE

Stefan Högnabba, RASEBORG

Maria Grundström, LOVISA

Förtjänsttecken 2018
ORDINARIE

Caroline Högel, SIBBO
ERSÄTTARE

Staffan Ahlberg, SIBBO

LUKSIA
ORDINARIE

Susanne Sjöblom, LOJO
ERSÄTTARE

Kurt Wennerqvist, HANGÖ

KEUDA, fullmäktige
ORDINARIE

Kasper Nyberg, SIBBO
ERSÄTTARE

Ann-Cathrine Helling, SIBBO

Silverne
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Kim Skog, LOVISA

Anna Aintila, KYRKSLÄTT
Håkan Blomberg, ESBO
Michael Ek, VANDA
Martin Glader, RASEBORG
Carl-Johan Gottberg, SJUNDEÅ
Eva Helle, ESBO
Jerri Kämpe-Helenius, KYRKSLÄTT
Mona Lanaeus, VANDA
Stina Michelson, ESBO
Pontus Molander, ESBO
Melker Olenius, VANDA
Magnus Selenius, ESBO
Alf Skogster, GRANKULLA
Stefan Svanfelt, SJUNDEÅ
Kurt Torsell, ESBO
Roger Turku, LOVISA

Västra Nylands folkhögskola
Styrelsen

Gyllene

ORDINARIE

Per-Erik Aura, VANDA
Monica Björkman, ESBO
René Blomster, ESBO

Ann-Katrin Bender, RASEBORG (ORDF.)
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Roger Forsman, KYRKSLÄTT
Tiina Kujala, ESBO
Ann-Britt Lindgren, RASEBORG
Werner Orre, RASEBORG
Anders Walls, RASEBORG
Gustaf Åberg, KYRKSLÄTT

Gyllene förtjänsttecken med
lagerkrans
Gustav Båsk, ESBO
Patrik Karlsson, VANDA
Gunnel Laukas, LOVISA
Veronica Rehn-Kivi, GRANKULLA
Ulla-Stina Westman, VANDA

4. Medlemsföreningar och
medlemsantal
Antalet lokalavdelningar inom Svens
ka folkpartiet i Nyland är 44.
Medlemstalet i partiets lokalavdeln
ingar per 2.5.2019 är 4678 medlem
mar.
2019 4678
2018 4758
2017 5073
2016 5140
2015 5294
Lokalavdelningarna och ordförande (läget 31.12.2018)
MELLERSTA VANDA
MÅRTENSDAL
VÄSTRA VANDA 		
ÖSTRA VANDA
TUSBY
TENALA
BROMARF 		
STRÖMFORS
SJUNDEÅ
SIBBO		
POJO 			
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Mona Lanaéus
Marianne Sieviläinen
Stefan Åstrand
Solveig Halonen
Kurt Ratia
Michael Nyberg
Göran Karlsson
Camilla Kämäräinen
Stefan Svanfeldt
Maria Liljeström
Gunilla Starck

Otto Andersson
Sten Lindgren
LOVISA
Marina Bäcklund-Kuikka
LOJONEJDEN
Heidi Himmanen
LILJENDAL
Kristina Lindfors
LAPPTRÄSK		
Benny Engård
KYRKSLÄTT CENTRUM
Anna Aintila
NORRA KYRKSLÄTT
Ove Strandberg
SÖDRA KYRKSLÄTT
Michaela Lindholm
KERVO 		
Harry Johansson
KARIS 		
Filip Björklöf
INGÅ 			
Kaj Karlstedt
TRÄSKÄNDA
Stig Strandberg
HYVINGE 		
Manfred Gräsbeck
NURMIJÄRVI 		
Mika Valli
HANGÖ 		
Dick Carstens
GRANKULLA
Anna Lena Karlsson-Finne
MATTBY-OLARS
Nina af Hällström
STOR-ALBERGA
Anders Portin
NORRA ESBO
Marina Malmström
ESBOVIKEN
Anne Ahlefelt
STOR-HAGALUND
Fred Granberg
STOR-KÖKLAX
Christina Gestrin
ESBO CENTRUM
Tiina Kujala
EKENÄS 			
Werner Orre
SNAPPERTUNA
Staffan Lindholm
BORGÅ NORRA BYAR Maj-Louise Wilkman
PERNÅ 		

MÖRSKOM 		

SÖDRA BORGÅ GLESBYGD OCH SKÄRGÅRD

VÄSTRA BORGÅ
ÖSTRA BORGÅ LK
BORGÅ CENTRUM
VICHTIS-HÖGFORS
MÄNTSÄLÄ

Christian Gustafsson
Johan Söderberg
Annette Forsblom
Sebastian Ekblom
Henrik Degerman
Börje Michelsson

Kommunorganisationerna och
ordförande
Solveig Halonen
LOVISA KOMMUNORG.
Roger Turku
KYRKSLÄTTS KOMMUNORG. Jenny Snellman
ESBO KOMMUNORG.
Bo Lönnqvist
RASEBORG KOMMUNORG.
Isabella Alén
VANDA KOMMUNORG.

BORGÅ KOMMUNORG.

Elin
Blomqvist-Valtonen

5. Kretsens ekonomi
Kretsens ekonomiska verksamhetsre
sultat framgår ur resultat och balan
sräkningen. Resultatet uppvisar ett
överskott på 37 260,33 euro.
Medlemsföreningarnas medlem
savgift har varit oförändrad d.v.s. 2
€/medlem. Förtroendemannaavgiften
i samkommunerna har varit 20 % av
bruttoarvodet.

6. Resolutioner, uttalanden,
utlåtanden & motioner
LANDSKAPSVALET ÄR ETT HÅN
MOT DEMOKRATIN

Lagstiftningen kring social- och
hälsovårdreformen och landskapsva
let i oktober är ännu inte färdig. EU:s
principer för god förvaltning och
fungerande demokrati, att lagstift
ningen skall vara färdig ett år före
ett val genomförs, ger anledning att
ifrågasätta tidtabellen.
Helsingforsregionens stora städer
förhåller sig mycket kritiskt till
landskapsreformen eftersom den
inte på något sätt främjar invånarnas
och kommunernas behov och mö
jligheter till social- och hälsovård på
ett tillfredställande sätt. Vi behöver
en vårdreform som sätter mänskan i
centrum.
Varken kandidater eller väljare vet
tillräckligt vad landskapsvalet handlar
om eller hur det kommer att påverka
invånarnas möjligheter och tillgång
till service. Det är inte det sätt vi vill
att Finlands framtid skall skapas.

RESOLUTION PÅ KRETSMÖTET 19.4.2018

VAR KOMMER HELHETSANSVARET FÖR VÅRA ÄLDRES VARDAG
ATT VARA?

BILAGOR

RESOLUTION PÅ KRETSMÖTET 19.4.2018

Trots det fortsätter Finlands re
gering att envist hålla fast vid den allt
för snäva tidtabellen. För regeringen
verkar det som om tidtabellen är vik
tigare än att Finlands folk får en väl
genomförd social- och hälsovårdsre
form som uppnår de mål som satts
upp för den.
Svenska Folkpartiet i Nylands
kretsmöte kräver att regeringen ly
ssnar på sakkunskap och kommuner
nas protester och kräver att den om
fattande lagstiftningen får tillräcklig
tid för eftertanke och ger möjlighet
för ett realistisk genomförande av
reformen. Att genomföra ett val i
oktober, då lagstiftningen ännu inte
existerar, är ett hån mot demokratin.

Inom åldringsvården och i arbetet
med seniorernas vardag har kom
munerna under de senaste åren allt
mera integrerat kulturutbudet och
den kommunala motionsidrotten i
den ordinära verksamheten. Detta
har visat sig vara något som starkt
har främjat den äldre befolkningens
hälsa, välfärd och delaktighet. Om
vårdreformen genomförs så som re
geringen nu föreslår, kommer den här
verksamheten att splittras.
I social- och hälsovårdsreformen
vill regeringen flytta ansvaret för
arrangerande av hälso- och sjukvård
till landskapen. Kvar i kommunerna
blir ansvaret för den förebyggande
vården och för bland annat kultur och
idrott.
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Kommunernas kännedom om sina
invånares behov och samarbetet mel
lan de olika sektorerna i kommunens
nuvarande verksamhet behövs och
borde utvecklas ännu mera.
Svenska Folkpartiet i Nyland ser
med stor oro på den reform som för
många av våra äldre invånare, in
nebär en försämring med betydande
följder för välmående och hälsa och
därmed ökade kostnader för såväl
samhället som individer.
SVENSKA FOLKPARTIET I NYLAND / 7.11.2018
RESPONS TILL NYLANDSPLANEN 2050

Svenska folkpartiet i Nyland vill
framföra följande respons till
Nylandsplanen 2050:
Vi är nöjda med att man har
minskat planläggningen med
rättsverkningar, det vill säga att plan
ens detaljer inte är bindande utan
ger större självbestämmanderätt till
kommunerna och kommunerna har
möjlighet att själva utveckla sina
egna planer.
Planen lyfter upp klimatet, ekolo
giskt tänkande och hållbarhet och det
här välkomnar vi inom SFP.
För oss i SFP är det viktigt att hela
Nyland ska utvecklas och att det ska
vara möjligt att bo i hela Nyland. Och
i detta sammanhang spelar trafiken
och dess lösningar en mycket väsent
lig roll. Livsviktiga trafikleder i Väst
nyland är Kustbanan och riksvägarna
51 och 25 samt Hangö-Hyvinge tågba
nan och dess framtida elektrifiering.
SFP vill också lyfta betydelsen
av riksväg 6 och att den i planen är
märkt med beteckningen en betydan
de körbana på riksnivå.
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Östbanan är ett projekt som ska
prioriteras och vi anser att tidtabel
len ska tidigareläggas.
Hangös hamnar borde vara märkta
med likadan beteckning. Detta gäller
Västra hamnen, Yttre hamnen samt
Koverhar.
Beteckningen kulturmiljö på rik
snivå borde inte ha en så styrande
verkan utan vi vill utveckla landsbyg
den i större utsträckning.
Kolla gärna upp att beteckningar
na är samma på båda språken. Till
exempel ”Valtakunnallisesti merkit
tävä tie” står på svenska som ” Väg på
riksnivå” utan ordet betydande.
Koordinerade åtgärder krävs efter
nedläggningen av SSAB:s fabrik
08.10.2018

Nedläggningen av FN-steels
stålverk för sex år sedan var förödan
de för Hangö. Nu läggs ytterligare en
fabrik ned, en fabrik som dessutom
har uppvisat goda resultat.
På fredagen kom beskedet att
SSAB:s fabrik i Lappvik kommer att
stängas ner senast år 2020. Svenska
folkpartiet i Nyland ser mycket neg
ativt på detta besked. Det är ett hårt
slag för Hangö och hela Västnyland.
– Nedläggningen av FN-steels
stålverk för sex år sedan var förödan
de för Hangö. Nu läggs ytterligare en
fabrik ned, en fabrik som dessutom
har uppvisat goda resultat. Det är en
hård smäll för hela regionen, säger
Torbjörn Ekholm, fullmäktigeleda
mot för SFP i Hangö.
Befolkningen i de västnyländska
kommunerna minskar. Utflyttnin
gen ökar och dessutom dör det fler

SFP i Nyland: Stoppa avvecklingen
av Borgå sjukhus!

de gynekologiska operationerna.
Vad är nästa steg? Borgå sjukhus är
väldigt viktigt för alla östnylänningar
och vi måste få ett slut på avvecklin
gen och centraliseringen, säger Elin
Blomqvist-Valtonen, fullmäktigeleda
mot i Borgå.
Hanna Lönnfors, fullmäktigele
damot i Borgå, är mycket oroad
över utvecklingen och ser också
centraliseringen som ett hot mot
svenskan.
– Man kan fråga sig vad som
händer med vården på svenska om
sjukhuset i Borgå avvecklas och allt
koncentreras till Helsingfors.
Nu måste kommunerna i Östnyland
jobba tillsammans för att få en än
dring i beslutet.
– Vi kräver att HNS tar sitt förnuft
till fånga och istället för att avveckla
satsar på att bevara och förstärka
Borgå sjukhus, säger Blomqvist-Val
tonen och Lönnfors.
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personer än det föds. Svenska folk
partiet i Nyland är oroade över denna
trend.
– I Hangö och i övriga kommuner
i Västnyland är den höga utflyttnin
gen och låga inflyttningen ett stort
problem. Att arbetsplatser försvin
ner förbättrar inte situationen. För
att Västnyland ska vara en attraktiv
region behövs jobb, säger Ekholm.
Johan Wikström, fullmäktigeleda
mot i Hangö och kretsstyrelsemedlem
i SFP i Nyland, anser att man nu
borde se framåt.
– Man borde nu fokusera på
koordinerade åtgärder mellan de
västnyländska kommunerna, staten
och det lokala näringslivet, där man
tillsammans funderar på hur man kan
sysselsätta dem som nu blir friställda
från SSAB.

12.10.2018

Förra veckan kom beskedet om att
de gynekologiska operationerna ska
bort från Borgå sjukhus. Avvecklin
gen av Borgå sjukhus är ett nederlag
för hela Östnyland.
Förra veckan kom beskedet om att
de gynekologiska operationerna ska
bort från Borgå sjukhus från och med
nästa år och i stället endast utföras i
Helsingfors och Hyvinge.
Avvecklingen av Borgå sjukhus
är ett nederlag för hela Östnyland.
Svenska folkpartiet i Nyland anser
att vården bör finnas nära människan
och motsätter sig en centralisering.
– Det var det här vi var rädda för
då BB lades ner. Nu vill man ta bort
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SFP i Egentliga
Finland
1. Allmänt
Svenska folkpartiet i Egentliga Fin
land (nedan kretsen) sköter kontak
ten till Svenska folkpartiets lokala
aktörer i Egentliga Finland. Kretsens
kansli finns i Åbo, och det verk
ställande arbetet sköts av partiets
kontaktchef samt verksamhetskoor
dinator för SFP i Egentliga Finland.
Kretsen leds av en kretsstyrelse. I
början av året var presidentvalet i
fokus och på våren påbörjades förbe
redelser inför riksdagsvalet 2019. På
hösten 2018 slutfördes renoveringen
av Gillesgården och därmed flyttades
kretskansliet tillbaka till nya utrym
men på Auragatan 1 (Gillesgården) i
november.

2. Organisationen
2.1 Organisationsutveckling
Kretsen deltar i och genomför even
tuella ändringar beträffande organ
isationen i kongruens med partiets
allmänna organisationsutveckling.
2.2 Medlemsvård
Medlemsvärvningen har fortgått
under år 2018. Speciellt när det
fortfarande fanns planer på att ordna
en medlemsomröstning för att utse
kretsens huvudkandidat i riksdagsva
let uppmanades lokalavdelningarna
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att värva nya medlemmar. Kretsen
utlyste en medlemsvärvningstävling
på hösten, där den person eller lo
kalavdelning som lyckats värva flest
medlemmar skulle få en gratis hytt
på partikryssningen 11-13.1 2019.
Dessvärre var deltagandet i tävlingen
väldigt låg. Kretsen har kontinuer
ligt informerat sina medlemmar via
e-post. Alla nya medlemmar erbjuds
möjlighet att vara med på kretsens
e-postlista.
I maj ordnade kretsen i samarbete
med SU i Åboland ett besök till riks
dagen för medlemmarna. I riksdagen
guidade Stefan Wallins assistent Os
car Byman runt gruppen, och sedan
träffade Stefan Wallin gruppen för
diskussion i SFP:s grupprum.
Det traditionsenliga evenemanget
”SuomiAreena” ordnades i Björne
borg 16-20.7 2018. Kretsen ordnade
gratis busstransport för medlemmar
na till och från Björneborg onsdagen
18.7 när det var SFP:s dag. 13 stycken
åkte med transporten.
I augusti ordnades kretsens sen
sommarfest som var öppen för alla
medlemmar. Värdskapet av sen
sommarfesten cirkulerar mellan
kommunerna. 2018 ordnades fes
ten i Pargas. Dagen började med en
rundtur i Finnsementti, sedan en tur

till gruvans utkiksplats och kvällen
slutade på The Barn där f.d. par
tiordförande Jan-Erik Enestam höll
välkomsttal och SFP i Pargas bjöd på
en kulinarisk korvupplevelse. Sam
manlagt deltog kring 20 medlemmar
under dagen.
Eftersom partiet ordnade en
partikryssning 11-13.1 2019 ansåg
kretsen att det inte fanns behov av
att ordna ett eget kommunparlament
under hösten 2018.

2.4 Kretsens politiska utskott
En arbetsgrupp för de politiska
utskotten tillsattes på kretsstyrelse
mötet 23.8 2017. Utskottens uppgift
är att samla kunskap, bygga nätverk
och ge de förtroendevalda en plat
tform för utbyte av idéer och erfaren
heter inom olika områden. Till medle
mmar i utskotten kallas regionens
förtroendevalda i nämnder, styrelser
och direktioner inom respektive
område.
Kretsen har startat upp följande fyra
utskott:

En första gemensam träff med alla
utskott hölls den 17 mars 2018. Till
träffen bjöds följande experter in:
Erik Häggman, Marcus Henricson,
Malin Eriksson och Anders Adler
creutz. Respektive utskott utsåg en
ordförande som sammankallar till
möte vid behov.
Under året har varje utskott hållit
kontakt, mestadels per mejl men
några av utskotten har även haft fy
siska möten. Utskottens medlemmar
har även hjälpt till med att fundera
på kretsens politiska innehåll till den
regionala budskapskampanjen inför
riksdagsvalet.
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2.3 Information och PR
Kretsens medlemmar erbjuds delak
tighet genom de e-postlistor som
kretsen upprätthåller. Kretsen har
även bistått lokalavdelningar och
kommunorganisationer i genom
förandet av PR-verksamhet vid lokala
evenemang samt tagit initiativ till
partiets medverkan vid strategiskt
utvalda regionala evenemang. An
vändningen av och synligheten på
sociala medier har fortsättningsvis
ökat.

• Stadsplanerings-, byggnads- och
miljöutskott
• Utbildningsutskott
• Social- och hälsovårdsutskott
• Kultur, idrotts-och ungdoms
utskott

2.5 Kretsens mentorprogram
Kretsen påbörjade ett mentorpro
gram för förtroendevalda i regionen.
Syftet med mentorprogrammet är att
stärka och utveckla politiker i kom
munerna. Den första gemensamma
träffen för alla adepter hölls den 15
februari 2018. Sammanlagt 9 adepter
ansökte till programmet och blev
tilldelade mentorer som uppfyllde
deras egna önskemål. Adepterna up
pmanades själva vara i kontakt med
sina mentorer och komma överens
om träffar.
2.6 Presidentval 2018
Presidentvalet förrättades den 28
januari 2018. Hela januari gick
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således åt att göra kampanj för parti
ets kandidat Nils Torvalds. Torvalds
var själv på plats i regionen före årss
kiftet samt i början på januari 2018.
Valdeltagandet i Egentliga Finlands
valkrets låg på 71,3% och 268 676
röster. Av dessa fick Torvalds 4080
röster, sammanlagt i hela landet fick
han 44 776 röster.
Kretsen stod inte för några kam
panjkostnader, allt material kom från
partiet centralt.
2.7 Landskapsvalet
Landskapsvalet skulle ursprungligen
hållas i samband med presidentva
let i januari 2018. Därmed inleddes
valförbundsförhandling redan i juni
2017. Landskapsvalet flyttades fram
till 28 oktober 2018 och förhandl
ingarna sattes på is, med tanken att
tas upp igen under våren 2018. Valet
förrättades inte heller i oktober, så
förhandlingarna fortsatte ligga på is
och kandidatrekryteringen påbör
jades inte eftersom allting kring valet
förblev oklart.
2.8 Riksdagsval 2019
I februari 2018 meddelade kretsens
sittande riksdagsledamot Stefan
Wallin att han inte ställer sig till för
fogande inför riksdagsvalet 14 april
2019. Efter förhandlingar med några
partier tog kretsen i september 2018
beslut om att gå till val på egen lista i
riksdagsvalet. Det här är första gån
gen sedan 2003 som partiet går till
val på egen lista i Egentliga Finlands
valkrets. År 2003 hade Egentliga
Finland en toppkandidat i och med att
sittande minister Jan-Erik Enestam
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ställde upp i valet. SFP i Egentliga
Finland går 2019 till val på egen lista,
utan någon självskriven toppkandi
dat och har därmed en alldeles ny
situation framför sig som inte går att
jämföra med något tidigare val.
Efter att beslutet om att gå på egen
lista togs tillsatte kretsstyrelsen en
sonderingsgrupp vars uppgift var
att sondera fram kandidater. De
första kandidaterna nominerades på
ett extra kretsmöte den 31 oktober
i Villa Wolax, S:t Karins. På mötet
nominerades Ulla Achrén, Sandra
Bergqvist, Åsa Gustafsson, Barbara
Heinonen, Folke Pahlman, Ida Schau
man, Peppi Wilson och Nicke Wulff.
Extra kretsmöte gav kretsstyrelsen
fullmakt att nominera de återstående
kandidaterna, sammanlagt får
kretsen ha 17 kandidater på sin lista.
Under hösten nominerades yt
terligare fem kandidater; Markus
Blomquist, Mikael Holmberg, Sixten
Laine, Märta Marjamäki och Sharie
Sveholm. Fram till årsskiftet hade
alltså kretsen 13 av 17 kandidater
nominerade.
Planeringen av kampanjen påbör
jades också under hösten direkt efter
att beslutet om att gå på egen lista
hade tagits. Kretsen laddade under
december upp en adventskalender i
fyra delar på facebook-sidan med vid
eor på kretsens tidigare riksdagsle
damöter Carl-Olof Tallgren, Christof
fer Taxell och Jan-Erik Enestam samt
med sittande riksdagsledamoten
Stefan Wallin.
Lokalavdelningarna började plane
ra olika kampanjevenemang.

2.9 EU-val 2019
Europaparlamentsvalet hålls sönda
gen 26.5 2019. Partiet centralt
ansvarar för nomineringen av kandi
daterna. Partistyrelsen nominerade
de första fem kandidaterna i oktober
2018, bland dem Åbobördige Björn
Bonsdorff.

kandidaterna.
Kretsen bevakade och tog initiativ
i politiska frågor som blev aktuella
under året.
Kretsstyrelsens medlemmar
under år 2018
22.4.2017 – 25.4.2018
KRETSORDFÖRANDE

3. Samarbete

FÖRSTA VICEORDFÖRANDE

Regina Koskinen
ANDRA VICEORDFÖRANDE

Ghita Edmark
STYRELSEMEDLEMMAR, MED PERSONLIGA
SUPPLEANTER

Joachim Hesthammer – (John-Eric Sid)
Kurt Ekström – (Staffan Sundström)
Leif Byman – (Jan Drugge)
Märta Marjamäki – (Emilie Gardberg)
Jånna Koivunen – (Nina Lindholm)
Janne Johansson (Rolf Schwartz)
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Kretsen samarbetade och upprätthöll
aktiva kontakter till Svensk Ung
dom i Åboland, Kvinnoförbundets
lokalavdelningar, Svenska Seniorer
i Åboland, kretsens riksdagsledamot
och andra personer med SFP-mandat
på riksnivå, de övriga kretsarna inom
SFP, Egentliga Finlands förbund,
Egentliga Finlands sjukvårdsdis
trikt, Axxell, Kårkulla samkommun
och andra interkommunala organ,
liksom till de övriga partierna inom
valkretsen och andra politiska
aktörer och opinionsbildare, samt
svensk - och finskspråkiga medier
och även andra för kretsen viktiga
instanser över språkgränsen.

Marko Winter

25.4.2018 – 7.5.2019
KRETSORDFÖRANDE

Regina Koskinen
FÖRSTA VICEORDFÖRANDE

4. Kretsstyrelsearbetet
Kretsstyrelsen fortsatte med sitt
smidiga arbetssätt med tanke på
uttalanden, insändare och ställn
ingstaganden vid behov även mellan
möten. Kretsens e-postlistor och
Facebook-sida fungerade som medel
för den externa kommunikationen.
Kretsstyrelsemedlemmarna hade
kontinuerlig kontakt via e-post och
vid behov i kretsstyrelsens privata
Facebook-grupp. Nytt för i år är att
kretsstyrelsen av kretsmötet fick full
makten att nominera de resterande

Lars Nyberg
ANDRA VICEORDFÖRANDE

Ghita Edmark
STYRELSEMEDLEMMAR, MED PERSONLIGA
SUPPLEANTER

Joachim Hesthammer – (Markus
Blomquist)
Anne Eriksson – (Staffan Sundström)
Leif Byman – (Jill Karlsson)
Märta Marjamäki – (Björn Taxell)
Charlotta Häggblom – (Nina Lindholm)
Rolf Schwartz – (Helen Honkasaari)
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KRETSSTYRELSENS MEDLEMMAR NÄRVARADE VID
STYRELSEMÖTENA ENLIGT FÖLJANDE: *
1
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x

Marko Winter

x

Regina Koskinen

x

Ghita Edmark

x
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x

x

3
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

John-Eric Sid
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13

15

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kurt Ekström

x

Staffan Sundström

x

Leif Byman

x

x

x

x

x
x

x

x

Jan Drugge
Märta Marjamäki

x

x

Emilie Gardberg
Jånna Koivunen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nina Lindholm

x

x

Janne Johansson
Rolf Schwartz

x

Lars Nyberg

x

Markus Blomquist

x

Anne Eriksson
Jill Karlsson

x

Björn Taxell

x

Charlotta Häggblom

x

Helen Honkasaari

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

* möte 11 och 14 hölls som e-postmöten.
Lokalavdelningsordföranden, partifullmäktigeledamöter samt riksdagsleda
mot har haft närvarorätt vid kretsstyrelsemöten.
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5. Evenemangskalender 2018

med SU i Åboland
23.5 Delegatmöte inför partidagen
25-27.5 Partidag i Uleåborg
6.6 Kretsstyrelsemöte i Restaurang
Skolan, Åbo
18.7 SFP:s dag på SuomiAreena i
Björneborg
4.8 Åbo Pride
11.8 Kretsens sensommarfest i Pargas
16.8 Konstens Natt i Åbo
5.9 Kretsstyrelsemöte i Korpoström
8.9 Open i Dalsbruk
16.9 Åbodagen
21-22.9 Partifullmäktige i Tammer
fors
20.9 Kretsstyrelsemöte i på Gubb
hemmet, Åbo
26.9 Svenska Kvinnoförbundets ut
bildning i Härskartekniker på Kåren
27.9 SFP i Pargas Hamnparlament
23.10 Kretsstyrelsemöte på krets
kansliet
31.10 Extra kretsmöte i Villa Wolax,
S:t Karins
6.11 Anna-Maja Henriksson i Åbo
16.11 Kretskansliet flyttade till Gilles
gården, Auragatan 1
21.11 Kretsstyrelsemöte i Gillessalen,
Gillesgården
26.11 Samhällspolitiska föreningen
i Åbos seminarium: Ett kolneutralt
Åbo: Buss eller Spårvagn?
1.12 Julmarknad på Iniö, riks
dagsvalkampanj
8.12 Gamla malmens julmarknad,
riksdagsvalskampanj
11.12 Träff med riksdagsvalskandidat
er och partiets organisationschef
15.12 Kretsens julglögg i Gillessalen,
Gillesgården
18.12 Kretsstyrelsemöte på krets
kansliet
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8.1 Nils Torvalds i Salo
13.1 Presidentvalskampanj på Salut
orget i Åbo
15.1 Åboländsk måndag i Kimitoön
med Steffi och Sandra
17-23.1 Förhandsröstning i president
valet
17.1 Kretsstyrelsemöte i S:t Karins
stadshus
20.1 Presidentvalskampanj på Salut
orget i Åbo
20.1 Presidentvalskampanj utanför
Reimari i Pargas
20.1 Presidentvalskampanj på torget
i Dalsbruk
23.1 Morgonkampanj vid Domkyrkan
23.1 Anders Adlercreutz i S:t Karins
27.1 Presidentvalskampanj på Salut
orget i Åbo
28.1 Presidentval
28.1 SFP och SU i Åbos valvaka på
kretskansliet
15.2 Träff för mentorprogrammets
adepter på kretskansliet
21.2 Kretsstyrelsemöte på krets
kansliet
27.2 Anna-Maja Henriksson i Pargas
5.3 Åboländsk måndag i Åbo med
Steffi, Sandra och Ida
14.3 Kretsstyrelsemöte i BioCity, Åbo
17.3 Träff för kretsens politiska
utskott i Braheskolan, Åbo
22.3 Kretsstyrelsemöte i Pargas
stadshus
11.4 Kretsstyrelsemöte på krets
kansliet
18.4 Kretsstyrelsemöte på krets
kansliet
21-22.4 Partifullmäktige i Helsingfors
25.4 Kretsmöte i Råttis, Pargas
8.5 Besök till Riksdagen tillsammans
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6. Interkommunala förtroendevalda

Sydvästra Finlands avfallsnämnd
01.07.2017-

SFP i Egentliga Finland 2018

Sonja Salovius-Laurén - (Elina Leino)

Ordinarie medlemmarna samt deras
personliga suppleanter inom par
entes.

Miljö- och hälsovårdsnämnden
Mona Rönnholm - (Svante Karlsson)

Egentliga Finlands förbund

Politiska styrgruppen för vårdoch landskapsreformen

Landskapsfullmäktige
21.08.2017-

Kjell Wennström - (Mikael Holmberg)
Åsa Gustafsson - (Inger Wretdal)

Nicke Wulff - (Ida Schauman)
Christer Friis - (Staffan Åberg)
Maj Björk - (Mona Rönnholm)
Daniel Wilson - (Kristian Lindroos)
Inger Wretdal - (Jill Karlsson)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Sjukvårdsdistriktets styrelse
19.09.2017Niklas Guseff - (Merja Fredriksson)

Landskapsstyrelsen
18.09.2017Ulla Achrén - (Tarja Rinne)

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige
19.09.2017-

Skärgårdskommissionen
16.10.2017-

Niklas Guseff - (Inger Wretdal)
Ole Åberg - (Conny Granqvist)
Tarja Rinne - (Regina Koskinen)

Daniel Wilson, viceordf. - (Patrik Örtendahl)
Birgitta Holmström- (Ghita Edmark)
Christer Friis - (Andreas Johansson)
Denina Björklund- (Alice Björklöf)
Åsa Gustafsson - (Charlotta Häggblom)

Kommittén för minoritetsspråket
(svenska)
16.10.2017Björn Taxell- (Mårten Kvist)

Regionala räddningsnämnden
12.06.2017Kaj-Johan Karlsson- (Christer Friis)
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Direktionen för Åbolands sjukhus
19.09.2017Olof Elenius, ordf. - (Jeanette Laaksonen)
Merja Fredriksson - (Conny Granqvist)
Regina Koskinen - (Kurt Ekström)
Inger Wretdal - (Anders Nordell)
Niklas Guseff - (Carita Backas)
Stig Eggert - (Ghita Edmark)

Nämnden för de språkliga minoriteterna (svenska)
19.09.2017Christjan Brander (viceordf.) - (Conny
Granqvist)
Anders Laurén - (Dennis Nordell)
Marja-Riitta Ståhlberg - (Janna Lehtimäki)

Kommunförbundet

Maj Björk

Svenska delegationen
- 3.2.2018

Folktinget

Beata Björkvall - (Andreas von Bergmann)

Styrelsen

3.2.2018 -

Folktingsledamöter

Terhi Vörlund-Wallenius - (Sebastian
Ducander)

Kjell Wennström - (Barbro Schauman)
Peter Mattjus - (Tarja Rinne)
Inger Wretdal - (Ida Schauman)

Kjell Wennström

Förvaltningsutskottet

Wilhelm Liljeqvist -

Sandra Bergqvist

15.2.2018 -

Utbildningsutskottet

- (Jenny Örnell-Backman)

Peter Mattjus

Kårkulla

Social- och hälsopolitiska utskottet

Fullmäktige

Mona Rönnholm

Yngve Engblom - (Niklas Guseff)
Sverker Engström - (Sami Suojanen)
Eivor Huldén - (Björn Taxell)

Pemars samkommun för utbildning, Livia

Styrelsen

Fullmäktige
06.2017-

Camilla Sandell

Kari Penttinen - (Tomas Björkroth)

Regionala omsorgsnämnden
11.10.2017-

06.2017-10.2018

Camilla Sandell, ordf. - (Conny Granqvist)
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Delegationen för småkommuner
- 15.2.2018

Christel Sonntag - (Maj Björk)
- (Anne Eriksson)

10.2018 Anne Eriksson - (Maj Björk)

Revisionsnämnden
11.10.2017-

12.2018 -

Marléne Eriksson

- (Soili Svahnström)

Sydkustens landskapsförbund

Styrelsen
09.08.2017-

Styrelsen
2016 - 2018

Kaj Mattsson - (Tomas Björkroth)

Inger Wretdal - (Mats Audas)

2017 - 2019

Svenska sektionen
09.08.2017-

Barbro Schauman - (Tomas Björkroth)

Kaj Mattsson ordf. - (Tomas Björkroth)
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Revisionsnämnden
09.08.2017Christel Sonntag, viceordf. - (Anne
Eriksson)

7. Kretsens uttalanden och
pressmeddelanden 2018
21.2 2018

Winter ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Egentliga
Finland Marko Winter meddelar att
han inte ställer upp för återval.
- Vi lyckades väl med senaste kom
munalval i Egentliga Finland. Under
min tid som ordförande har kretsen
arbetat för svensk service, svensk
språkiga institutioner och utvecklan
det av regionen samt synliggörandet
av SFP som mer än ett språkparti
med tillväxtpotential i nya kommun
er, säger Winter.
- Det har varit intressanta två år,
men nu tar jag mig an nya utmaningar
och ger klubban vidare.
Kretsorganisationen kommer att
välja en ny ordförande under sitt
kretsmöte i Pargas den 14 april. Det
blir en intensiv och intressant period
för vem det än blir, säger Winter.
- SFP i Egentliga Finlands roll
blir än mer betydelsefull i det nya
landskapet. Förberedandet av både
landskapsvalet och riksdagsvalet är i
full gång.
Mer information: Marko Winter,
040 1711 905
14.3 2018

Regina Koskinen vill bli kretsordförande

Ordförande för SFP:s fullmäktige
grupp i Pargas Regina Koskinen har
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meddelat att hon ställer sig till förfo
gande i valet till kretsordförande för
SFP i Egentliga Finlands krets.
- Vi har flera viktiga val på kom
mande och jag vill vara med och leda
kretsen till valsegrar. Jag ställer upp
för att bevaka våra gemensamma in
tressen i landskapet, säger Koskinen.
Det förestående landskapsvalet
ska, av allt att döma, hållas redan i
oktober i år. Riksdagsvalet hålls un
der våren 2019.
- Det är två viktiga val som vi ska
förbereda oss väl inför. Vi ska se till
att genomföra goda kampanjer – och
vinna valet.
Enligt Koskinen är lokalavdelning
arna i nyckelposition för en lyckad
valrörelse.
- Det är där våra medlemmar är
anslutna och det är där lokalkänne
domen finns. Livskraftiga lokala
vdelningar är basen för vår verksam
het och vi som krets ska stöda dem i
deras viktiga uppdrag. Vi kommer att
fortsätta hålla kretsstyrelsemöten
ute i vår region och även ordna annan
form av verksamhet.
SFP i Egentliga Finland väljer ny
kretsordförande på kretsmötet den
14 april.
Mer information: Regina Koskinen,
040 578 9098
Politiska uppdrag:
• Ordförande för SFP:s fullmäktige
grupp i Pargas
• Första viceordförande i Pargas
stadsstyrelse
• Stadsstyrelsens representant i Par
gas social- och hälsovårdsnämnd

• Medlem i direktionen för Åbolands
sjukhus
• Ersättare i Egentliga Finlands sjuk
vårdsdistrikts fullmäktige
• Medlem i SFP:s partifullmäktige
• Tre år som vice ordförande i Egent
liga Finlands krets
• Medlem i kommunorganisationens
styrelse och lokalavdelningens
styrelse i Pargas
• Förbundsstyrelsemedlem vid Svens
ka kvinnoförbundet
25.4 2018

SFP i Egentliga Finland samlades
till kretsmöte i Pargas 25.4 2018.
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SFP i Egentliga Finlands kretsmöte
valde Regina Koskinen från Pargas
till kretsordförande ikväll. Koskin
en efterträder Marko Winter som
meddelat att han inte längre står till
förfogande. Kretsmötet valde Lars
Nyberg från Åbo och Ghita Edmark
från Kimitoön till viceordföranden.
- Vi har flera viktiga val fram
för oss och jag vill leda kretsen till
valsegrar, säger Koskinen.
Kretsens aktiva har en nyckelpo
sition för en lyckad valrörelse, deras
lokalkännedom är avgörande. Vägen
till vår framgång i valen är en god
kandidatrekrytering i kombination
med det arbetet som görs lokalt.
- För vår krets är det av största be
tydelse att vi har en egen riksdagsle
damot även i framtiden och att vi har
en stark representation i landskapet,
säger Koskinen.
Ett gott valresultat är vår enda
möjlighet att säkra inflytandet i
riksdagen och i det eventuella nya
landskapsfullmäktige. För att kun

na påverka tillgången till smidig
skärgårdstrafik och närservice med
god vård och omsorg också på svens
ka behöver vi inflytande också i
praktiken.
En av de viktigaste frågorna i hela
vårdreformen är att garantera ser
vice på svenska. Det är av största vikt
att man skapa hållbara strukturer för
detta redan i beredningsskedet.
Ett förslag till ny landsvägslag har
nått riksdagen. Enligt förslaget ska
de nya landskapen i framtiden ans
vara för organiseringen av skärgård
strafiken.
- Bra vägar och fungerande kom
munikation är avgörande för vår re
gion. Färjorna och förbindelsebåtar
na utgör en väg över vattnet och har
därmed en avgörande betydelse för
att man ska kunna bo i skärgården,
säger Koskinen.
Övriga invalda i kretsstyrelsen
Joachim Hesthammer (Markus Blom
quist)
Anne Eriksson (Staffan Sundström)
Leif Byman (Jill Karlsson)
Märta Marjamäki (Björn Taxell)
Charlotta Häggblom (Nina Lindholm)
Rolf Schwartz (Helen Honkasaari)
Mer information:Regina Koskinen,
040 578 9098
12.6 2018

Tillsammans är vi starkare

Tom Simola spekulerar kring SFP i
sin ledare (ÅU 12.6) under rubriken:
”SFP och Samlingspartiet i krakel”.
Lyckligtvis kan vi lugna Simola och
ÅU:s läsare. Svenska folkpartiet är
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inte i krakel med någon. Beträffande
strategin inför riksdagsvalet pågår
arbetet i god anda och diskussioner
na kring olika alternativ förlöper väl.
Att det varit tyst kring det handlar
helt enkelt om att vi inte är klara
ännu. En orsak till detta är regerin
gens rådd med tidtabellerna för
valen som försvårat förberedelserna.
Diskussionerna fortsätter, men som
brukligt kommer dessa inte att föras
via tidningsspalterna.
Oberoende av hur vi i Egentliga
Finland går till val är det lyckligtvis
inte så att man i ett valförbund är på
samma lista, utan det är endast fråga
om ett tekniskt valförbund. Valför
bundsparterna går med egna listor
till val, om än lite kortare.
Frågan om de framtida social- och
hälsovårdsstrukturerna i Åboland
är en ytterst viktig fråga, där SFP på
kretsnivå fungerar som en diskus
sionsarena. Besluten fattas däremot
i kommunerna. För SFP är det av
yttersta vikt att vi kan bibehålla ett
så starkt Åbolandssjukhus som mö
jligt. En struktur som kan garantera
svensk service är alltid alternativ
nummer ett för SFP och SFP-poli
tikerna i de åboländska kommunerna
arbetar alla för en gemensam lösning.
Det som nu är av största vikt är att
samarbetsklimatet i Åboland kan
upprätthållas på en god nivå. Vi sitter
alla i samma båt.
Avslutningsvis kan konstateras att
det är lätt att hålla med Simola om
att det åboländska SFP-mandatet är
av största vikt för Åboland. Detta ska
vi försvara och bäst lyckas vi då vi
drar åt samma håll. Det kommer SFP
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att fortsätta arbeta intensivt för och
vi kommer att lyckas, tillsammans.
Regina Koskinen
Kretsordförande
SFP i Egentliga Finland
Fredrik Guseff
Partisekreterare
28.8 2018

Det bästa alternativet söks

Valförbund eller inte – det är en fråga
som avgörs av SFP i Egentliga Fin
lands kretsmöte. Det är ett viktigt
beslut som innebär ett stort ansvar
för kretsen. Det gäller att vända på
alla stenar för att hitta bästa möjliga
strategi för att säkra SFP:s åboländs
ka mandat i riksdagen.
Tom Simolas ledare i ÅU 25.8.2018
ger oss anledning att påminna om
att Svenska folkpartiet i Egentliga
Finland är agilt och livskraftigt med
klara och tydliga målsättningar. Re
gionala och lokala mål finns naturligt
vis i de olika delarna av Åboland
och den gemensamma nämnaren är
ingalunda okänd för den svensk- och
tvåspråkiga befolkningen i Egentliga
Finland. Svensk service, fungerande
kommunikationer och en livskraftig
region står högt på agendan.
I Åbo har vi arbetat hårt för många
viktiga frågor som den svenskspråki
ga skolan och dagvården, för att
stadens ekonomi ska vara hållbar och
för att Åbo ska ha fungerande service
på båda språken. Under de senaste
åren har vi haft flera segrar i kommu
nalpolitiken; Braheskolan har inlett
sin verksamhet, Sirkkalas kärnhus är
äntligen i rullning och nu jobbar vi för

Högt uppe på agendan för hela
regionen, liksom för hela partiet finns
arbetet för att utveckla och försvara
behovet av fungerande kommunika
tioner som är grunden för att vi ska
ha en levande skärgård också i fram
tiden. Vi har fått bron till Kasnäs,
vi har lyckats undvika avgifter på
förbindelsebåtar och vi kämpar hårt
för den fasta förbindelsen mellan
Pargas och Nagu.
Förresten Varför nämner inte Simola i sin
ledare till exempel den fullbordade
målsättningen med ny skola i S:t
Karins? Ett resultat av ett långt, idogt
men framgångsrikt arbete som vår
sfp-ledamot rott i hamn.
Det är viktigt att vi kommer ihåg
de positiva förändringar som poli
tiken skapar, inte bara det som inte
ännu har blivit verklighet. Det är rätt
att vi ska se framåt – det gör SFP i
Egentliga Finland tillsammans med
alla SFP:s lokalavdelningar i hela
regionen.
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att få flera dagvårdsplatser i Sofiega
tans nya daghem. Samtidigt kommer
man att få det första svenskspråkiga
daghemmet med dagvård dygnet runt,
något som saknas helt i dag. Alla
dessa viktiga resultat är nådda genom
samarbete över partigränserna, alltså
– samarbete gäller men politiskt
resultat prioriteras högt.
Vid senaste kommunalval gav
Pargas väljare SFP enkel majoritet
i stadsfullmäktige. Det är ett för
troende vi förvaltar genom att föra
en ansvarsfull politik. Detta ans
varstagande innebär även att föra
dialog med de andra grupperna, det
kan inte vara fel med samarbete när
den möjligheten ges. I det geograf
iskt splittrade Pargas har SFP:s fem
lokalavdelningar en stor betydelse
för SFP:s verksamhet i kommunen.
Pargas har framtidsvisioner och de
består av bl.a. fokus på kommunika
tioner, utvecklande av turism och
annan näring, investeringar i skol
or, planering av bostadsområden
som det vid Kyrksundsstranden och
utvecklingsprojekt som Byahuset i
centrala Pargas.
I Kimitoöns kommun har SFP
målmedvetet jobbat med att få slut på
det negativa käbblet som i allt för hög
grad präglat det politiska livet. Idag
fungerar samarbetet väl och skapar
goda förutsättningar för att lösa
framtidens utmaningar, tillsammans.
Frågan om att på bästa sätt trygga
framtidens behov av vård- och om
sorg på modersmålet så nära sitt hem
som möjligt har föga gått Åbo Under
rättelser förbi. Tacknämligt har ÅU
bevakat också denna utmaning.

Regina Koskinen, Kretsordförande
SFP i Egentliga Finland
Ida Schauman, Ordförande SFP i Åbo
Tomas Björkroth, Ordförande SFP:s
kommunorganisation i Väståboland
Ghita Edmark, Ordförande SFP Kim
itoön
12.9.2018

SFP i Egentliga Finland till val på
egen lista

Svenska folkpartiet i Egentliga Fin
lands kretsstyrelse beslöt på onsdag
att gå till val på egen lista i riks
dagsvalet våren 2019. Detta är första
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gången sedan år 2003 som SFP inte
har ingått ett valförbund i valkretsen.
- Vi förde länge diskussioner om
olika tillvägagångssätt, men konstat
erar nu att det är en egen lista med
17 kandidater som gäller i valet. Att
gå till val med egen lista ger oss en
möjlighet att öka aktiviteten på fältet,
bredda vår profil och lyfta fram nya
politiker i vårt landskap, säger kret
sordförande Regina Koskinen.
Kretsen har under det senaste året
fört diskussioner med olika partier
om ett eventuellt valförbund, men har
inte kunnat nå en tillfredsställande
överenskommelse.
- Vi vet att marginalerna historiskt
varit små för säkrandet av ett mandat
på egen lista, men samtidigt har SFP
haft en uppåtgående trend nationellt
som nu också ska fortsätta i Egentliga
Finland. Vi vet att befolkningen har
ökat i landskapet och med fler kandi
dater kan vi klara av att konkurrera
om nya väljare och utnyttja den sam
lade potentialen. Tillsammans ska vi
säkra det åboländska mandatet, slår
Koskinen fast.
Mer information:
Kretsordförande Regina Koskinen
0405789098
21.9 2018

Åboländsk enighet ger fortsatt
inflytande!

SFP i Egentliga Finland går till val på
egen lista i riksdagsvalet 2019 och
ställer upp 17 kandidater. Genom
en egen lista kan vi bredda organ
isationen och aktivera fältet. Med
kandidater från regionens alla delar
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erbjuds väljarna alternativ och ger
vår politik synlighet.
Målet är att säkra det åboländska
mandat som ger regionen inflytande
och påverkningsmöjligheter. SFP:s
åboländska riksdagsledamot har all
tid levererat. Genom tiderna har par
tiet med stor ödmjukhet och respekt
förvaltat väljarnas förtroende och
visat att vi med deras stöd kan göra
skillnad. Det ska vi fortsätta med.
En särskilt aktiv period inleds.
Kretsen tar fram en attraktiv kandi
datlista och kommer i kampanjen att
lyfta upp flera viktiga frågor som vi
anser bör prioriteras under den kom
mande riksdagsperioden.
Den här regeringsperioden har ty
dligt visat att nationalspråken aktivt
behöver bevakas. Landet behöver
en nationalspråksstrategi 2.0. som
ser potentialen i tvåspråkigheten.
Språket ger oss trygghet i varda
gen. Vård och omsorg ska utgå från
patientens behov, att få använda sitt
eget modersmål ska vara en självklar
rättighet.
Barn och unga måste få uttryc
ka sig på sitt känslospråk när man
behöver anlita psykologtjänster. Den
subjektiva dagvårdsrätten ska åter
införas och barn som har fyllt tre år
ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri
småbarnspedagogik.
SFP anser att nedskärningarna
som gjorts inom utbildningssektorn
är ohållbara, vi behöver en avgifts
fri utbildning av hög kvalitet och en
högklassig forskning, det är nyckeln
till Finlands framgång. Högskolorna
och yrkesutbildningen i Åbo är hörn
stenar i regionens konkurrenskraft.

SFP i Egentliga Finlands krets
styrelse (genom kretsordförande
Regina Koskinen)
31.10 2018

SFP i Egentliga Finland nominerade de första riksdagsvalskandidaterna

På onsdagens extra kretsmöte nomi
nerade SFP i Egentliga Finland åtta

kandidater inför riksdagsvalet 2019.
De nominerade kandidaterna är (i
alfabetisk ordning):
Achrén Ulla, Åbo
Bergqvist Sandra, Pargas
Gustafsson Åsa, S:t Karins
Heinonen Barbara, Pargas
Pahlman Folke, Pargas
Schauman Ida, Åbo
Wilson Peppi, Kimitoön
Wulff Nicke, Åbo
-Det är mycket glädjande att presen
tera en så här stark kandidatlista
vid vårt första nomineringstillfälle.
Bland våra kandidater finns så väl
unga som mycket erfarna politiker.
Vår starka kandidatlista ger oss
alla förutsättningar att bevara vårt
åboländska riksdagsmandat, säger
kretsordförande Regina Koskinen.
SFP i Egentliga Finland går för
första gången sedan 2003 till val på
egen lista i ett riksdagsval och kom
mer sammanlagt att nominera 17
kandidater. Kretsmötet gav fullmakt
till kretsstyrelsen att nominera de
resterande kandidaterna.
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Regionens egna frågor prioriteras
högt. För oss är Åboregionen landets
port från väster, Åbo hamn är en
av landets viktigaste exporthamnar
och Åbo flygfält bör få fler linjer
för att öka passagerarantalet. Vi
behöver snabba och bra motor- och
spårförbindelser mellan Åbo-Hel
singfors som bidrar till att skapa
tillväxt och arbetsplatser.
Skärgårdshavet och Östersjöns
tillstånd kräver krafttag. En levande
skärgård behöver ett rent hav för
att behålla sin attraktionskraft. En
smidig avgiftsfri skärgårdstrafik och
snabba datakommunikationsförbin
delser som möjliggör distansarbete
och användandet av digitala lösningar
är viktigt för skärgårdens fortsat
ta livskraft. Trafiken till, från och i
skärgården ska ses som en helhet.
Miljö- och globaliseringsfrågorna
hör till de största utmaningar under
de följande åren. Vår region kunde bli
ett modellområde för nya innovativa
och resurssmarta lösningar
SFP i Egentliga Finland nominerar
de första kandidaterna på kretsmötet
i oktober. Vi kommer att jobba hårt
för att behålla förtroendet och säkra
SFP:s åboländska mandat!

Mer information:
Kretsordförande Regina Koskinen,
040–5789098
5.12 2018

Svenska folkpartiet i Egentliga
Finland nominerade Sixten Laine
och Märta Marjamäki till riksdagsvalet

SFP i Egentliga Finland nominerade
Sixten Laine och Märta Marjamäki
till kandidater i riksdagsvalet i sam
BILAGOR

191

band med sitt kretsstyrelsemöte på
onsdagen.
Sixten Laine, 61 år, är hemma från
Rosala på Kimitoön och är utbildad
till stuert, men har under en längre
tid varit egenföretagare.
- En av de viktigaste frågorna
i min kampanj är företagsamhet.
Förutsättningarna för att starta och
driva företag bör utvecklas, före
tagsverksamheten får inte hindras av
stel byråkrati, säger Laine.
Laine bor och verkar i skärgården
och därför är bland annat skärgårds
frågor något han värnar mycket om.
Men även tillgången till hälsovård på
eget modersmål samt äldreomsorg är
frågor Laine vill arbeta för.
Märta Marjamäki, 69 år, bor i
Nådendal och är numera pensionär.
Marjamäki är till utbildningen
sjukskötare, politices magister samt
doktor i hälsovetenskaper och har
en bred sakkunskap inom social- och
hälsovården efter att ha jobbat 46 år
inom branschen.
- Fokus i min kampanj är socialoch hälsovården ur den enskilda
människans perspektiv. Framför allt
vill jag lyfta fram äldreomsorgen,
mentalvården och handikappservi
cen. Vi får inte heller glömma bort
det arbete egenvårdare och frivilliga
gör. Det utgör ofta en grundpelare i
vardagen och i servicen, säger Mar
jamäki.
Marjamäki har flera förtroendeup
pdrag vid olika yrkesläroinrättningar
och utbildningsfrågor är därmed
något hon också vill jobba för.
- En god utbildning ger
förutsättningar för ett gott liv och en
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gedigen forskning utgör ett måste för
framtida utveckling. Den nuvarande
regeringen har inte beaktat dessa
frågor tillräckligt, säger Marjamäki.
Marjamäki vill jobba för ett sam
hälle där människans rätt till en trygg
och fungerande vardag garanteras
genom en fungerande basservice i
livets alla skeden.
Tilläggsuppgifter:
Sixten Laine, tel. 040-0822408
Märta Marjamäki, tel. 044-3581195
18.12.2018

Markus Blomquist kandiderar i
riksdagsvalet

Markus Blomquist, VD för ett finskt
kemiföretag inom cirkulär ekonomi
som är verksamt i Tyskland, kan
diderar i riksdagsvalet i Egentliga
Finlands valkrets.
Som VD och utbildad diplomin
genjör kommer Blomquists fokus i
kampanjen att vara frågor som berör
företagsamhet och regionens när
ingsliv. Samarbetet mellan Åbo och
Stockholm bör intensifieras, och kon
takterna till Tyskland borde stärkas
enligt Blomquist.
- Tyskland har Europas starkaste
ekonomi och hela regionen borde
arbeta för ett gemensamt mål att ut
veckla relationerna dit, säger Blom
quist.
Fungerande kommunikationer i re
gionen är också något som Blomquist
vill jobba för.
- För att man ska kunna bo ute i
skärgården måste det finnas såväl
goda nätförbindelser som fungerande
transportmöjligheter. Samtidigt

Holmberg har agrolog- och vak
tmaskinmästarexamen och jobbar
som lantbrukare och som motorman
på fartyg.
- Frågor som rör markägare,
småföretagare och finskflaggad
sjöfart är frågor som jag kommer att
lyfta upp i min kampanj, säger Holm
berg.
Också realistisk miljöpolitik
utan domedagsprofetior och ett
europeiskt försvarssamarbete utan
Natomedlemskap är frågor som kom
mer att vara centrala i Holmbergs
kampanj.
Holmberg, 57 år, är gift, har tre
barn och bor i Nagu och Åbo.
Mer information:
Mikael Holmberg, tel.nr: 040–
0770161
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måste det också finnas tillräckligt
med arbetsplatser som lockar männi
skor att bosätta sig där, säger Blom
quist.
Blomquist, 47 år, bor i Åbo med sin
fru och de har tre barn. Han är född i
Tammerfors, gått i skola i Tyskland,
tagit studenten i Kotka och fått sin
diplomingenjörsutbildning via Åbo
Akademi. Hans yrkeskarriär inom
industrin har också fört honom till
arbeten i Schweiz, Tyskland, Norge
och USA.
Somrarna tillbringar han på
stugan i Västanfjärd och seglandes i
skärgården. Blomquist är aktiv inom
flera föreningar. Blomquist kommer
att fungera som SFP i Åbos ord
förande år 2019, han är kommodor
för Airisto Segelsällskap och aktiv i
det nationella segel- och båtsports
förbundet.

18.12.2018

Mer information:
Markus Blomquist, tel.nr: 040–
8210419
18.12.2018

Mikael Holmberg kandiderar i riksdagsvalet

Mikael Holmberg, stadsstyrelseord
förande i Pargas stad, kandiderar
för SFP i riksdagsvalet i Egentliga
Finlands valkrets.
- Med 30-års erfarenhet av kom
munala förtroendeuppdrag och
med en mångårig erfarenhet av
ordförandeskap i bankstyrelse samt
många förtroendeuppdrag inom lant
bruksproducentrörelsen känner jag
mig motiverad till att ställa upp i ett
riksdagsval igen, säger Holmberg.

Sharie Sveholm kandiderar i riksdagsvalet

Sharie Sveholm, Studerandekåren
Noviums styrelseordförande 2019,
kandiderar för SFP i riksdagsvalet i
Egentliga Finlands valkrets.
Sveholm studerar för tredje året
företagsekonomi på Yrkeshögsko
lan Novia i Åbo och har under året
fungerat som vice ordförande för
Noviums styrelse samt varit tutoroch internationellt ansvarig för cam
pusen i Åbo och Raseborg.
- Genom att kandidera i riks
dagsvalet kan jag föra fram viktiga
sakfrågor som berör unga och aktivt
arbeta för att studerandenas röster
hörs, säger Sveholm.
- I kampanjen kommer jag huvud
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sakligen att fokusera på utbildningoch studeranderelaterade frågor, så
som utbildningskvalité, studerandes
fysiska och psykiska välmående och
studiestödet, säger Sveholm.
Hållbar utveckling är också något
som Sveholm vill lyfta fram i sin kam
panj.
- Jag vill jobba för att öka med
vetenheten om hur var och en kan
påverka hållbarheten med hjälp av
det vi konsumerar och att sortering
ska bli en självklarhet i alla hem,
säger Sveholm.
Sveholm, 21 år, bor i Åbo och är
hemma från Gammelby som ligger
mellan Borgå och Lovisa.
Mer information: Sharie Sveholm,
tel.nr: 040–0610922

194 BILAGOR

SFP i
Österbotten
1. Verksamheten
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Verksamhetsåret inleddes med ar
bete inför presidentvalet som hölls
den 28 januari 2018. SFP i Österbot
ten deltog aktivt i valkampanjen för
presidentkandidaten Nils Torvalds.
Svenska folkpartiet (SFP) i Ös
terbotten höll sitt stadgeenliga
kretsmöte 14 april 2018 på Bergö. Det
var ett välbesökt kretsmöte med hela
97 delegater på plats. Kretsmötet
valde Martin Norrgård till ny ord
förande för SFP i Österbotten. På
kretsmötet nominerades de sju första
riksdagsvalskandidaterna och även
58 kandidater nominerades inför ett
eventuellt landskapsval.
Partidagen ordnades 25–27 maj
2018 i Uleåborg. Där återvaldes
Anna-Maja Henriksson till Svenska
folkpartiets ordförande. Partidagen
valde även nytt partifullmäktige.
Kretsstyrelsens strategiseminari
um hölls 8–9 juni i Nykarleby. SFP:s
organisationschef Maria Grundström
deltog under båda dagarna och riks
dagsledamot Joakim Strand deltog
i seminariet på fredag kväll. Under
seminariet utkristalliserade krets
styrelsen sju politiska tyngdpunkter
under rubriken: En bättre framtid
för Österbotten. Dessa politiska
tyngdpunkter lyftes upp under hela

verksamhetsåret genom välplanerade
kampanjer på sociala medier.
Riksdagsvalet 14.4.2019 och det
eventuella landskapsvalet var i
fokus även under verksamhetsåret
2018. Det mest kritiska momen
tet, nomineringen av kandidater,
genomfördes med stor omsorg och
i samarbete med våra lokalavdeln
ingar. Målsättningen var att i båda
val nominera kandidater som repre
senterar ett brett spektrum av olika
grupper i samhället. Inför ett eventu
ellt landskapsval var målsättningen
att med en bred kandidatlista skapa
förutsättningar för SFP att bli det
största partiet i ett nytt landskap. För
riksdagsvalet var målet klart och tyd
ligt: med ett röstetal på 53 232 säkra
och återta det fjärde mandat i Vasa
valkrets. Kretsens nomineringsgrupp
bestod av kretsstyrelsens presidium,
representanter för Svensk Ungdom,
Svenska kvinnoförbundet, Svenska
seniorer och kretskansliets tjän
stekvinnor. Gruppen träffades regel
bundet under hela verksamhetsåret.
SFP i Österbotten nominerade
följande kandidater i riksdagsvalet
2019: Kari Harju, Anna-Maja Hen
riksson, Christoffer Ingo, Ida-Marie
Jungell, Leena Nikkari-Östman,
Ramieza Mahdi, Kenth Nedergård,
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Anders Norrback, Mikko Ollikainen,
Nanna Rosengård, Niclas Sjöskog,
Hans Snellman, Sari Somppi, Ulf
Stenman, Joakim Strand och Marjo
Österdahl.
Konstateras kan att SFP i Öster
botten uppnådde båda målsättning
arna och med ett röstetal på 52 821
röster, genomfördes det bästa valet
sedan år 1987 och med god marginal
togs det fjärde mandatet.
Den planerade landskapsreformen
genomfördes inte och landskapsva
let hölls således inte heller un
der året 2018. En grupp tillsattes
som funderade på och planerade
landskapsvalsprogram för SFP i
Österbotten. Gruppen bestod av per
soner från Österbotten och Mellersta
Österbotten som innehar kunskap
inom olika områden såsom: vård- och
omsorg, tredje sektorn, näringslivet,
utbildning, kultur- och ungdomsverk
samhet, ekonomi etc. Gruppen leddes
av Ulla-Maj Wideroos och hann arbe
ta från januari 2018 till augusti 2018.
Därefter lades gruppens arbete på is i
väntan på nya riktlinjer från regerin
gen om landskapsvalet.
Charlotta Rosenlöf anställdes som
verksamhetskoordinator från och
med augusti 2018 efter att dåvarande
verksamhetskoordinator Karolina
Bervik tagit sig an nya utmaningar.
SFP i Österbotten hade även som
målsättning att under verksam
hetsåret 2018 ordna diskussionstill
fällen, seminarier och utbildningar
för våra kandidater, kampanjaktiva,
lokalaktivister, beslutsfattare och för
allmänheten.
Ett lyckat Kommunparlament (i
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samarbete med Svenska bildnings
förbundet) genomfördes i september
2018 där över 120 SFP:are deltog.
Temat för Kommunparlamentet var
Österbotten i framtiden. Utöver
SFP:s partiordförande och riksdag
sledamöter från Vasa valkrets, deltog
även Svenska Kulturfondens VD
Sören Lillkung, direktören för Vasa
sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen,
Vasa Elektriskas VD Stefan Damlin
och Österbottens landskapsdirektör
Kaj Suomela.
I samarbete med Svenska bild
ningsförbundet fortsatte vi med så
kallade SFP-forum i kretsen. Två
tillfällen ordnades tidigare under
vårvintern 2018 och tre på hösten
2018. SFP-forum var diskussions
forum som riktade sig till våra
beslutsfattare i fullmäktige, nämnder
och andra organ i kommuner (både
ordinarie och ersättare). Syftet var
att utbyta idéer, inspirera och öka
förståelse för beslutsfattande i olika
kommuner och i Österbotten och
Mellersta Österbotten. Varje tillfälle
hade tre temaområden som inleddes
av sakkunniga inom områden och
reflekterades av förtroendevalda
från olika kommuner. Tillfällena var
mycket uppskattade.
I september 2018 ordnade krets
styrelsens presidium träff med SFP:s
representanter för medlemskom
munerna i Vasa sjukvårdsdistrikt
för att diskutera aktualiteter i sam
kommunen. Kretsstyrelsen träf
fade även styrelseordförandena för
samkommunen Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur
(SÖFUK) och Optima.

vid årets slut.

2. Kretsstyrelsen
Verksamhetsåret började med ett
idéseminarium för kretsstyrelsens
ordinarie medlemmar och ersättare.
Kretsens strategiseminarium hölls
8–9 juni i Nykarleby i Nykarleby.
Kretsordföranden är medlem i parti
styrelsen och på detta sätt får krets
styrelsens medlemmar förmedla sina
ställningstaganden i olika politiska
frågor.

3. Organisation
Organisationsutvecklingen inom par
tiet centralt koordinerades med kret
sens egen organisationsutveckling,
som administreras av kretsstyrelsen.
Svenska Folkpartiet i Österbotten
samlar idag 9678 medlemmar i 47 lo
kalavdelningar. Kretskansliet finns på
Rådhusgatan 23 i Vasa och det verk
ställande arbetet sköts av en kontak
tchef och en verksamhetskoordinator
för SFP i Österbotten. Kretsen leds
av kretsstyrelsen.
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Den första gemensamma träffen
för dittills nominerade kandidater
ordnades 19.10.2018. Under resten av
verksamhetsåret fortsatte kretsen att
satsa på träffar och utbildningar för
kandidater, kampanjansvariga i kom
muner och lokalavdelningar. Utbild
ningarna och träffarna genomfördes
av kretskansliets tjänstekvinnor,
partikansliets tjänstemän och utom
stående sakkunniga i samarbete med
bildningsförbundet. Parallellt med
de gemensamma träffarna ordnade
kretskansliet stöd och möten för
nominerade kandidater och kampan
jgrupper.
Partiordförande Anna-Maja
Henriksson, Europaparlamentarik
ern Nils Torvalds, samt riksdagsle
damöterna Joakim Strand och Mats
Nylund var ofta ute på fältet och
besökte kommuner, lokalavdelningar
och andra tillfällen som kretsen och
lokalavdelningarna ordnade.
Kretsen har fortsatt sitt goda
samarbete med Svenska bildnings
förbundet och tankesmedjan Agenda
i syfte att lyfta fram aktuella ämnen
samt ordna utbildningar för våra för
troendevalda.
Kretsnytt skickades regelbundet ut
till SFP:s medlemmar i Österbotten
per e-post. På hösten 2018 skapades
ett Instagram-användarkonto för
kretsen och överlag tog kretsen en
aktivare roll på sociala media. Genom
reaktiva kampanjer bl.a. om riksväg 8
nåddes tusentals personer. På face
book ökade antalet följare under året
2018 med nästan 50 % (907 vid årets
slut) och antalet unika interaktioner
månadsvis ökade tiofalt till ca 3000

Lokalavdelningarna, medlemsantal och ordförande
Honga Joakim
(Jan Ove Nyman)
KRONOBY - 226
Ranta Anne-Mie
(Matias Torkulla)
NEDERVETIL - 471
Joacim Sandbacka
(Helena Broanda)
TERJÄRV - 307
Kari Harju
LARSMO - 170
Nynäs Karita
JAKOBSTADS CENTRUM - 153 Suojoki Marcus
SÖDRA JAKOBSTAD - 105 Carola Sundqvist
ÖSTRA JAKOBSTAD - 52
Sundberg Siv
VÄSTRA JAKOBSTAD - 95
Vikström Mona
KARLEBY - 785
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KRETSSTYRELSENS MEDLEMMAR OCH NÄRVARO UNDER
VERKSAMHETSÅRET
Kretsordförande

2.5.

6.9.

17.10.

13.11.

4.12.

30.1.

28.2.

27.3.

23.4.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Brita Brännbacka-Brunell

x

-

x

x

x

x

x

x

x

Henrik Antfolk

x

x

x

x

x

-

x

x

x

Martin Norrgård

Viceordförande

20172019

20182020
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Ordinarie medlemmar (x)

Personliga
ersättare (E)

Anne-Mie Ranta
(Kronoby)

Bengt-Johan
Skullbacka
(Kronoby)

x

E

E

-

E

E

E

E

-

Bernhard
Hjulfors (Pedersöre)

Yvonne
Borgmästars
(Pedersöre)

x

x

x

x

x

x

x

E

x

Jan Ray (Larsmo)

Åsa Björkman
(Larsmo)

x

x

x

-

x

-

x

x

x

Ulrika Staffans
(Vörå)

Victor Ohlis
(Vörå)

x

-

-

-

x

x

-

-

-

Sture Skinnar
(Malax)

Minna Söderholm (Malax)

x

x

E

-

x

x

x

-

-

Camilla Wikman (Karleby)

Mila Segervall
(Kstad)

x

x

x

-

x

x

-

-

-

Olli Aalto (SU)

Linnéa Norrdahl (SU)

x

x

-

-

x

-

x

-

Tor Nygård
(Kaskö)

Marcus Suojoki
(Jakobstad)

x

x

x

-

-

x

-

E

x

Jenny Häger
(Nykarleby)

Mikael Lindval
(Nykarleby)

x

E

E

E

E

E

E

E

E

Lars-Erik Holmblad (Korsnäs)

Katarina
Holmqvist
(Korsnäs)

x

x

x

x

E

x

x

x

-

Ulla-Maj Salin
(Korsholm)

Kenth Nedergård (Korsholm)

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Marjo Österdahl
(Närpes)

Matts-Erik
Viklund (Närpes

x

x

x

x

E

x

E

x

x

Heidi Svartsjö
(SvKF)

Anna-Lena Kronqvist (SvKF9

x

-

x

E

E

E

E

-

E

Christer
Rosengren
(Seniorerna)

Gunvor
Skogman (Seniorerna)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NYA SFP I KRISTINESTAD - 7

ESSE - 254

TJÖCK - 107

DRAGNÄSBÄCK-HEMSTRAND - 50

Salmenheimo-West Ulla
Smeds Kaj
GERBY-VÄSTERVIK - 34
Syring Roy
(Ingemar Tåg)
ROPARNÄS OMNEJD - 60
Jungerstam
Dick
SUNDOM - 113
Blomfeldt Rangvald
MALAX - 438
Nygård Christina
BERGÖ - 56
Skinnar Sture
PETALAX - 91
Knip Håkan
KORSNÄS - 208
Mitts-Björkblom Sofia
NÄRPES - 522
Österdahl Marjo
PÖRTOM - 152
Högbacka Keneth
ÖVERMARK - 141
Eklund-Back Eivor
KASKÖ - 51
Nygård Tor
ÖSTRA VASA - 60

SÖDRA KRISTINESTAD - 239

sovande
sovande
Mats Ingves

Sammanlagt: 9678

4. Ekonomi
Årets resultat för bokföringsperioden
1.1.2018–31.12.2018 visar 30 885,20
euro. Medlemsavgiften till kretsen
har varit 2,5 €/medlem och förtroen
demannaskatten 20 %. Som verksam
hetsgranskare har Ernst & Young,
Helsingfors fungerat.
Svenska folkpartiets kretsstyrelse
i Österbotten riktar ett stort tack till
• SFP:s lokalavdelningar och kom
munorganisationer samt förtroen
devalda i kommuner och samkom
muner för ert värdefulla arbete
• Svensk Ungdom, Svenska Kvinno
förbundet och Svenska Seniorer
för ett givande samarbete
• Svenska riksdagsgruppen
• Alla andra samarbetsparter som
bidragit till den goda verksamheten
under verksamhetsåret
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Backlund Christian
Wärn Mathias
PURMO - 244
Stenmark Tore
NYKARLEBY CENTRUM - 112
Sourander Ulf
(Sabina Forsbacka)
NYKARLEBY IKM - 210
Lindvall Mikael
JEPPO - 230
Strengell Glenn
MUNSALA - 156
Backlund Fredrik
PENSALA - 106
Rögård Linda
ORAVAIS - 148
Jusslin Gunilla
VÖRÅ - 596		
Ohlis Victor
MAXMO - 50
Skarper Johanna
KORSHOLM - 316
Bäck Tomas
KVEVLAX - 175
Beijar Stig
(Ulla-Maj Salin)
SMEDSBY-BÖLE - 221
Broman Samuel
SOLF - 187
Nedergård Kenth
REPLOT-BJÖRKÖ - 202
Sund Rolf
NORRA KORSHOLM - 90 Åkerman Tor-Erik
VASA CENTRUM - 249
Somppi Sari
(Ulla Granfors)
BRÄNDÖ-VIKINGA - 90
Boucht Helena
PEDERSÖRE - 485

KRISTINESTAD - 313		

Blomqvist-Liljedahl Anna-Kajsa
Ragnäs Patrick
DAGSMARK - 186
Englund Per-Erik
LAPPFJÄRD - 365
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Svenska
seniorer
Administration
Ordförande Ralf Skåtar valdes som
ordförande för verksamhetsåret
2018. Till I viceordförande utsåg
Gunvor Brettschneider (Nyland)
och till II viceordförande Björn
Taxell (Åboland). Styrelsens övriga
ordinarie ledamöter var: Tor Wik
(Botnia), Marita Lassenius (Nyland),
Bertil Widjeskog (Botnia), Ulla-Stina
Palomaa (Nyland), Christer Rosen
gren (Botnia), Brita Pawli (Nyland),
Gunvor Skogman (Botnia), Ingmar
Ström (Nyland), Ulla Bäck (Nyland)
och Gun Herranen (Åboland). Som
ersättare Lili-Ann Brolund (Botnia),
Gunnel Laukas (Nyland), Marlene
Lindgren (Botnia), Isa Forsbäck
(Nyland), Bengt Häggman (Åboland)
och Ulla-Stina Westman (Nyland).
Verksamhetsgranskare för förbun
det året 2018 var Kenneth Wilen med
Gustav Båsk som ersättare. Christa
Elmgren har fortsatt fungerat som
sekreterare. Efter att skattmästare
Kaj Kiljander avsade sig uppdraget,
har ekonomin i huvudsak skötts av en
utomstående bokföringsbyrå, Ac
countor Oy. Vi tackar Kaj Kiljander
för hans goda insats.
Förbundsstyrelsen har under
verksamhetsåret hållit sex samman
träden, alla i partikansliets utrym
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men i Helsingfors.

Utvärdering av det gångna
årets verksamhet
Enligt verksamhetsplanen för år 2018
var förbundets viktigaste uppgifter
att aktivt delta i landskapsvalskam
panjen och i kampanjen aktivt spri
da information om det reviderade
äldrepolitiska handlingsprogrammet.
Verksamhetsplanen poängterade
även bland annat synliggörande
av förbundet och dess verksamhet
externt, uppföljning av vårdrefor
mens fortskridande i riksdagen,
förstärkning av de regionala fören
ingarnas verksamhet samt utloka
lisering av styrelsemöten. Därutöver
innehöll planen avsnitt om Förbun
dets representanters aktiva delt
agande i SFP:s beslutande organs
arbete, bland annat genom motioner
till SFP:s partidag och samarbete
med SFP:s andra förbund. Ett aktivt
agerande för att stärka äldrerådens
ställning i kommunerna poängterades
vidare efterlystes ökat samarbete
med partiets andra förbund, såväl på
riks- som regional nivå.
I efterhand kan konstateras att
landskapsvalen inte genomfördes
under 2018. Seniorerna är dock fast
beslutna att föra en lyckad kampanj

med Kommunförbundet och SFP,
”Vem vårdar vem” har framflyttats
då vårdreformen ännu inte godkänts i
riksdagen.

Representation i SFP:s olika
organ
Förbundsordföranden är per au
tomatik medlem i SFP:s partistyrelse
och har i den egenskapen haft goda
möjligheter att bevaka äldreomsorgs
frågor, inte minst i samband med
behandling av vårdreformen. Förbun
dets representant i partifullmäktige
har under det gångna året varit Gun
vor Brettschneider, med Björn Taxell
som ersättare.
Medlemmarna till partiets per
manenta utskott väljs för två år,
senaste valet var år 2017 och därav
har medlemskåren fortsatt år 2018
varit representerad enligt följande:
Thomas Elfgren (Integrationspolitis
ka utskottet), Christer Hummelstedt
och Nils Torvalds (Internationella
utskottet), Gustav Båsk (Organisa
tionsutskottet), Veronica Rehn-Kivi,
ordf., och Tor Wik (Socialpolitiska
utskottet) och Christer Rosengren
(utbildningspolitiska utskottet).
En representant för två av förbun
dets regionala föreningar är fullvär
dig medlem i två av SFP:s fyra krets
styrelser. Representanterna har varit
(ersättare inom parentes): Brita Pawli
(Marita Lassenius) för Nyland och
Christer Rosengren (Gunvor Skog
man) för Österbotten. I Egentliga Fin
lands och Helsingfors kretsstyrelse
har seniorernas representant haft
endast närvaro- och yttranderätt.
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och aktivt sprida information om
äldrepolitiska handlingsprogrammet
i framtiden. Under förbundets styrel
semöten, har styrelsen diskuterat
och lyft fram det äldrepolitiska han
dlingsprogrammet med bland annat
SFP:s kontor i Europaparlamentet
och svenska riksdagsgruppen. Äldre
politiska handlingsprogrammet är
fortsatt ett viktigt stöd i förbundets
verksamhet, även på gräsrotsnivå.
Därutöver har interaktionen med
SFP och dess organ utökats. Detta
bland annat genom att under styrel
semöten fått besök av SFP:s politiska
rådgivare Otto Andersson och SFP:s
representation i Europaparlamentet.
Vi har även medverkat vid uppgöran
det av partiets riksdagsvals program
met inför valet 2019.
Styrelsen hade inbjudit chefen för
svenskspråkiga medier och utgivning
på YLE, Johanna Törn-Mangs.
Styrelsen var missnöjd med indrag
ningen av YLE´s svenska TV morgon
nyheterna Styrelsen diskuterade och
gav förslag om bland annat mera text
ning, musikval och de svenskspråkiga
TV-nyheter.
Förbundet har även förstärkt
samarbete med SFP:s övriga förbund
under verksamhetsåret. Konkret syns
detta genom seminariet kallat ”Kvin
nors Pensioner” som arrangerades i
april 2018 i Helsingfors tillsammans
med Svenska Kvinnoförbundet.
Seminariet var mycket välbesökt och
kunde även följas via nätet.
Vi har även varit representerade
på diskussionstillfällen ordnade av
Svenska Pensionärsförbundet. Det
planerade seminariet tillsammans
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Intressebevakning och ställningstaganden
Förbundsordförande har möjligheter
att påverka via SFP:s partistyrelse.
Partidagen har av hävd varit ett
viktigt forum för förbundet. Under
partidagen 2018 hade seniorerna åtta
delegater, som framförde förbundets
synpunkter (Ordförandes anförande
finns på förbundets hemsida). År
2018 hade seniorerna inga egna
motioner till partidagen. En motion
hade fallit bort i beredningen om bl.a.
inrättandet av en äldreombudsman
natjänst men belystes via talturer.
Förbundet var denna gång inte i tur
att inneha ordförandeskapet i något
beredningsutskott. Likt alla övri
ga hade förbundets delegater mö
jlighet att anmäla sig till det utskott
som personligen intresserade. Två
av styrelsemedlemmarna är även
ordförande i lokala äldreråden och
har därigenom även deltagit i diskus
sions- och skolningstillfällen, som
arrangerats.

Ekonomi och medlemsstatistik
Förbundets ekonomi står på stadig
grund. Räkenskapsperioden visar ett
underskott på -4134,34 euro på en
omsättning om ca 23 700 euro och
balansräkningen uppvisar ett bal
anserat överskott på närmare 26 000
euro. Eftersom medlemsavgifternas
andel av tillförda medel är minimalt
betyder det att förbundet är helt
beroende av utomstående understöd.
De största bidragsgivarna är SFP och
Svenska kulturfonden. Beloppen är
beroende bl.a. på, om riksomfattande
val förrättas under ifrågavarande
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år. Relativt stora bidrag har också
erhållits för organisationsuppbygg
nad, d.v.s. för de åtgärder som krävs
som en följd av den förbundsstatus
föreningen fick igenom. Medels beslut
på partidagen 2012. Erhållna me
del för både riksomfattande val och
organisationsuppbyggnad förmedlas
vid behov vidare till de regionala
föreningarna. Förbundets regionala
verksamhet har tilldelats ett normalt
större stödbelopp detta år på grund
av de två förestående valen.
Medlemsantalet har under verk
samhetsåret inte genomgått några
större förändringar. Botnia se
niorerna har de två senaste åren
dock ökat från 99 (45+25) till 169
medlemmar. Förbundet betalade till
partiet dess andel av medlemsav
giften (4,50 euro/medlem) utgående
från medlemsantalet 443 (föregående
år 409), vilket berättigar till åtta
delegater på partidagen. På mötet
den 16.4.2018 diskuterades ingående
medlemsvärvningen. Om vi i expan
sionssyfte eftersträvar en avsevärd
höjning av medlemsantalet vore en
välplanerad medlemsvärvningskam
panj på sin plats. Förbundet har nu
tryckt upp nya broschyrer, som kan
delas ut i samband med olika publika
tillställningar.
De regionala föreningarnas verk
samhetsberättelser föreligger som
bilagor.

Svenska kvinnoförbundet
1. Inledning
Verksamhetsberättelsen samman
fattar Svenska Kvinnoförbundets
verksamhetsår 2018.
Prioriteringsområden under verksamhetsåret 2018:

2. Prioriteringsområden
Valarbete inför kommande nationella val
Svenska Kvinnoförbundet inledde
under år 2018 arbetet med att ta
fram valmaterial och politiska krav
inför de nationella valen som för
rättas under år 2019. Tidtabellen
för landskapsvalet sköts fram från
oktober 2018, varför uppgörande av
valprogram för landskapsvalet paus
ades.
Förbundet arbetade med att ta
fram ett valprogram inför riksdagsva
let i april 2019. Tre fokusområden
valdes ut: trygghet, familjepolitik och
hälsa. Målsättningar inför regerings
perioden 2019–2023 sammanfattades
till ett dokument att gälla för fyra år

Seminarier och utbildningar
Kvinnoförbundet arrangerade flera
seminarier och evenemang med olika
jämställdhetsteman under året.
På internationella kvinnodagen
8 mars arrangerades seminariet En
jämställd värld 2030 – en utopi? med
Eva Biaudet och Anna Jungner-Nor
dgren som talare utifrån FN:s globala
mål Agenda 2030 och specifikt mål 5
om jämställdhet.
Minna Canth-dagen eller jämställd
hetsdagen den 19 mars uppmärksam
made förbundet med en feministisk
after work med Margareta Pietikäin
en som talade under rubriken” Snälla
flickor kommer till himlen! Andra
kommer hur långt som helst.”
Det aktuella temat #metoo ly
fte förbundet upp i samband med
årsmötet i Åbo i mars genom ett sem
inarium med olika röster om #metoo.
Förbundets samarbetade under
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•
Valarbete inför kommande
nationella val
•
Seminarier och utbildningar
•
Lokala och regionala
satsningar

framåt. Därtill utarbetades 10 fem
inistiska ledord som skall fungera
sporrande för kvinnor att ta den plats
hen vill ta och har rätt till. Det tryck
ta materialet sammanställdes för att
lanseras i början av år 2019. Arbetet
med att ta fram en valplattform inför
EU-valet i maj 2019 startade även
upp under senare delen av året.
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året med flera andra organisationer
och i april arrangerade vi i samarbete
med Svenska Seniorer ett seminari
um om kvinnors pensioner. I samar
bete med Svenska Kvinnoförbundet
i Sörnäs arrangerade förbundet i no
vember ett seminarium om Lika löner
– ska Finland följa Islands exempel?
med bl.a. Þorsteinn Víglundsson, Is
lands tidigare jämställdhetsminister
som talare. Han var med och drev ige
nom lagen om lika lön för lika arbete
på isländska arbetsplatser år 2017.
Temat unga killars framtid och
hur vi kan motverka marginalisering
lyftes också upp i ett seminarium.
Workshop i Härskartekniker arrang
erades i Åbo i september. Som ut
bildare fungerade Malin Gustavsson,
expert i jämställdhet och likabehan
dlingsfrågor. Samtliga seminarier och
utbildningar lockade många deltagare
och nådde även ut till nya målgrupper
och deltagare.
Därtill deltog förbundet både i Al
andicaDebatt i Mariehamn i juni och i
Suomi Areena i Björneborg i juli.
Lokala och regionala satsningar
Året inleddes med träff och årsmöte
i januari för Svenska Kvinnoför
bundet i Malax för att starta upp
lokalavdelningens verksamhet igen.
Satsningen var lyckad då lokala
vdelningen fick ny ordförande och
styrelse. Under året har lokala
vdelningen varit aktiv och både
arrangerat och medverkat i flera
evenemang.
Kvinnoförbundet arrangerade en
nätverksträff ”Kvinnokraft i Öster
botten” i slutet av augusti i Larsmo
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som en del av den regionala satsnin
gen. Många av förbundets lokala
vdelningar har under året arrangerat
olika former av evenemang och semi
narier. Förbundet stöder lokalavdeln
ingarna med ett aktivitetsunderstöd
för dylika aktiviteter på basen av
ansökan.
Förbundet har genomfört flera
medlemsvärvningskampanjer i
sociala medier och i samband med
evenemang vilket genererat flera nya
medlemmar i lokalavdelningarna
under året.

3. Valverksamhet
Presidentvalet förrättades den 28
januari. Förbundet stödde SFP:s kan
didat Nils Torvalds i valet.
Inför presidentvalet genomförde
Kvinnoförbundet en kampanj på
sociala medier i till stöd för Torvalds.
Förbundet och dess representanter
deltog i valevenemang inför presi
dentvalets första omgång.
Valföreberedelser upptog en stor
del av förbundets verksamhet och
planering under höstterminen.
Kvinnoförbundet har deltagit
i nomineringsgrupper inför riks
dagsvalet för att ta fram kandidater
med tydliga jämställdhetsprofiler på
SFP:s kandidatlistor i valkretsarna
Helsingfors, Nyland, Egentliga Fin
land och Vasa. Kvinnoförbundet har
även varit representerat i nominer
ingsgruppen inför EU-valet.
Kvinnoförbundet fick en fram
trädande profil bland kandidaterna i
Europaparlamentsvalet i och med att
ordförande Anna Jungner-Nordgren
nominerades till kandidat i EU-valet

av SFP och i slutet av oktober offent
liggjordes hennes kandidatur.

4. Samlande politiska
händelser
Förbundets högsta beslutande or
gan är det årliga återkommande
årsmötet. Förbundet deltar också
med befullmäktigade delegater i
SFP: s partidag. Förbundets lokala
vdelningar kallas regionvis till SFP:s
kretsmöten.

Anna Jungner-Nordgren (Helsing
fors) omvaldes enhälligt till förbund
sordförande för Svenska Kvinnoför
bundet.
Till vice ordförande valdes Ann-Sofi
Backgren (Korsnäs), Lotta Keskinen
(Helsingfors) och Tiina Kujala (Esbo).
Styrelsemedlemmar för perioden
2018–2020 tillsattes.

Årsmötesmotioner och -propositioner
Till årsmötet hade åtta motioner
från lokalavdelningarna och medle
mmarna samt två propositioner från
förbundsstyrelsen inlämnats.
Motion 1: Situationen för papperslö
sa i Finland
Motion 2: Ökade resurser till utbild
ning om hedersrelaterat våld
Motion 3: Våld i nära relationer
Motion 4: Utöka möjligheten till re
gelbunden screening av bröstcancer
Motion 5: Familjeledighetsersättning
också till ensamföretagande kvinnor
Motion 6: Möjlighet till suppleant
under Svenska Kvinnoförbundets
årsmöte
Motion 7: Sex ska vara frivilligt
Motion 8: Mer feminism i vår
utrikes- och säkerhetspolitik – trygg
het som global rättighet
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Årsmötet 24-25.3.2018
Svenska Kvinnoförbundets årsmöte
2018 arrangerades i Åbo med Svens
ka Kvinnoförbundet i Åbo som
värdinneavdelning. I årsmötet deltog
38 befullmäktigade delegater från 16
lokalavdelningar samt flera åhörare.
Årsmötet arrangerades i Åbo Akade
mis utrymme Arken på Fabriksgatan
2. Kvällssupén intogs på restaurang
Hus Lindman.
I samband med årsmötet arrang
erade förbundet seminariet röster
om #metoo. Talare på seminariet
var journalisten Jonas Forsbacka,
förbundsordförande Anna Jungn
er-Nordgren, ordförande för Regn
bågsankan Bicca Olin och biträdande
professor i genusvetenskap Salla
Tuori. SFP-politiker Ida Schauman
fungerade som moderator för sem
inariet, som var öppet för allmän
heten.
SFP:s vice ordförande Sandra
Bergqvist framförde partiets hälsning
och Åbo Akademis jubileumskoordi
nator Johan Berg presenterade Åbo
Akademis jubileumsår ÅA 100.

Personval

Proposition 1: Efter #metoo – hur
vi skapar en utbildningssektor som ät
trygg och fri från trakasserier
Proposition 2: Alla barn bör ha mö
jlighet att vaccineras
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Årsmötesresolution:
Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

delegater på partidagen och deltog
fullskaligt med följande delegater:

Feministisk näringslivspolitik

PRESIDIET: Anna Jungner-Nor
dgren, Ann-Sofi Backgren, Lotta
Keskinen, Tiina Kujala

Finland behöver fler små och me
delstora företag. I dagens läge är
omkring en tredjedel av företagarna
i Finland kvinnor. Företag som leds
av kvinnor är ofta mer lönsamma än
företag som leds av män. Det visar en
undersökning genomförd av EU-kom
missionen. Därför är det hög tid att
se på näringslivsfrågor ur en feminis
tisk synvinkel.
Det är också skäl att ta i beaktande
föräldraledigheter för företagare.
Nästan tre fjärdedelar av de kvinnliga
företagarna är ensamföretagare.
Företagare med anställda kan
ansöka om familjeledighetsersättning
på högst 2500 euro av Folkpension
sanstalten för kostnader som orsakas
av en arbetstagares föräldraskap.
Däremot får företagare inte ut
ersättningen för sin egen föräldrale
dighet, vilket sätter ensamföreta
gande kvinnor i en ekonomiskt klart
sämre position än andra företagare.
Eftersom vi vill ha ett växande
näringsliv i Finland måste familjele
digheterna reformeras så att de även
omfattar kvinnliga ensamföretagare.
Vidare behöver vi ett system som
stöder olika familjelösningar och tar i
beaktande möjligheten att kombinera
arbete och föräldraskap.
SFP:s partidag

Svenska folkpartiets partidag hölls
i Uleåborg 26-27.5.2018. Svenska
Kvinnoförbundet hade rätt till 33
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ÖSTERBOTTEN: Ramieza Mahdi,
Marianne Nyqvist-Mannsén, Mona
Gullblom, Heidi Svartsjö, Monica
Asplund, Anna-Lena Kronqvist,
Ann-Sofie Smeds-Nylund, Carola
Lithén, Hanna Strandberg.
NYLAND: Ann-Christine Forsell,
Stina Michelson, Pia Furu, Maria
Borg-Karlsson, Tonya Aurto, Solveig
Kaiser, Merja Tarkiainen, Elvira
Kaiser.
HELSINGFORS: Ira Grandén, Kalin
ka Nyholm, Pia Sundell, Elin Anders
son, Heidi Johansson, Gunilla Karls
son Weckman, Marina Nygård, Anna
Litonius.
ÅBOLAND: Camilla Sandell, Liisa
Johansson, Nina Lindholm, Barbro
Sipilä			
Förbundet hade lämnat in åtta mo
tioner till partidagen: Efter #metoo
- hur vi skapar en utbildningssektor
som är trygg och fri från trakasserier,
Alla barn bör ha möjlighet att vac
cineras, Situationen för papperslösa
i Finland, Ökade resurser till utbild
ning om hedersrelaterat våld, Våld i
nära relationer, Utöka möjligheten
till regelbunden screening av bröst
cancer, Familjeledighetsersättning
också till ensamföretagande kvin

nor, Mer feminism i vår utrikes- och
säkerhetspolitik - trygghet som glob
al rättighet.
Under årsmötet samlades alla
Kvinnoförbundets delegater till ett
gemensamt foto iklädda förbundets
nya tekniska t-skjorta med texten
”Att lyfta tyngder är bra. Att lyfta
varandra ännu bättre.”

Avgående ordinarie medlemmar och
ersättare:
ORDINARIE 2016–2018

Ann-Christine Forsell, EKENÄS
ERSÄTTARE

Helena Lesch-Saarinen, HANGÖ
ORDINARIE 2016–2018

Siv Olenius-Jansson, SIBBO

5. Förbundets organisation

ERSÄTTARE

Solveig Kaiser, SIBBO
ORDINARIE 2016–2018

Nina Lindholm, ÅBO
ERSÄTTARE

Camilla Sandell, ÅBO
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Svenska Kvinnoförbundets organi
sation består av en förbundsstyrelse
med ett presidium bestående av en
förbundsordförande och tre vice
ordförande och tolv ordinarie med
lemmar med personliga ersättare.
Dessutom har förbundet ett verkstäl
lande arbetsutskott och rådgivande
utskott: organisationsutskottet,
jämställdhetspolitiska utskottet,
internationella utskottet och ekono
miutskottet. Förbundet hade under
året tre anställda.

ORDINARIE 2016–2018

Regina Koskinen, PARGAS
ERSÄTTARE

Aya Lundsten, PARGAS
ORDINARIE 2016–2018

Brita Brännbacka-Brunell, JAKOBSTAD

Förbundsstyrelsen

ERSÄTTARE

2017–2018		

Christel Sandell, JAKOBSTAD

2018-2019

ORDFÖRANDE

Anna Jungner-Nordgren 2017–2018
Anna Jungner-Nordgren 2018-2019

ORDINARIE 2016–2018

VICE ORDFÖRANDE

Benita Nordgren, VASA

Nina Stubb, VASA
ERSÄTTARE

Ann-Sofi Backgren 2017–2018		
Ann-Sofi Backgren 2018-2019
VICE ORDFÖRANDE

Tiina Kujala 2017–2018
Lotta Keskinen 2018-2019

På årsmötet valdes sex förbunds
styrelsemedlemmar för perioden
2018–2020. Efter årsmötet hade
styrelsen följande sammansättning:
ORDINARIE 2017–2019

VICE ORDFÖRANDE

Karin Palmén, HELSINGFORS

Katinka von Kraemer 2017–2018
Tiina Kujala 2017–2018

Catarina Silvander, KARLEBY

ERSÄTTARE
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ORDINARIE 2017–2019

ERSÄTTARE

Mona Rautelin, SÖRNÄS

Aya Lundsten, PARGAS

ERSÄTTARE

Ann-Louise Laaksonen, SÖRNÄS

ORDINARIE 2018–2020

Brita Brännbacka-Brunell, JAKOBSTAD
ORDINARIE 2017–2019

ERSÄTTARE

Harriet Forsman-Ryhänen, VANDA

Christel Sandell, JAKOBSTAD

ERSÄTTARE

Stina Michelson, ESBO

ORDINARIE 2018–2020

Ramieza Mahdi, VASA
ORDINARIE 2017–2019

ERSÄTTARE

Viviann Westermark, INGÅ

Sari Somppi, VASA

ERSÄTTARE

Pia Furu, KYRKSLÄTT
ORDINARIE 2017–2019

Malin Olkkola, KORSHOLM
ERSÄTTARE

Marita Backlund, KORSHOLM

Närvarostatistik över förbundsstyrelsemötena
Eftersom årsberättelsen gäller ett
kalenderår men hälften av förbunds
styrelsen omväljs på varje årsmöte
omfattar närvarostatistiken på möten
två olika förbundsstyrelser.

ORDINARIE 2017–2019

Marianne Nyqvist-Mannsén, NÄRPES
ERSÄTTARE

Ann-Sofie Smeds-Nylund, NÄRPES
ORDINARIE 2018–2020

Sirkkaliisa Cavonius, EKENÄS
ERSÄTTARE

Ann-Christine Forsell, EKENÄS
ORDINARIE 2018–2020

Solveig Kaiser, SIBBO
ERSÄTTARE

Katinka von Kraemer, BORGÅ
ORDINARIE 2018–2020

Förbundsstyrelsens utskott
och arbetsgrupper
Förbundsstyrelsen tillsatte på sitt
möte i mars ett arbetsutskott för
verksamhetsåret 2018–2019. Arbet
sutskottet sammanträdde tio gånger
under år 2018. Ekonomiutskottet till
sattsattes även för ett verksamhetsår.
Jämställdhetspolitiska utskottet,
organisationsutskottet och inter
nationella utskottet var tillsatta för
en tvåårsperiod 2017–2019. Byte av
ordförande för jämställdhetspolitiska
utskottet gjordes i och med att för
bundet fick en ny vice ordförande.

Marianna Välke-Özturk, ÅBO
ERSÄTTARE

Arbetsutskottet		

Camilla Sandell, ÅBO

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Ann-Sofi Backgren
Lotta Keskinen
Tiina Kujala

ORDINARIE 2018–2020

Regina Koskinen, PARGAS
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FS 2017–2018

Anna Jungner-Nordgren

3.2.2018

22.2.2018

1

-

Ann-Sofi Backgren

1

1

Katinka von Kraemer

-

-

Tiina Kujala

1

-

Ann-Christine Forsell (Ekenäs)

1

1

Siv Olenius-Jansson (Sibbo)

1

2

Nina Lindholm (Åbo)

-

1

Regina Koskinen (Pargas)

1

1

Brita Brännbacka-Brunell (Jakobstad)

1

1

Nina Stubb (Vasa)

-

1

Karin Palmén (Helsingfors)

1

1

Mona Rautelin (Sörnäs)

2

1

2

1

1

1

Malin Olkkola (Korsholm)

-

-

Marianne Nyqvist-Mannsén (Närpes)

1

1
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Harriet Forsman-Ryhänen (Vanda)
Viviann Westermark (Ingå)

FS 2019–2019
25.3.2018

7.5.2018

29.9.2018

24.11.2018

Anna Jungner-Nordgren

1

1

1

1

Ann-Sofi Backgren

1

1

1

1

Lotta Keskinen

1

1

1

1

Tiina Kujala

1

1

1

-

Sirkkaliisa Cavonius (Ekenäs)

2

1

1

1

Solveig Kaiser (Sibbo)

1

1

1

1

Marianna Välke-Özturk (Åbo)

2

2

2

-

Regina Koskinen (Pargas)

1

-

-

1

Brita Brännbacka-Brunell (Jakobstad)

-

-

1

-

Ramieza Mahdi (Vasa)

1

2

1

1

Karin Palmén (Helsingfors)

-

1

1

1

Mona Rautelin (Sörnäs)

1

1

1

1

Harriet Forsman-Ryhänen (Vanda)

1

1

1

2

Viviann Westermark (Ingå)

1

1

1

1

Malin Olkkola (Korsholm)

1

2

1

-

Marianne Nyqvist-Mannsén (Närpes)

1

1

1

-

1 = ordinarie

2 = suppleant

- = inte närvarande
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Regina Koskinen		
Ann-Louise Laaksonen, ekonom

					

Kvinnoförbundets anställda
GENERALSEKRETERARE

Agneta Udd-Saarela

Jämställdhetspolitiska utskottet
Lotta Keskinen, ordförande
Harriet Forsman-Ryhänen (Vanda)
Jonna Kautto (Esbo)
Nanny Nordström (Helsingfors)
Nina Stubb (Vasa)
Carola Sundqvist (Jakobstad)		
		

POLITISKT SAKKUNNIG

Organisationsutskottet

POLITISKT SAKKUNNIG I JÄMSTÄLLDHETS-

Tiina Kujala, ordförande
Gun-Britt Karlsson (Helsingfors)
Mikaela Linna (Sörnäs)
Stina Michelson (Esbo)
Camilla Sandell (Åbo)
Catarina Silvander (Karleby)		

FRÅGOR (FRÅN 15.7)

Internationella utskottet
Ann-Sofi Backgren, ordförande
Sofia Donner (Åbo)
Ann-Christine Forsell (Ekenäs)
Christina Fraser (Sörnäs)
Tanja Ljungqvist (Ingå)
Ramieza Mahdi (Vasa)

Ekonomiutskottet
Ann-Louise Laaksonen, ordförande
Cecilia Ehrnrooth (Helsingfors)
Anna-Lena Kronqvist (Korsnäs)		
		

Förbundets ekonom och revisorer
Ann-Louise Laaksonen valdes till
ekonom från förbundsstyrelsen. Som
ekonomihanterare fungerar företag
et Accountor. Representanter från
Ernst & Young har varit revisorer.
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(FÖRÄLDRALEDIG TILL 7.6.)

Petra Qvist-Hämäläinen
LEDANDE POLITISKT SAKKUNNIG (FRÅN 25.10)
T.F. POLITISK SEKRETERARE (TILL 7.6)

Sandra Ahtola

5. LOKALAVDELNINGAR
Avdelning

Ordförande

Medlemsantal
2017

Medlemsantal
2018

Helsingfors

Marina Nygård

247

260

Sörnäs

Mona Rautelin

367

384

Östsvenska

Doris Harkimo

25

25

Borgåbygden

Anne Sjöström

33

39

Lovisa

Miriam Stenvall

16

16

Sibbo

Siv Olenius-Jansson

109

111

Vanda

Harriet Forsman-Ryhänen

61

61

Esbo

Stina Michelson

81

83

Grankulla

Agneta Selroos

55

54

Kyrkslätt

Pia Furu

48

48

Marita Rosengren

22

22

Viviann Westermark

55

56

Karisnejden

Fredrika Åkerö

26

31

Ekenäsnejden

Ann-Christine Forsell

32

27

Hangö

Raija Strandberg-Lindstedt

45

48

Åbo

Nina Lindholm

76

84

Pargas

Clara Kronqvist-Sundström

62

62

Kimitoön

Margita Ölander

33

34

Kristinestad

Christina Kindt

36

37

Närpes

Ann-Sofie Smeds-Nylund

96

96

Korsnäs

Mona Gullblom

94

95

Malax

Carola Bengs-Lattunen

88

91

Vasa

Berit Öhman

191

183

Korsholm

Monica Asplund

77

83

(Vörå-Oravais-Maxmo)

-

(25)

(25)

Nykarleby

Anna Övergaard

69

70

Jakobstad

Carola Sundqvist

84

87

Kronoby

Monica Takkula

37

37

Gamlakarleby

Camilla Wikman

63

48

Enskild medlem

8

9

TOTALT

2261

2306
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Sjundeå
Ingå

Medlemsantalet 2018 baserar sig på antalet inskrivna medlemmar vid tiden
för medlemsfaktureringen i september. Vid slutet av året hade det totala
medlemsantalet stigit ytterligare.
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6. Nationellt och internationellt samarbete
Svenska Kvinnoförbundet är medlem
i ett antal andra föreningar och för
bund och samarbetar med organ som
driver jämställdhets- och jämlikhets
frågor.
NYTKIS - Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer
i samarbete r.f.
NYTKIS är ett forum för samarbete
mellan de politiska kvinnoorgan
isationerna som har representa
tion i riksdagen samt tre opolitiska
kvinnoorganisationer: (Kvinnoor
ganisationernas Centralförbund,
Kvinnosaksförbundet Unionen och
Sällskapet för genusforskning i Fin
land). NYTKIS är medlem i European
Women’s Lobby (EWL).
Svenska Kvinnoförbundets ordina
rie representant i NYTKIS styrelse
under år 2018 var Sandra Ahtola med
Anna Jungner-Nordgren som sup
pleant.
Svenska Kvinnoförbundet och
flera lokalavdelningar deltog i Ljus
inte våld-kampanjen på FN:s dag för
avskaffande av våld mot kvinnor den
25.11. Årets kampanj hade temat sex
uellt våld i parrelationer.
Sandra Ahtola har under året
representerat Kvinnoförbundet i Fin
lands nationella våldsobservatorium.
KOC - Kvinnoorganisationernas
Centralförbund
Svenska Kvinnoförbundet är medlem
i Kvinnoorganisationernas Cen
tralförbund (KOC). Riksdagleda
mot Eva Biaudet (SFP) omvaldes på
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KOC:s årsmötet i november 2018 till
ordförande för organisationen för en
ny treårsperiod.
TANE – Delegationen för jämställdhetsärenden
Delegationens mandattid är densam
ma som riksdagens mandatperiod.
Riksdagsledamot Eva Biaudet (ersät
tare: Anders Adlercreutz) är medlem
i Delegationen för jämställdhetsären
den (TANE) som representant för
SFP.
DEMO – Partierna internationella demokratisamarbete r.f.
Kvinnoförbundet är engagerat i
Partiernas internationella demokra
tisamarbete r.f. (DEMO). Anna
Jungner-Nordgren med Petra
Qvist-Hämäläinen som ersättare har
representerat SFP i Demos styrelse.
Ann-Sofi Backgren deltog i
DEMO:s demokratiakademis stud
ieresa till Warszawa 4-7.11.2018.
Ann-Sofi Backgren, Tiina Kujala och
Ramieza Mahdi deltog i demokra
tiakademins utbildning i Helsingfors
1-2.11.2018.
ALDE - Alliance for Liberals
and Democrats for Europe
Party
Anna Jungner-Nordgren deltog i
SFP:s delegation till ALDEs kongress
i Madrid 8-10.11.2018.
EWL – European Womens Lobby
Petra Qvist-Hämäläinen var
invald som Nytkis ordinarie
medlem i EWL:s styrelse för
perioden 2016–2018.

övriga utskott.
Heidi Svartsjö (Vasa) har rep
resenterat Kvinnoförbundet i den
österbottniska SFP-kretsstyrelsen
med Anna-Lena Kronqvist (Korsnäs)
som ersättare. Kvinnoförbundets
representant i Nylands SFP-krets
styrelse har varit Tiina Kujala (Esbo)
med Viviann Westermark (Ingå)
som ersättare. Lokalavdelningsord
förandena Marina Nygård och Mona
Rautelin har haft närvarorätt vid SFP
i Helsingfors kretsstyrelsemöten och
Nina Lindholm (Åbo) har fungerat
ersättare i kretsstyrelsen för SFP i
Egentliga Finland.

7. Information
Intern information
Den interna kommunikationen sköts
till allra största delen elektroniskt
inom förbundet. Elektroniska organ
isationsbrev med aktuell information
har sänts ut till lokalavdelningarna.
Alla nya medlemmar får ett välkom
stbrev från förbundet centralt och
lokalavdelningen kontaktas med
information om den nya medlemmen.
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Övrigt medlemskap och representation
Kvinnoförbundet är medlem i Fin
lands UN Women. Förbundet är
också medlem i Finlands Flykting
hjälp, Svenska Arkivföreningen,
Svenska Bildningsförbundet och
Svenska Studieförbundet.
Svenska Kvinnoförbundet har un
der året representerats i kommittén
för Fredrika Runebergs stipendiefond
av Anna Jungner-Nordgren och San
dra Ahtola. Fredrika Runeberg-kom
mitténs uppgift är att årligen utse en
stipendiemottagare. Till mottagare
för priset år 2018 utsågs Tidskriften
Astra för sitt arbete med kampanjen
#dammenbrister. Kampanjen result
erade i närmare tusen vittnesmål om
sexuella trakasserier och i ett upprop
där över 6000 finlandssvenska kvin
nor kräver nolltolerans mot sexuella
övergrepp
Agneta Udd-Saarela är medlem
i Österbottens förbunds jämställd
hetsgrupp och Ann-Sofi Backgren är
ordförande för gruppen. Marianne
Nyqvist-Mannsén är även medlem i
gruppen som representant för fyra
sydösterbottniska kommuner.
Flera av förbundets medlemmar
har under året medverkat i SFP: s
verksamhet och utskott. Svenska
Kvinnoförbundet har representerats
av Anna Jungner-Nordgren i SFP:s
partistyrelse. I SFP:s partifullmäktige
har förbundet efter partidagen repre
senterats av Anna Jungner-Nordgren
(ers. Karin Palmén), Lotta Keskin
en (ers. Sari Somppi) och Ann-Sofi
Backgren (ers. Tiina Kujala). Förbun
det har även representanter i partiets

Extern information
Svenska Kvinnoförbundets webbplats
innehåller bl.a. alla Kvinnoförbun
dets pressmeddelanden och uttalande
samt en evenemangskalender. Webb
platsen fungerar även som forum för
medlemsrekrytering. Förbundet be
kostar och upprätthåller undersajter
för lokalavdelningarna. Förbundets
blogg finns också på webbplatsen.
Pressmeddelanden och uttalanden
från förbundet har sänts ut i nyhets
brevet samt till press, personal och
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förtroendevalda inom förbundet och
SFP. Insändare och uttalanden har
skickats till de finlandssvenska dags
tidningarna. Förbundets elektroniska
nyhetsbrev har sänts ut då behov
funnits under år 2018.
Svenska Kvinnoförbundet har en
aktiv Facebook-sida. På Facebook-si
dan har förbundet bl.a. haft ett antal
medlemsrekryteringskampanjer un
der året. Vid årsslutet hade förbundet
över 3000 gilla på sin sida. Svenska
Kvinnoförbundet är också aktiv på
Instagram och finns på Twitter.

8. Initiativ
Insändare, uttalanden och pressmed
delanden undertecknade av förbun
det och dess representanter:
12.1
Behandlingen måste föregås
av ett könsperspektiv. Insändare i
Östnyland undertecknad av Katinka
von Kraemer.
15.1
Carola Bengs-Lattunen leder
Kvinnoförbundet i Malax. Pressmed
delande.
3.2
Jungner-Nordgren vill
fortsätta leda Svenska Kvinnoförbun
det. Pressmeddelande.
9.2
Jungner-Nordgren: Kan det
bli mer tydligt att denna regering inte
prioriterar jämställdhet? Pressmed
delande.
28.2 Jungner-Nordgren: Den nya
moderskapslagen stärker barnets
trygghet. Pressmeddelande.
1.3
SFP och Svenska Kvinnoför
bundet: Stärk kvinnors rättsskydd.
Gemensamt pressmeddelande med
Anna Jungner-Nordgren och An
na-Maja Henriksson.
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1.3
RKP ja Svenska Kvinnoför
bundet: Vahvistakaa naisten oi
keusturvaa. Gemensamt pressmed
delande med Anna Jungner-Nordgren
och Anna-Maja Henriksson.
8.3
Agenda 2030 bygger på jäm
ställdhet. Debattartikel i HBL under
tecknad av Anna Jungner-Nordgren
och Eva Biaudet.
13.3
Ann-Sofi Backgren vill
fortsätta som Kvinnoförbundets vice
ordförande. Pressmeddelande.
15.3
Lotta Keskinen vill bli vice
ordförande för Svenska Kvinnoför
bundet. Pressmeddelande.
20.3 Tiina Kujala vill fortsätta som
vice ordförande för Svenska Kvin
noförbundet. Pressmeddelande.
24.3 Arbetet för jämställdhet är
ingen tävling. Insändare i HBL under
tecknad av Anna Jungner-Nordgren
och Eva Biaudet.
24.3 Jungner-Nordgren: Famil
jeledighetsreformen blir den stora
frågan i nästa riksdagsval. Pressmed
delande.
25.3 Anna Jungner-Nordgren
fortsätter leda Svenska Kvinnoför
bundet. Pressmeddelande.
25.3 Backgren: Finland behöver en
feministisk näringslivspolitik. Press
meddelande.
25.3 Keskinen: Samtyckeslagen är
den viktigaste nationella jämställd
hetsfrågan. Pressmeddelande.
25.3 Kujala: Vaccinationsmotstån
det hotar barnets hälsa. Pressmed
delande.
25.3 Feministisk näringslivspoli
tik. Resolution från Svenska Kvin
noförbundets årsmöte 2018.
13.4
Sari Somppi siktar mot riks

delande.
26.9 6+6+6-modellen. Uttalande.
5.10
Kujala: Den finländska
sjukvården sviker kvinnorna. Press
meddelande.
10.10 Torvalds och Jungner-Nor
dgren: uttalande om flyktingflickor
och EU:s flyktingpolitik inför interna
tionella flickdagen.
11.10 Svenska Kvinnoförbundet
och Svensk Ungdom: Kvinnlig köns
stympning måste stoppas. Pressmed
delande, Anna Jungner-Nordgren och
Frida Sigfrids. Internationella flick
dagen.
12.10 Censurera inte brösten i
hälsovården. Insändare i HBL un
dertecknad av Lotta Keskinen till
sammans med jämställdhetspolitiska
utskottet på Rosa Bandet-dagen.
26.10 Anna Jungner-Nordgren
kandiderar i Europaparlamentsvalet.
Pressmeddelande.
30.10 Lotta Keskinen är redo för
riksdagen. Pressmeddelande.
30.10 Lotta Keskinen pyrkii edu
skuntaan. Pressmeddelande.
30.10 Könskonsekvensbedömningar
behövs, HUS! Insändare i Hufvud
stadsbladet 30.10.2018 undertecknad
av Anki Bender, Anita Westerholm
och Sandra Ahtola, fullmäktigele
damöter i Raseborg (SFP), medle
mmar i Svenska Kvinnoförbundet i
Karisnejden.
13.11 Backgren: Stärk kvinnors
roll i utrikes- och säkerhetspolitiken.
Pressmeddelande.
25.11 Henriksson och Jungner-Nor
dgren: Ett liv fritt från våld. Press
meddelande.
27.11 Keskinen: Finland ska ta mod
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dagen. Pressmeddelande.
13.4
Sari Somppi tähtää eduskun
taan. Pressmeddelande.
13.4
Åtgärda låga kvinnopension
er! Insändare i HBL undertecknad av
Anna Jungner-Nordgren och Sörnäs
ordförande Mona Rautelin.
26.5 Jungner-Nordgren: Inför
allmänna uppbåd för båda könen.
Pressmeddelande.
26.5 Backgren: Ensamföretagande
kvinnor måste omfattas av famil
jeledighetsersättningen. Pressmed
delande.
27.5
Keskinen: Kan Island så kan
vi – inför lag om lika lön för kvinnor
och män. Pressmeddelande.
27.5
Kujala: Varje barn har rätt till
vaccinationer. Pressmeddelande.
28.5 Din kropp – du bestämmer.
Uttalande av Anna Jungner-Nor
dgren om rätten till abort.
7.6
Svenska Kvinnoförbundet
stärker sin stab. Pressmeddelande
om anställning av Sandra Ahtola som
politiskt sakkunnig i jämställdhets
frågor.
11.7
Tasa-arvoinen palkka nostaisi
ihmis-arvoa. Insändare i Helsingin
Sanomat av Lotta Keskinen.
30.8 Jungner-Nordgren: Regerin
gen sviker kvinnliga arbetstagare.
Pressmeddelande.
4.9
Jungner-Nordgren: Jämställ
dhetsbudgetering är ett måste för
nästa regering. Pressmeddelande.
13.9
Jungner-Nordgren: Resurser
na otillräckliga för att stoppa våldet
mot kvinnor. Pressmeddelande.
19.9
Jungner-Nordgren: Fin
landssvenska flickor otrygga i
världens tryggaste land. Pressmed
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ell av Islands lag om lika lön. Press
meddelande.
Tidningsartiklar och kolumner:

Mars Jämställdhet – en utopi?
Artikel i Medborgarbladet (2/2018)
skriven av Sandra Ahtola.
Juni Marginaliseras våra pojkar
och unga män? Artikel i Medborgar
bladet (3/2018) skriven av Sandra
Ahtola.
Oktober
Härskartekniker.
Artikel i Medborgarbladet skriven av
Sandra Ahtola.
November
Lika lön – ska Fin
land följa Islands exempel?. Artikel i
Medborgarbladet (5/2018) skriven av
Sandra Ahtola.
Kampanjer på sociala medier:
MEDLEMSVÄRVNINGSKAMPANJ

8.3
#kvinnokraft-video
19.3
Feminism ger frihet-video
8-12.10 Tillsammans får vi jämställd
heten att ta fart.
ÖVRIGT

18.5
Inför kön som skärpningsgr
und i strafflagen-video (med SFP)
4.9
Finland behöver jämställd
hetsbudgetering-video. Anna Jungn
er-Nordgren.
2.10 Jämställdhet den viktigaste
frågan i nästa riksdagsval-video.
Anna Jungner-Nordgren.
25.10 Ett, två, tre, du. Ett, två, tre,
jag. Video med Tiina Kujala för att
uppmärksamma bröstcancer och
”Rosa oktober”.
6.11
Budskapsbild: Glad Svenska
dagen!
15.11 Budskapsbild: 50 000 under
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skrifter för Samtycke 2018-medbor
garinitiativet. Anna Jungner-Nor
dgren.
20.11 Budskapsbild: Barnkonven
tionens dag. Anna Jungner-Nordgren.
25.11 Budskapsbild: FN:s dag för
avskaffande av våld mot kvinnor –
”Ett liv fritt från våld är det minsta vi
kan kräva för Finlands och världens
kvinnor”. Anna-Maja Henriksson och
Anna Jungner-Nordgren.
10.12 Budskapsbild: FN:s dag för
mänskliga rättigheter – ”Kvinnors
och barns rättigheter är mänskliga
rättigheter.”.
20.12 Jul- och nyårshälsning –
”Svenska Kvinnoförbundet önskar en
god jul och ett feministiskt nytt år!”.
Svenska kvinnoförbundet får up
pmärksamhet och omnämns i nya
samhällsläraboken I Tiden 9 som
utgavs av förlaget Schildts & Söder
ströms under 2018. I kapitel 21, på
sid 168 under rubriken 'Frihet+rät
tighet+egen aktivitet = möjlighet att
påverka' beskrivs Närpes lokala
vdelnings aktivitet i samband med
#Weseeyou-kampanjen 2016 både i
ord och bild (sid 169) som exempel på
ett sätt att påverka samhälleligt.
Tal och anföranden:

8.3
Anna Jungner-Nordgren:
Agenda 2030 i Helsingfors. Interna
tionella kvinnodagen.
24.3 Anna Jungner-Nordgren: Tal
vid Kvinnoförbundets årsmöte.
12.4 Ann-Sofi Backgren: How to
achieve gender equality in political
leadership? Krakow.
Ramieza Mahdi: "Women

31.5
Systerskapet är globalt. Sofia
Donner.
28.8 Lata och briljanta och hur
heliga som helst. Karin Palmén.
10.9
Quo vadis, feminismen? Vart
går vi? Sandra Ahtola.
25.10 Ett, två, tre, du. Ett, två, tre,
jag. Blogginlägg för att uppmärksam
ma bröstcancer och ”Rosa oktober”.
Tiina Kujala.
4.12 Naisen paikka ei ole keit
tiössä, se on politiikassa. A woman’s
place is not in the kitchen but in
politics. Blogginlägg på finska och en
gelska skrivna av Anna Jungner-Nor
dgren. Ursprungligen publicerade på
Demos blogg.
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in parties. Mechanisms to support
women in political parties" Krakow.
21.4 Lotta Keskinen: Tal vid SFP i
Helsingfors kretsmöte. Jämställdhet
i landskapsvalet.
21.4 Anna Jungner-Nordgren: Tal
vid SFP:s partifullmäktigemöte. Vac
cinationer.
28.4 Lotta Keskinen: Kvinnoför
bundets hälsning vid SU:s kongress,
Pargas.
26.5 Anna Jungner-Nordgren: In
för allmänna uppbåd för båda könen.
Tal på SFP:s partidag.
26.5 Ann-Sofi Backgren: Ensam
företagande kvinnor måste omfattas
av familjeledighetsersättningen. Tal
på SFP:s partidag.
27.5
Lotta Keskinen: Kan Island så
kan vi – inför lag om lika lön för kvin
nor och män. Tal på SFP:s partidag.
27.5
Tiina Kujala: Varje barn har
rätt till vaccinationer. Tal på SFP:s
partidag.
28.8 Nätverksträff ”Kvinnokraft i
Österbotten”, Larsmo: Anna Jungn
er-Nordgren: Agenda 2030, globala
och nationella jämställdhetsmål
och Ann-Sofi Backgren: Europeis
ka deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå - läget i Österbotten.
Kvinnoförbundets blogg:

11.1
Utrikespolitik, feminism och
jämställdhet. Nils Torvalds.
6.3
Resa till Finland. Katinka von
Kraemer.
19.3
Kvinnokraft – en kraft att ta
på allvar. Anna Jungner-Nordgren.
17.5
#metoo fick in en fot i finans
branschen. Lotta Keskinen.
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Svensk
Ungdom
Inledning
Verksamhetsberättelsen är uppde
lad i fyra områden; verksamhetens
huvudområden, arbetsfördelningen
och verksamheten, administration
och ekonomi samt representation i
olika organ. I den första delen, verk
samhetens huvudområden, redogörs
det för verksamhetsårets viktigaste
tyngdpunkter. I delen som behandlar
arbetsfördelningen och verksam
heten redogörs det för hur verksam
heten har organiserats, hur sam
mansättningen av olika organ sett ut,
samt vad dessa organ har gjort under
verksamhetsåret. Under punkten
administration och ekonomi redogörs
det för kanslierna och personalen
samt för det ekonomiska läget och
utvecklingen under verksamhetsåret.
I den fjärde delen listas Svensk Ung
doms representanter i olika organ.
1. Verksamhetens huvudområden

1.1 Det politiska arbetet
2018 har varit ett innehållsrikt år
för Svensk Ungdoms (SU) politiska
verksamhet. Svensk Ungdoms med
lemmar har via förbundets olika
organ tagit del i samhällsdebatten
och det politiska beslutsfattandet via
evenemangsplanering, seminarier,
debattartiklar, kampanjer, möten och
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debatter. Förbundet har drivit aktiv
intressebevakning genom kontakt
med politiker och beslutsfattare samt
utvecklat medlemskårens kunskaper
i samhällsfrågor via utbildningar.
Året 2018 har präglats av både
lokala, nationella och internationella
händelser. Säkerhets- och utrike
spolitik var högt på agendan år 2018,
i och med presidentvalet i januari
och det spända säkerhetspolitiska
läget i östra Europa. Svensk Ungdom
deltog aktivt i Nils Torvalds presi
dentvalskampanj och lyfte frågor som
NATO och en ny säkerhetspolitik i
samhällsdebatten. Miljöpolitiken och
arbetet för att lösa vår tids största
framtidsfråga, klimatförändringen,
har varit en prioritetsfråga för SU
under år 2018. Förbundets aktiva
har deltagit i Förenta nationernas
klimatkonferens i Katowice, arbetat
för miljöfrågor i ett antal organ och
debatterat frågan i offentligheten. Re
dan år 2018 fastställdes miljöfrågor
som ett av förbundets spetsämnen i
de kommande valen. Under året har
SU:s förbundsstyrelse och internatio
nella utskott aktivt följt med de stora
världspolitiska ändringarna som
påverkar de internationella frågorna
SU bevakar. I världspolitiken har året
2018 varit väldigt händelserikt med

2650 medlemmar. Detta innebär att
SU:s medlemsantal har vuxit med
över 30% på tre år.
SU vill värna om ett sunt och res
pektfullt diskussionsklimat, och vill
via sin verksamhet erbjuda en plat
tform för unga att på ett konstruktivt
delta i samhällsarbetet. SU anser att
behovet av sådana plattformar är
allt viktigare då det finns oroväcka
nde trender i samhällsdiskussionen,
där opinioner polariseras och falska
nyheter får fotfäste. Ett diskussion
sklimat med allt starkare inslag av
populism, sexism och främlingsfien
tlighet eller rentav rasism har blivit
allt vanligare inslag i det offentliga
samtalet. Denna diskussion har dels
institutionaliserats av det nuvarande
regeringsunderlaget, vilket Svensk
Ungdom vill motverka.
SU värnar om att mångsidigt nå
ut med sina budskap i alla kanaler.
År 2018 stärktes förbundets närvaro
på sociala medier, en process för en
ny hemsida med ökad användarvän
lighet påbörjades och medieup
pföljningsverktygen uppdaterats.
Därutöver konkurrensutsattes alla
förbundets tryckalster vid årsskiftet
2018-2019, vilket möjliggjorde ett
ansiktslyft för SU:s material utan
ökade kostnader, inte minst för
medlemstidning Liber. Detta kombin
erat med ett aktivt arbete gentemot
media har möjliggjort ökad synlighet
för förbundet, vilket också har stött
medlemsökningen.
Under året har SU ordnat ett
flertal evenemang, från lokala diskus
sioner till stora veckoslutsseminari
er, för att möjliggöra medlemskårens
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bland annat ett maktskifte i Sydaf
rika, omvalet av Vladimir Putin som
president i Ryssland, förgiftandet av
Sergei Skripal i Storbritannien som
orsakade en diplomatisk kris, top
pmötet i Helsingfors mellan Ryssland
och USA och utvecklingen av Storbri
tanniens utträde ur Europeiska
Unionen.
Nationellt har året 2018 präglats
av Svenska folkpartiets oppositions
ställning. För Svensk Ungdom har
detta inneburit ett behov att allt
aktivare bevaka politiska frågor, rikta
konstruktiv kritik för den förda poli
tiken då den varit aktuell och att lyfta
fram egna förslag. SU under året
arbetat målmedvetet för att skapa en
ny politik efter riksdagsvalet 2019,
med bättre bevakning av svenska
språket och en liberal värdegrund.
Under år 2018 har SU uppdaterat
sitt politiska program, gjort kampan
jplaner och programarbete inför de
kommande valen. SU har under hela
året för fram nationella frågor i den
offentliga debatten som är viktiga för
SU:s politik och medlemskår, från
arbetsmarknadspolitik till flykting
politik och miljö.
SU har i all sin kommunikation
velat föra fram en politik som värnar
om liberala värderingar, ungas fram
tidsutsikter, klimatfrågor, svenska
språkets ställning och minoriteters
rättigheter.
SU har glatts över ungas ökade
intresse för samhället och är stolt
över att ha kunnat bidra till det. Den
positiva medlemstrenden har fort
satt, och år 2018 såg förbundet en
medlemstillväxt på 4%, till knappa
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deltagande i samhällsfrågorna. Att
ordna evenemang i en trygg och in
spirerande miljö är enligt vår erfar
enhet det bästa sättet att froda sam
hällsintresset bland medlemmarna.
Förutom internationella, nationella
och lokala frågor har förbundet en
gagerat sig i högskolepolitiska frågor.
Flera kårer, bland annat Arcadas
Studerandekår ASK och Novium,
hade val under år 2018 där kandidat
er från SU:s högskolepolitiska utskott
Liberala Studerande deltog med
framgång.
SU använder sig av en kommu
nikationsplan, som fungerar som en
allmän kommunikationsplan för hela
SU som organisation. SU har använt
sig av en kommunikationsplan sedan
2014 som ett verktyg för en mera
proffsig och organiserad kommu
nikation. Syftet med planen är att
skapa ett tydligare ramverk för SU:s
kommunikation och målmedvetet
arbeta för att skapa den bild som
man önskar att förbundet har bland
målgrupper och allmänheten. Planen
har fungerat som ett arbetsredskap
för tjänstemän och förtroendevalda i
det dagliga arbetet. Den övergripande
målsättningen med kommunikation
splanen är att tydliggöra bilden av
SU som politisk aktör och att göra
förbundet mera relevant, attraktivt
och intressant för sina målgrupper.
Inom personalen har ett kommu
nikationsteam bildats, bestående av
ordförande, förbundssekreterare, in
formatör och grafiker, som koordin
erar organisationens kommunikation
och snabbt kan förverkliga initiativ.
Svensk Ungdom har i sin verksam
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hetsplan överenskommit om att år
2018 fokusera på frågor som berör
sysselsättning och ekonomi, miljöoch energipolitik, utbildnings- och
ungdomsfrågor, internationell politik
och mänskliga rättigheter samt urban
och rural livskvalitet.
1.1.1 Presidentvalet 2018

Det enda nationella valet som ord
nades år 2018 var presidentvalet,
där Svenska folkpartiet nominerade
Europaparlamentariker Nils Tor
valds till kandidat. Svensk Ungdom
deltog aktivt i kampanjarbetet för
Torvalds, bland annat genom torgoch gatukampanjer samt seminarier
och debattillfällen som ordnades i
samarbete med kampanjgruppen.
Svensk Ungdom ville speciellt stöda
de liberala värderingar och vikten
av internationellt samarbete som
Torvalds kampanj främjade. Svensk
Ungdom ägnade det sista numret av
Liber för 2017 till presidentvalet, som
användes i utdelningar då förbundet
gjorde kampanj.
1.1.2 Politikerskolan

På hösten ordnades Politikerskolan,
ett utbildningsprogram för unga
med intresse för samhällsfrågor.
Målsättningen med programmet
är att ge en insikt i olika politiska
delområden, att lära unga att påverka
och att uppmuntra dem att engagera
sig samhälleligt. Huvudmålgruppen
för politikerskolan är 16–22-åringar.
Kursen består av fyra lokala tillfällen
på tre orter och en avslutande och ge
mensam träff för alla deltagare i Hel
singfors. Politikerskolan har under

och Röda Korsets verksamhet i kri
sområden diskuterades. Den fjärde
Helsingforsträffen bekantade sig
gruppen med temat miljöpolitik. Då
föreläste och diskuterade Christina
Gestrin och Frida Sigfrids temat med
deltagarna. Totalt deltog 9 personer i
Politikerskolan i Helsingfors.
I Vasa drog Politikerskolan 31
deltagare. Deltagarna inledde pro
grammet med en träff med förbund
sordförande Christoffer Ingo och
fullmäktigeledamot Ida-Maria Skytte
med temat Ung i Politiken. På den an
dra träffen diskuterades försvar och
säkerhet med Kari Rönnqvist som är
utbildningschef vi försvarsmakten
och Tim Wallin, vd för Gambit. Den
tredje träffen behandlade miljöpolitik
och innefattade ett studiebesök vid
Österbottens förbund där Merinova
även gästade och berättade om sin
verksamhet. Den sista träffen be
handlade mänskliga rättigheter och
internationell politik där Nina Stubb
som är mångkulturutvecklare på
Röda Korset och Ann-Sofie Backgren
som berättade om transnationella
projekt och samarbeten gästade.
I Åbo lockade Politikerskolan
7 deltagare. Deltagarna fick under
kursen träffa förbundsordförande
Christoffer Ingo under temat Ung
i politiken. Under temat för inter
nationell politik och mänskliga
rättigheter fick deltagarna höra om
Röda Korsets humanitära roll i kriser
av Andrea Södergård. Under temat
miljö fick deltagarna lära sig om hur
man kan vara klimatsmart i vardagen
av Amanda Björnberg från Spark
Sustainability och om hur du kan
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de senaste åren varit populär och at
traherat ett växande antal deltagare.
För att möjliggöra att så många som
möjligt ska kunna gå Politikerskolan
oberoende av hemort arrangeras
kursen parallellt i Helsingfors, Åbo
och Vasa. Konceptet fungerar väl och
därför har kursen blivit en bestående
del av Svensk Ungdomsverksamhet.
2018 deltog 49 ungdomar i utbild
ningsprogrammet.
Kursen inleds alltid med en intro
duktion i hur det är att vara ung i
politiken. Övriga teman som behan
dlades under årets kurs var förs
vars- och säkerhetspolitik, miljöpoli
tik samt internationell politik och
mänskliga rättigheter. Under träffar
na gjordes studiebesök och deltagar
na fick träffa framstående politiker
och samhällsaktörer.
Helsingforsprogrammet inleddes
i 4 oktober med en träff med Svens
ka folkpartiets vice ordförande Silja
Borgarsdóttir Sandelin och SU:s för
bundsordförande Christoffer Ingo. På
träffen gav talarna en inblick i hur det
är att vara ung i politiken, hur man
kan påverka och varför det är viktigt
att ungdomar engagerar sig i politik
en. Den andra träffen den 8 oktober
besökte gruppen försvarsministeriet.
Vid försvarsministeriet presenterade
enhetschef Otto Saxén Finlands förs
varsförmåga, försvarssamarbete och
beslutsgång, med diskussioner om
såväl rikets inre- som yttre säkerhet.
På den tredje träffen den 22 oktober
presenterade Max Lidholm från Fin
lands Röda Kors historia och tankar
om mänskliga rättigheter. Bland an
nat Genèvekonventionens betydelse

BILAGOR 221

investera grönt av Jukka Kajan från
Joukon Voima. Under temat förs
varspolitik diskuterades hybridhot
och förändringar i Östersjöns förs
varsstrategier.
Utbildningshelheten avslutades
med en gemensam träff regionerna
emellan, som ordnades i slutet av
oktober i Helsingfors. På den ge
mensamma träffen i Helsingfors fick
deltagarna en introduktion i temat
lag och ordning, med studiebesök till
Högsta Domstolen, USA:s ambassad
samt diskrimineringsombudsman
nen.
Politikerskolan var ett populärt
koncept även år 2018 och ett högt
deltagarantal tyder på att intresset
för och efterfrågan på evenemanget
är stort. Programmet fick tack från
deltagarna och flera deltagare i pro
grammet har engagerat sig i förening
ar efter slutförande av programmet.
Politikerskolans etablering som en
kontinuerlig del av verksamheten
möjliggör ständigt utvecklande av
innehållet: SU har fått ett etablerat
samarbete med flera institutioner
som deltar i programmet, och flera
alumner av programmet kan stöda
utvecklandet av programmet. Samar
betet har etablerats med skolorna,
och flera gymnasieskolor ger även en
kursprestation för deltagande i Poli
tikerskolan för programmets höga
kvalitet och fördjupning.
1.1.3 Kampanjverksamhet

Svensk Ungdoms kampanjverksam
het under 2018 bestod mestadels
av en aktiv presidentvalskampanj.
Kampanjplanering inför de två natio
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nella valen år 2019 tog vid redan år
2018. Redan under våren 2018 hade
förbundet en utarbetad kampanj- och
valprogramsplan för landskapsvalet,
som av politiska orsaker inte anord
nades planenligt på hösten 2018.
Under sommaren och hösten 2018
påbörjade förbundet planeringen av
riksdagsvals- och EU-valskampanjen,
med nya inslag som workshops och
deltagande budgetering i kampan
jplaneringen. Därtill deltog förbundet
i en rad lokala, nationella och inter
nationella kampanjer.
Svensk Ungdom deltog även aktivt
i olika Pride-festivaler under som
maren och hösten, samt i demonstra
tioner runtom i landet. I maj deltog
förbundet i ett gemensamt upprop
som motsatte sig de föreslagna
försämringarna i ungas anställningss
kydd. SU har även deltagit Traseks
och Seta:s gemensamma Kuuluu
kaikille-kampanj som har målsättnin
gen att förnya translagen, Suostumus
2018 och Maksuton Ehkäisy-kampan
jer.
1.1.4 Informationsverksamhet

SU:s informationsverksamhet består
av medlemstidningen Liber, webb
platsen, sociala medier och den in
terna och externa kommunikationen
kring politik och medlemsinforma
tion. Sedan 2014 har SU använt sig
av och kontinuerligt utvecklat sin
kommunikationsplan för att förbät
tra informationsverksamheten. Den
externa kommunikationen planeras,
genomförs och följs upp av kom
munikationsteamet som består av
förbundets informatör, grafiker,

förbundssekreterare och förbund
sordförande.
1.1.4.1 Liber
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Liber, som är Svenskfinlands enda
politiska tidskrift för ungdomar och
SU:s medlemstidning, utkom un
der verksamhetsåret i fyra tryckta
nummer och ett antal artiklar på
webben. Tidningen är ett magasin för
samhällsintresserade unga och unga
vuxna. Det är en tidning för den som
är intresserad av vad som händer i
vardagen, kulturen och samhället
samtidigt som den också fungerar
som språkrör för Svensk Ungdom.
Vår strävan efter en läsvärd och
snygg tidning har lett till att Liber
kan anses vara en viktig del av organ
isationens profil såväl internt som
externt, och den väcker uppmärk
samhet även utanför SU:s interna
kretsar.
Tidningen utkom under verksam
hetsåret med fyra nummer, med
en upplaga på 3300 exemplar per
nummer. Sedan föregående verksam
hetsår har upplagan ökat i takt med
att förbundets medlemsantal har
växt.
Liber försöker lyfta fram aktuella
samtalsämnen och fenomen på ett
sätt som är relevant för unga. Under
2018 handlade artiklarna bland annat
om psykisk hälsa, civiltjänstgöring,
klimatkrisen, negativ inkomstbeskat
tning, landskapsvalet, flyktingfrågor
och entreprenörskap. Tidningen
innehöll också intervjuer med all
mänt intressanta profiler från olika
samhällsområden som ska locka till
läsning.

Sedan hösten 2017 har Liber haft
genomgående teman och år 2018
var temana, i kronologisk ordning,
“Norden och arbetsmarknaden”, “I
stan och på landsbygden”, “Ungas
välmående” och “Internationellt”.
Planen är att också i fortsättningen
trycka Liber fyra gånger per år och
fokusera på en bredd av olika teman
som fångar läsarnas intresse samt
motsvarar och presenterar SU:s poli
tik och intresseområden. Planen är
också att fortsätta utveckla tidningen
på webben, och precis som tidigare
publiceras Liber också i fortsättnin
gen i sin helhet som webbversion som
är fritt tillgänglig för alla.
För att rikta oss utåt innehåller
tidningen en finskspråkig spalt,
“Vieraskynä”, och under 2018
kunde Liber också erbjuda artiklar
av svenska och danska skribenter.
Liber har fortsättningsvis också ett
samarbete med IFLRY:s (Interna
tional Federation of Liberal Youth)
webbtidning Libel. Samarbetet går ut
på artikelutbyte mellan tidningarna
och möjliggör inslag av unga politiskt
engagerade skribenter världen över
för Libers läsare, liksom möjligheter
att sprida synvinklar ur en liberal
och finlandssvensk synvinkel för en
bredare internationell publik.
Bland mottagarna av Liber finns
utöver Svensk Ungdoms medlemskår
även enskilda prenumeranter i form
av personer, institutioner, skolor och
media. Dessutom får medlemmarna i
Svensk Ungdoms understödsförening
och svenska riksdagsgruppen tidnin
gen hemskickad. Tidningen har även
delats ut på mässor, evenemang och
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skolor där man varit i kontakt med
potentiella medlemmar. Tidningen
fyller också en funktion i att sprida
SU:s budskap och fungera som ett
skyltfönster för SU. Tidningen ingick
i den finlandssvenska bokkatalogen,
fanns på bokmässan i Helsingfors och
finns representerad på issuu.com.
År 2018 har Susanna Elenius
fungerat som chefredaktör. Förbund
sordförande Christoffer Ingo har
varit ansvarig utgivare för tidningen.
Inför varje nummer anlitas frilans
skribenter i syfte att ge tidningen
bredd och fler skribenter. Skriben
terna hittas i allmänhet inom SU:s
medlemskår och specifika artiklar
beställs av chefredaktören. Tidnin
gens ombrytning, layout och grafik
sköttes av Sofia Jern.
1.1.4.2 Hemsidan och sociala medier

SU:s webbplats bygger på en mall
skapad av Lotta Fors och den har
vidareutvecklats av Sofia Schleutker
på Wikström Media. Wikström Media
har skött kodningen och ombrytnin
gen av webbplatsen.
Under hösten 2018 inledde SU
arbetet med att skapa en ny webb
plats. Byrån Syyskuu anlitades för
att sköta kodning och ombrytning av
den nya webbplatsen. Under slutet av
2018 har SU:s kommunikationsteam
arbetat med att skapa den nya webb
platsens rubriker, hierarki och texter.
Målet för den nya webbplatsen är att
den ska vara mer användarvänlig och
lättförståelig för både personal och
medlemmar.
Webbplatsens evenemang och
pressmeddelanden har under året
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uppdaterats regelbundet. Mycket av
materialet på SU:s webbplats länkas
även till våra sociala medier: Face
book, Twitter, Snapchat och Insta
gram. Vi strävar efter att uppdat
era dessa regelbundet – Facebook
uppdateras i snitt en till två gånger
per dag och Instagram uppdateras
några gånger i veckan. Under 2018
har Svensk Ungdom även satsat på
sin synlighet på Instagram Stories,
där bland annat de anställda haft
sina egna veckor där de visat upp den
dagliga verksamheten. I början av
året införde kommunikationsteamet
månatliga kommunikationmöten för
att planera kommunikationen och
synligheten i sociala medier samt
utvärdera och följa upp den gångna
periodens synlighet. I fortsättningen
ska Svensk Ungdom fortsätta utveck
la aktiviteten på alla sina kanaler.
Vid årets slut hade SU 4604 gillare
på Facebook och 1150 följare på
Instagram. Under året drev Svensk
Ungdom valkampanj i sociala medier
inför presidentvalet och utnyttjade
flitigt sina kanaler för marknads
föring av evenemang samt som
informationskanal. Svensk Ungdom
utvecklar ständigt sina sociala medi
er för att locka en större och mångsi
digare skara följare.
Via dessa kanaler når SU snabbt
ut till våra medlemmar men även till
övriga samhällsintresserade ung
domar, politiker och till medierna.
1.1.5 Utbildnings- och debattillfällen

En viktig komponent i strävandena
efter att utforma en tydligare politisk
profil är debatt- och utbildningstill

ungas träffar där unga beslutsfattare
i kommunerna har kunnat samlas för
att utbyta tankar och idéer.
SU driver även ett digitalt nätverk
för sina lokala beslutsfattare, och
under 2018 planerades SU:s första
fysiska träff för unga lokala besluts
fattare, som verkställdes våren 2019.
SU lägger även vikt på att utbilda och
stöda sina medlemmar som deltar på
politiska möten, till exempel genom
delegatträffar inför Svenska folkpar
tiets partidagar. En storsatsning för
2018 var en simulering av regerings
förhandlingar uppgjort av de parti
politiska ungdomsförbunden. Even
emanget ordnades för första gången
och planering gjordes under år 2018.
Förhandlingarna genomfördes i
januari 2019 med delegationer från
samtliga ungdomsförbund och med
stor medial synlighet.
I takt med att samhället global
iseras har förbundet även velat satsa
på internationella utbildningar som
ökar medlemmarnas förståelse för
omvärlden. Förbundet ordnade bland
annat exkursioner till Sverige under
hösten inför landets riksdagsval för
att utbyta tankar och få kunskap om
val, samt deltog genom förbundets
aktiva i ett nordiskt miljöseminar
ium i Stockholm anordnat av SU:s
nordiska takorganisation Nordiska
Centerungdomens förbund. Inför
Europavalet 2019 har SU även velat
erbjuda möjligheter för aktiva att
utveckla sina kunskaper i europeisk
politik, bland annat via europeiska
utbildningsprogram som ordnats av
förbundets takorganisationer. För
bundsledningen har även deltagit i
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fällen som ordnats under verksam
hetsåret i form av seminarier och
olika tillställningar. Tillställningarna
är i regel öppna för allmänheten och
marknadsförs aktivt. Ett flertal sem
inarier görs även tillsammans med
kretsarna eller utskotten. Ofta hålls
också temadiskussioner i samband
med möten och då bjuds talare in för
att informera och utbilda de aktivaste
medlemmarna. SU strävar efter att
ha ett så högklassigt utbildningspro
gram som möjligt med intressanta
och kända talare. SU vill även använ
da sig av det expertkunnande som
finns inom förbundet och uppmuntrar
sina medlemmar att delta i tillställn
ingarna som talare, för att utvecklas
och få utöva sina färdigheter.
Under året ordnades ett flertal
kortare seminarier och diskussion
stillfällen kring olika teman, samt
större seminarier. Även Svensk Un
gdoms kretsar och lokalavdelningar
har ordnat ett flertal seminarier och
diskussioner.
I oktober ordnade Svensk Ung
doms jämställdhetsutskott ett femi
nistiskt seminarium om sparande och
investeringar i oktober, med avsikten
att bryta könsnormer om ämnet.
Seminariet kombinerade politisk
diskussion om vikten av ekonomi
kunskap och främjande av sparande
med praktiska råd. I december ord
nade SU:s ekonomi- och arbetsmark
nadspolitiska utskott ett studiebesök
till Aalto-universitetet, med diskus
sioner om hållbart byggande. Många
element av kamratstöd har utveck
lats under år 2018 av SU och dess
medlemmar, bland annat så kallade
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utbildningsutbyte mellan de nordis
ka samarbetsorganisationerna, där
likasinnade ungdomsförbund i nor
den kan utbyta idéer om utveckling
av verksamhet.
Tillfällena används även för att öka
medlemmarnas inflytelse i förbun
det och för att kunna utveckla verk
samheten enligt ändrade önskemål
och prioritetsområden, bland annat
ordnade Liberala Studerande i febru
ari 2018 en visions- och strategidag
för att diskutera högskolepolitikens
framtid och hur förbundet ska rikta
sin högskolepolitiska verksamhet.
Utöver detta har SU:are deltagit
aktiv i ett stort antal utbildningar och
debatter som ordnats av andra, som
till exempel Alliansis utbildningar,
Unga Européers Linnaseminaari och
programmet Kandidat2019. Flera
av SU:s aktiva deltar även i kortare
endags- eller halvdagsseminarier
under hela året, som ordnas av olika
intressegrupper. SU deltog år 2018 i
SuomiAreena i Björneborg samt på
Almedalsveckan i Visby. På Suomi
Areena arrangerade SU en politisk
DJ-battle mellan regeringens och op
positionens riksdagsledamöter med
ett rekordantal deltagare.
En målsättning under året har
också varit att ta till vara den
kunskap som finns inom organisa
tionen. SU har därför erbjudit sina
medlemmar att fungera som ut
bildare vid olika evenemang. På så
sätt sprids kunskapen bättre inom
organisationen och SU erbjuder på
samma gång en möjlighet för unga
att öva på att föreläsa och utbilda
andra.
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1.1.6. Debattävling

Under hösten och vintern 2018 ord
nade SU tillsammans med Finlands
Svenska Skolungdomsförbund FSS
r.f. en tävling inom debatt och retorik
mellan finlandssvenska gymnasier
och yrkesskolor, i år för sjätte året i
rad. Alla svenskspråkiga gymnasier
och yrkesskolor fick information om
tävlingen och möjligheten att delta. I
tävlingen år 2018 deltog allt som allt
14 skolor: Pargas svenska gymnasi
um, Katedralskolan i Åbo, Ekenäs
gymnasium, Helsinge gymnasium,
Borgå gymnasium, Lovisa gymna
sium, Svenska samskolan i Tam
merfors, Kristinestads gymnasium,
Korsholms gymnasium, Vasa gym
nasium, Vörå Samgymnasium, Tölö
gymnasium, Mattlidens gymnasium
och Gymnasiet Lärkan.
I Debattävlingen valde varje skola
själv ut vem som skulle representera
dem i delfinalerna och i finalen. I år
hölls fyra semifinaler under hösten
och vinter, en i Åbo, en i Nyland, en
i Österbotten och en i Helsingfors.
Från semifinalerna gick fyra skolor
vidare till en final som ordnades i jan
uari 2019 i Helsingfors. Finalen, som
gick av stapeln den 16.1.2019, drog till
sig mycket uppmärksamhet och flera
medier, bland annat Svenska Yle,
Västra Nyland, HBL, Vasabladet och
Östnyland uppmärksammade den. I
finalen, som ordnades i Gyllenbergs
salen i Tölö Gymnasium, tävlade
Ekenäs gymnasium, Borgå gymnasi
um, Korsholms gymnasium och Tölö
gymnasium. Heidi Finnilä från Yle
ledde debatten och efter jämna debat
ter utgick Korsholms gymnasium som

bundskongressen. Det politiska pro
grammet godkändes uppdaterat på
förbundskongressen i Pargas i maj.
Det politiska programmet gjordes
kortare och mer läsarvänligt, för att
kunna lättare användas i kommunika
tionen och som stöd för medlemmar.
Förbundet har gjort ett ingående
programarbete år 2018 inför de kom
mande valen. Under våren godkände
förbundsstyrelsen sina målsättning
ar och utkast till program för det
inplanerade landskapsvalet. Under
hösten påbörjades programarbetet
inför riksdags- och Europaparla
mentsval med avstamp i det nyligen
godkända politiska programmet.
Bägge program godkändes slutligen
under våren 2019.
Förbundet har under år 2018
fokuserat på tillgängligheten av sina
program och politiska linjedragning
ar, med devisen om att medlemmar
lättare ska kunna ha tillgång till
dessa. Det påbörjade arbetet för en
totalreform av förbundets hemsida
påbörjades år 2018 där en av de cen
trala nya funktionerna kommer att
vara ett interaktivt arkiv för förbun
dets behandlade politiska motioner
och en bättre tillgänglighet av det
politiska programmet.
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vinnare. Vinnarna får en studieresa
till Bryssel som pris. På programmet
står bland annat en träff och rund
vandring i Europaparlamentet med
Nils Torvalds.
Debattävlingen är en ypperlig
chans för finlandssvenska ungdomar
att öva sig på retorik och debatt
och en möjlighet att träffa och föra
diskussioner med studerande från an
dra regioner och skolor. Under tävlin
gen debatterades aktuella politiska
ämnen och samhällsfrågor och lagen
bedömdes av en jury bestående av en
representant från SU, en från FSS,
samt externa jurymedlemmar från
medie- och kulturvärlden. SU:s och
FSS:s gemensamt anställda debat
tkoordinator Alexander Beijar höll i
trådarna för tävlingen, i tätt samar
bete med de båda förbundens ord
förande.
Feedbacken från skolorna har
varit otroligt positiv och tanken är
att fortsätta ordna tävlingen. SU
har tillsammans med FSS även som
målsättning att utveckla och utvidga
sina debattutbildningar och debatt
workshoppar (Debattforum) i skolor
na, eftersom efterfrågan på dessa är
växande.
1.1.7 Programmaterial

Det omfattande politiska program
met står som grund för SU:s politiska
linje tillsammans med motionerna
som godkänts på kongressen. Det
politiska programmet reviderades
år 2018, med en beredning från
styrelsen och en remiss till kretsarna
på deras så kallade minikongress
er, som är möten inför själva för

1.1.8 Pressmeddelanden och media

Under året uttalade förbundet sig i
ett stort antal frågor genom press
meddelanden och insändare. Svensk
Ungdom har varit synliga i nationell
media bland annat i frågor gällande
arbetsmarknadsfrågor, statsbudgeten,
utbildningsfrågor, miljöpolitik och
regeringsfrågor. Svensk Ungdoms
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utnämningar och nyanställningar har
även fått bra mediesynlighet, vilket
stärker förbundets profil som ar
betsplats. Utöver pressmeddelanden
och insändare görs också mediakon
takt genom telefon och träffar med
media där SU:s politik lyfts fram.
Olika SU:are har figurerat i riks
media – bland annat i Yle Vega, Yle
X3M, Helsingin Sanomat och Hufvud
stadsbladet, men även mer lokalt och
i tidningar och lokalradio. I regel har
uttalandena skickats ut på svenska
och vid möjlighet också på finska.
Under året tog SU liksom SFP i
bruk verktyget Mailchimp för att un
derlätta utskicket och uppföljningen
av pressmeddelanden. SU följde upp
media genom verktygen Meltwater
och Retriever.
1.2 Verksamheten i kommunerna och nya medlemmar
Svensk Ungdom hade under år 2018
43 lokalavdelningar i 31 kommuner i
Svenskfinland. Antalet har minskat
med en då Svensk Ungdom i Närpes
och Svensk Ungdom i Kristinestad
har gått ihop för att kunna ordna
verksamhet över kommungränserna
i hela regionen, via den nya lokala
vdelningen Svensk Ungdom i Sydös
terbotten.
Svensk Ungdoms lokalavdelningar
fyller en central uppgift i att erbjuda
en plattform för unga att påverka
sitt närsamhälle på svenska. Loka
lavdelningarna erbjuder även mö
jligheten att med låg tröskel bekanta
sig med föreningsverksamhet och
påverka SU:s kretsar och förbundet.
Kontakten till unga kommunalt
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förtroendevalda och kommunernas
ungdomsfullmäktige har också varit
högt uppe på agendan. Unga förtro
endevalda i kommunerna ska kun
na känna att de får ett stöd och en
gemenskap av SU. SU har en Face
book-grupp för alla SU:s förtroende
valda i kommunerna som verktyg och
kontaktpunkt för de förtroendevalda
i olika regioner. De förtroendevalda
har även träffats fysiskt i regionala
sammanhang, och för att stärka sam
hörigheten och samarbetet plane
rades SU:s första nationella träff för
kommunalt förtroendevalda år 2018,
som förverkligades i februari 2019 i
Helsingfors.
Under året har SU satsat på
effektiverad medlemsvärvning. De
ökade satsningarna resulterade i
269 nya medlemmar och en verklig
medlemsökning på 83 medlemmar
efter att de medlemmar som fallit
över åldersstrecket på 30 år skriv
its ut, med ett totalt medlemsantal
på 2642 medlemmar vid utgången
av 2018. SU:s medlemsantal har
vuxit med över 30% på tre år, vilket
påvisar ett växande intresse för
förbundets verksamhet. I och med
medlemsökningen har förbundet sat
sat på medlemsvård, med bland annat
en ny praxis med uppringning av
alla nyinskrivna medlemmar, för att
välkomna dem och för att hjälpa dem
hitta en passlig verksamhetsform.
Även förbundets tutorverksamhet
har utvecklats.
1.3 Organisationen
År 2018 innebar även förändringar i
personalen. Under hela år 2018 har

1.4 Skolkontakt
Under det gångna verksamhetsåret
har kontakten till skolorna vuxit. SU
har besökt skolor i alla regioner i
Svenskfinland. SU erbjuder skolorna
diskussioner om samhällspåverkan
och politik och inom ramarna för
konceptet Debattforum även retorik
och argumentationsteknik (se nedan).
Skolor har varierande inställning till
att ta emot föreningar, och därför
ordnar förbundet även verksamhet
som är riktad till elever men anord
nas utanför skolan, däribland Poli
tikerskolan som riktas främst till
ungdomar i åldern 16-22.
Förtroendevalda och andra för
bundsaktiva har besökt skolor för
att tala om politik, påverkan och SU,
vilket fått god feedback. Elever som
för skolarbeten önskat mera informa
tion om SU eller hur det är att vara
ung politiker har fått mera informa
tion eller besök av en ung politiker
om de så önskat. SU har också haft
en god kontakt till skolorna igenom
koncept som Debattävlingen som
ordnades tillsammans med FSS.
Ungdomssektorns takorganisation
i Finland Allians rf:s Politiktorg-kon
cept för politiska ungdomsorgani
sationer, där även Svensk Ungdom
har deltagit aktivt, fungerar som ett
utmärkt sätt för unga att bekanta sig
med politik. Samarbetet med skolor
är speciellt viktigt i att erbjuda unga
information om olika sätt att påver
ka samhällsarbetet, inte minst i och
med de positiva tecknen om ett ökat
samhällsintresse bland unga.
Under 2018 har Svensk Ungdom
fortsatt arbetet med projektet De
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Benjamin Ellenberg fungerat som
förbundssekreterare, Sofia Jern som
grafiker, Susanna Elenius som infor
matör och Sara von Bonsdorff som
verksamhetsledare för Åbolands krets.
I mars 2018 anställdes Andreas
Hindrén till verksamhetsledare för
Nylands krets och Ellinor Juth till
verksamhetsledare för Österbot
tens krets i april. Cecilia Kaukiainen
fungerade som verksamhetsledare för
organisation och högskolepolitik från
april till juli, varefter Annica Tallqvist
har innehaft posten sedan september.
Joel Sundström anställdes till vikari
erande verksamhetsledare för Hels
ingfors krets i augusti 2018.
Förutom den ordinarie kansli
personalen på åtta personer och
en heltidsarbetande förbundsord
förande har Mirjam Ekelund fungerat
som projektanställd koordinator för
Svensk Ungdoms barnläger. SU och
Finlands Svenska Skolungdomsför
bund har även för första gången haft
en gemensam projektanställd inom
ramarna för projekten Debattforum
och Debattävling, där Alexander
Beijar har fungerat som koordinator
sedan september.
Under året har två förbunds
styrelser verkat, eftersom en ny
förbundsstyrelse alltid väljs av SU:s
kongress som årligen infaller i aprilmaj. I båda styrelserna har ansvar
suppgifter fördelats sinsemellan så
att alla har varit medvetna om vad
de ska göra och vad som förväntas.
Även förbundets utskott har ett li
knande verksamhetsår, då de tillsätts
av den nyvalda förbundsstyrelsen för
varje verksamhetsår.
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battforum tillsammans med FSS,
som innebär ett utbildningspaket i
debatteknik och retorik riktat till
skolor och klasser. Debattforum har
fungerat bra som ett komplement till
Debattävlingen (se ovan), men också
formats till ett självständigt projekt.
Under 2018 höll SU och FSS work
shoppar i bland annat Sibbo gym
nasium, Kyrkslätt gymnasium, Tölö
gymnasium, Jakobstads gymnasium
och Katedralskolan i Åbo. Debattfo
rum hölls flera gånger som ett åter
kommande inslag i Sibbo gymnasium
och utvecklingen av de studerande
som deltog var enastående. Popular
iteten för och efterfrågan på paketet
har fortsatt öka stadigt, och feed
backen från både deltagande stud
erande och lärare har varit mycket
positiv. För att möta denna efterfråga
anställde SU tillsammans med FSS en
projektanställd, vars arbetsuppgift
er inkluderade dels koordinerandet
av debattforumen och dels att leda
dem. Förbundets förtroendevalda har
även deltagit aktivt och lett ett flertal
workshoppar, för att kunna erbjuda
så många Debattforum på så många
orter som möjligt.
1.5 Arbetet inom Svenska folkpartiet
Svensk Ungdoms representant i
SFP:s partistyrelse och represen
tanter i andra utskott har fört fram
frågor som Svensk Ungdom ansett
angelägna att diskutera och förankra
inom partiet. SU har bland annat fört
fram frågor om ambitiös klimatpo
litik, socialpolitiska reformer och
arbetsmarknadsfrågor i partiet. Flera
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av SU:s aktiva deltar även i arbetet
inom SFP:s sektorutskott och i parti
fullmäktige.
Kontakten till moderpartiet har
under 2018 varit god. Förbundsord
förande var medlem i partistyrelsen,
som träffas varannan vecka. SU har
även en god representation i parti
fullmäktige och ett gott samarbete
med riksdagsgruppen och dess stab.
Förbundsordförande har deltagit
i Svenska riksdagsgruppens arbete.
Förbundssekreteraren har delt
agit i de politiska tjänstemännens
konferenser och veckovisa möten
inom partiet. Även förbundets två
vice ordföranden och övriga för
bundsstyrelsemedlemmar har aktivt
deltagit på flera olika håll inom det
ledande arbetet inom moderpartiet.
Inom SFP:s kretsar och lokalavdeln
ingar finns många SU:are på betydan
de poster.
Till partidagen i Uleåborg läm
nade Svensk Ungdom in 6 motioner.
Dessa behandlade frågor som negativ
inkomstbeskattning, en flytt av som
marlovet och förbud av kvacksalveri.
SU fick mycket synlighet på partida
gen och deltog med en stor delega
tion som aktivt deltog i debatten på
partidagen.
1.6 Samarbetet med andra organisationer
Svensk Ungdom är medlem i Finlands
flyktinghjälp r.f., Svenska studieför
bundet r.f., Svenska arkivföreningen
r.f., Svenska bildningsförbundet r.f.,
Pohjola-Nordens ungdomsförbund
r.f., Natur och Miljö r.f., Finlands
FN-förbund r.f. och Ungdomssek

Ungdom. SU bjuder även in sina
samarbetspartners som gäster till sin
kongress och har gästat flera av de
andra ungdomsförbundens kongress
er och årsmöten under året. År 2018
bereddes ett omfattande samarbete
ungdomsförbunden emellan genom
en simulerad regeringsförhandling,
som genomfördes i januari 2019.
Under året har kontakt hållits med
de svensk- och tvåspråkiga organisa
tionerna i landet, både med enstaka
organisationer och via organ som
Svenska Studieförbundet.
1.6.1 Arbetet inom Ungdomssektorns takorganisation i Finland
Allians r.f.

Ungdomssektorns takorganisation i
Finland Allians r.f. fungerar som en
samlande kraft inom ungdomssek
torn, koordinerar de finländska ung
domsorganisationernas kontakter till
andra länders ungdomskommittéer,
samt fungerar som en serviceorgani
sation för ungdomsorganisationerna
i Finland. Allians verksamhet om
spänner kontakter till många länder.
Svensk Ungdom har deltagit i verk
samheten genom arbetet i Allians
utskott och styrelsen. SU:aren Nich
olas Kujala valdes till Allians styrelse
i november 2017 för ett tvåårigt man
dat. Kujala har även verkat i Allians
utskott för delaktighet.
Svensk Ungdom har i samar
bete med de övriga finlandssvenska
medlemsorganisationerna initierat
till en öppen dialog om Allians verk
samhet på svenska. Allians behöver
ständigt påminnas om att de är en
tvåspråkig organisation.
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torns takorganisation i Finland Alli
ans r.f. SU är även stödande medlem
i SETA. SU försöker ha en aktiv roll
inom dessa föreningar och har bland
annat representanter i Allians och
Pohjola-Nordens ungdomsförbund
och Finlands FN-förbundsstyrelse.
År 2018 blev förbundet stödjande
medlem i Understödsföreningen för
svenskspråkig missbrukarvård.
Svensk Ungdom har bedrivit ett
samarbete med bland annat Finlands
svenska ungdomsförbund r.f. (FSU),
Ungmartha r.f., Natur och Miljö r.f.,
Finlands svenska scouter r.f. (FiS
Sc), Finlands svenska skolungdoms
förbund r.f. , Svenska Studerandes
Intresseförening r.f. (SSI), Förbundet
för Finlands gymnasister r.f., Fin
lands Yrkesstuderandes Centralför
bund - SAKKI rf., Suomen Opiskelija
Allianssi - OSKU, Finlands ungdoms
fullmäktiges förbund, Bevärings
förbundet r.f., Unga Européer r.f.,
SETA r.f., Demo Finland, Finlands
studentkårers förbund r.f. (FSF) och
Finlands studerandekårers förbund
– SAMOK r.f. SU samarbetar också
med Ung Info.
Svensk Ungdom upprätthåller
politiska kontakter till Finlands
Centerungdom (KeNu), Keskustan
Opiskelijaliitto (KOL), Kokoomuksen
Nuorten Liitto (KNL), Samlingspar
tiets Studerandeförbund Tuhatkunta
rf, Sosialidemokraattiset nuoret,
Socialdemokratiska studerande
(SONK), Kristdemokratisk Ungdom
(KDU), Vasemmistonuoret (VANU),
Vänsterstuderande (Vasop), De gröna
unga och studerandenas förbund
(VINO), Siniset Nuoret och Finsk
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Under året 2018 har Svensk Un
gdom deltagit i det politiska arbete
som Allians initierar, bland annat det
nationella programmet om ungdom
sarbete och politik för 2017-2019.
1.7 Internationell verksamhet
1.7.1 Arbetet inom internationella
organisationer samt övrig internationell verksamhet

Svensk Ungdom har strävat efter
att öka den internationella verk
samheten och medvetenheten på
hemmaplan. För att öka kunskapen,
medvetenheten och omtanken för
andra kulturer och folkslag, behövs
internationellt arbete i Finland. Inom
samarbetsorgan utanför Norden har
SU varit den pådrivande kraften till
att inom de organen ha ett nära sa
marbete mellan de nordiska organi
sationerna. Internationella utskottet
har under året representerat SU i
flera internationella kongresser och
evenemang. En närmare beskrivning
av SU:s internationella samarbete
under året nedan.
1.7.2 Nordiska Centerungdomens
Förbund (NCF)

Svensk Ungdom har aktivt deltagit
i Nordiska Centerungdomens För
bunds arbete som medlemsorgani
sation. NCF är en sammanslutning
av centerungdomsorganisationer i
Norden. SU har varit en pådrivande
aktör i det utvecklingsarbete som
ständigt pågår inom NCF. SU har
under 2018 haft ordförandeposten
och en suppleantplats i NCF styrelse.
SU deltog i NCF:s Repskap i Köpen
hamn den 13-15.4, med en delegation
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bestående av Johanna Mantere, Algot
Silvennoinen, Elis Henell och Jose
Forslund. Johanna Mantere från SU
återvaldes till president för NCF och
Richard Sundman till suppleant.
En delegation från SU deltog i NCF
toppmöte i Oslo 28-30.9. Delega
tionen bestod av Johanna Mantere,
Elis Henell och Sara von Bonsdorff.
NCF ordnade också ett seminarie i
Stockholm den 23-24.11 där Isabella
Alinikula, Nicholó Branchesi och Jen
ny Vuorenlinna deltog från SU.
SU:aren Emma Tcheng har funger
at som generalsekreterare för NCF
fram tills årsskiftet 2018-2019.
1.7.3 Ungdomens Nordiska Råd
(UNR) och Nordiska Rådet

SU representeras i Ungdomens
Nordiska Råd (UNR) genom NCF.
Sessionen i Oslo valde representanter
från medlemsorganisationerna till
UNR:s presidium och Nicholas Kujala
(NCF) valdes till ordinarie medlem
med ersättaren Elis Henell. Därtill
valdes SU:aren Karolina Lång att rep
resentera Föreningen Nordens Ung
domsförbund (FNUF) som observatör
i presidiet. Johanna Mantere deltog
som NCF:s och Frida Sigfrids som
SU:s delegat på sessionen. Nicholas
Kujala deltog som delegat i Nordiska
Rådets session i Oslo. Nicholas Kujala
fungerade som medlem i utskottet för
ett hållbart Norden i Nordiska rådet.
Svensk Ungdom har haft ett gott
samarbete med UNR och det Nor
diska Rådet. Nicholas Kujala har i
egenskap av presidiemedlem för UNR
deltagit i Nordiska rådets möten un
der året och i Mittengruppens möten.

Svensk Ungdom har med hjälp av
sitt starka intresse för det nordiska
tydligt kunnat profilera sig i nordiska
frågor. Jose Forslund har innehaft
samma uppdrag tills hösten 2018.
1.7.4 European Liberal Youth (LYMEC)

1.7.5 International Federation of
Liberal Youth (IFLRY)

Svensk Ungdom har även aktivt fort
satt sitt arbete inom IFLRY - Inter
national Federation of Liberal Youth.
IFLRY är en världsomspännande lib
eral organisation, som strävar efter
att samla alla liberala ungdomsorgan
isationer världen över. Medlemskapet
i IFLRY berikar Svensk Ungdom med
ett globalt perspektiv på politiken,
och SU har under åren växt till en
betydande aktör inom organisa
tionen och tillsammans med de andra
nordiska medlemsorganisationerna
har man lyckats få fram det nordiska
perspektivet allt mer.
SU har deltagit aktivt i IFL
RY:s verksamhet år 2018. IFLRY:s
medlemsmöte General Assembly
på våren var i Accra, Ghana den 1-4
mars där SU representerades av Lau
ra Fagerlund. Internationella sekret
eraren Sara von Bonsdorff deltog
även i ett evenemang organiserat av
IFLRY “Fact Finding Mission on the
Russian Elections” den 15-18.3 för att
lära sig mera om de ryska president
valet och bekanta sig med våra ryska
systerorganisationer. Sonja Rosen
qvist representerade SU på IFLRY:s

BILAGOR

Svensk Ungdom har aktivt deltagit i
European Liberal Youth:s (LYMEC)
verksamhet. LYMEC är en europeisk
organisation, där liberala ungdom
sorganisationer från hela Europa
kan bli medlemmar. SU har även
strävat efter att vara representerad
i LYMEC:s styrelse. Lena Höglund
har fungerat som Political Officer
fram tills vårkongressen då hon
valdes till Treasurer. Delegationen
till mötet bestod av Sara von Bons
dorff, Ida-Maria Skytte, Christof
fer Ingo och John Eriksson. Under
mötet valdes också Ida-Maria Skytte
till Lymecs delegation till ALDE
kongressen. Den 26-29.6 deltog
utskottsmedlem Emma Heijnsbroek
och styrelsemedlem Nicolas Sjöberg
i Lymecs evenemang ALDE Summer
Academy. Under sommaren satt
samma utskottsmedlem också med
i Lymecs arbetsgrupp för organisa
tionens EU-valprogram.
Förbundsordförande Christoffer
Ingo deltog i Young Leaders’ Meeting
i Budapest 8-10.9. Höstkongressen
ordnades i Vilnius den 12-14.10. SU:s
delegation på mötet bestod av Laura
Fagerlund, Björn Bonsdorff, Ida-Maria
Skytte och Jenny Vuorenlinna. Utöver
kongresserna deltog Ida-Maria Skytte
i egenskap av EU-valskandidat på den
första av tre delar av Lymecs Young

Changemakers Academy den 30 no
vember till den 3 december.
LYMEC har arbetsgrupper för
olika politiska frågor som organisa
tionen jobbar med under styrelsens
tvååriga mandatperiod. Internatio
nella sekreteraren Sara von Bons
dorff sitter i arbetsgrupp för mi
noritetsrättigheter, vars mandat är
på obestämd tid.
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General Assembly i Barcelona, Span
ien den 23-25.11. IFLRY har ett flertal
arbetsgrupper för olika frågor som
organisationen vill jobba för. Laura
Fagerlund sitter som co-manager i
IFLRY:s Climate Change Programme.
SU representerades också av Laura
Fagerlund i delegationen från IFLRY
på COP24-klimattoppmötet den 10-13
december.
1.7.6 DEMO

DEMO Finland, partiernas inter
nationella demokratisamarbete r.f.,
är de finländska riksdagspartiernas
samarbetsförening. DEMO arbetar
för främjande av demokrati på olika
ställen i världen. Arbetet sker över
partigränserna och DEMO har sa
marbetsprojekt mellan de finländska
politiska partierna och utveckling
sländernas politiska rörelser bland
annat i Tanzania, Tunisien, Zambia
och Nepal. Björn Bonsdorff har rep
resenterat SU i ungdomsorganisa
tionernas samarbetsgrupp i DEMO,
“NYT-gruppen”.
1.7.7 Övrig internationell verksamhet

Utöver deltagande i SU:s interna
tionella organisationers evenemang
har också utbyte skett mellan SU och
SU:s systerorganisationer runt om i
Europa och Norden. I januari besökte
Centerstudenterna Åbo och träffade
internationella sekreteraren och
SU-medlemmar över en lunch. I maj
representerade förbundsstyrelse
medlem Nicholas Kujala SU på CUF:s
stämma i Sverige och i augusti deltog
förbundsstyrelsemedlem Nicholas
Kujala och utskottsordförande Laura
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Fagerlund från SU på RU:s kongress
i Danmark. Laura Fagerlund deltog
även i EYE2018 i juli. Utskottsord
förande Laura Fagerlund deltog även i
Liberal Excom i Berlin den 22-24.6.
I juli deltog också en delegation
bestående av förbundsordförande
Christoffer Ingo och förbundssekret
erare Benjamin Ellenberg i Al
medalsveckan i Visby på Gotland.
Delegationen träffade våra svenska
systerorganisationers förbundsled
ningar och politiska nyckelpersoner
och deltog i seminarier.
I september i samband med det
svenska riksdagsvalet besökte en
delegation bestående av Benjamin
Ellenberg, Susanna Elenius, Sofia
Jern, Sara von Bonsdorff och Laura
Fagerlund Stockholm för att få inspi
ration och idéer till det kommande
riksdagsvalet. Programmet var digert
och mångsidigt med fördjupning i både
det svenska samhället och kulturen.
Delegationen besökte bland annat
våra systerorganisationer LUF och
CUF och även respektives moderpar
tier och hjälpte till med kampanjen.
Gruppen gjorde även ett besök till
Nederländernas ambassad i samband
med en paneldiskussion med ungdom
spartierna för att lära sig mera om hur
det svenska riksdagsvalet går till.
ALDE-kongressen hölls i år i
Madrid, Spanien den 8-10.10. SU var
även representerat där med Laura
Fagerlund som en del av SFP:s del
egation och Björn Bonsdorff, Anna
Abrahamsson och Ida-Maria Skytte
som deltagare i andra roller.
Som avslutning av Svenska Bild
ningsförbundets Kandidat 2019 del

1.8 Praktikantsamarbetet
Svensk Ungdom har sedan 2005 haft
ett samarbete med Svenska kultur
fonden och Svensk Utveckling om en
praktikplats på Liberal Internationals
kansli i London. Efter det har samar
betet utvecklats och praktikplatser
erbjuds numera på tankesmedjor i
Berlin, på senaten i USA, Center for
Transatlantic Relations (CTR), vid
tankesmedjan Centre for Strategic
and International Studies (CSIS) i
Washington, på Liberal Democrats
internationella enhet i London och
vid Democratic Alliance internatio
nella enhet i Kapstaden i Sydafrika
samt i Europaparlamentet i Bryssel

hos Europaparlamentariker Nils Tor
valds. Från och med 2013 genomförs
praktiksamarbetet tillsammans med
Svenska kulturfonden och Svenska
Bildningsförbundet. Samarbetet leds
av en styrgrupp där förbundssekret
eraren är medlem.
År 2018 fungerade Linda Smids
och Jenny Bergholm som praktikan
ter i Nils Torvalds team i Europapar
lamentet. Minka Lindroos och Jerry
Montonen var praktikanter i Berlin,
Sofia Slotte och Mikaela Henriksson
hos Liberal Democrats. Mimosa Gia
manco och Rasmus Sinnemaa gjorde
praktik vid School of Advanced
International Studies, Center for
Transatlantic Relations – John Hop
kins University och Annina Claesson
vid Center for Strategic and Inter
national Studies i Washington D.C.
Därutöver praktiserade Filip Björklöf
i senator Ron Wydens team i USA:s
senat, genom ett nytt samarbete med
senaten. Anna Korkman och Anna
Lindberg gjorde praktik på Demo
cratic Alliance internationella enhet i
Kapstaden, Sydafrika.
Praktikplatserna är mycket pop
ulära. Ansökningstiden till samtliga
platser är på hösten och varje år
inkommer fler ansökningar än det
finns platser. Konkurrensen är hård
och praktikprogrammet har ett gott
rykte om sig. Även år 2018 inkom ett
stort antal ansökningar till samtliga
praktikplatser.
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tog förbundsordförande Christoffer
Ingo i en studieresa till Washington
i november för att bevaka de ameri
kanska mellanårsvalen.
Utöver de internationella evene
mangen utskottet deltagit i jobbade
utskottet även med att revidera det
internationella politiska program
met och påbörjade även arbetet
med EU-valsprogrammet. Utskottet
möts oftast en gång per månad över
skype, men siktar på att i mån av
möjlighet mötas fysiskt två gånger
per verksamhetsår. Det nya utskottet
som tillsattes efter kongressen hade
en utbildningsdag den 18.9 på SUkansliet i Helsingfors. I utbildningen
ingick en presentation av alla takor
ganisationer SU är medlem i, varefter
utskottet gick genom höstens kalen
der. Utskottet möttes fysisk följande
gång den 2.11 i Åbo för att påbörja
arbetet med EU-valprogrammet och
gick även genom vårens verksamhet.

2. Arbetsfördelningen och
verksamheten
SU består av lokalavdelningar,
kretsar och förbundet. Förbundet
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leds av förbundsstyrelsen som väljs
av kongressen, som är det högsta
beslutande organet inom organi
sationen. Kretsarna leds av krets
styrelser och lokalavdelningar av
lokalavdelningsstyrelser. Förbunds
styrelsen kan också tillsätta utskott,
kommittéer och arbetsgrupper.
År 2018 har utskottens verksam
het utvecklats genom stöd till mer
självständig verksamhet, utbyte av
god praxis och ett nära samarbete
med förbundsstyrelsen.
2.1 Förbundskongressen
Svensk Ungdoms 75:e förbundskon
gress hölls den 27–29 april i Pargas
på Pargas svenska gymnasium. I
Kongressen deltog 63 delegater och
ett dussintal gäster. Kongressen
gästades även av bland annat av
svenska riksdagsgruppens ordförande
Thomas Blomqvist och många sa
marbetsparters, däribland Svenska
Kvinnoförbundet, Nordiska Center
ungdomens Förbund, LYMEC, Cen
terstudenterna och Centerpartiets
ungdomsförbund i Sverige, Keskusta
nuoret, Eurooppanuoret och Radi
kale Ungdom i Danmark. Kongressen
behandlade 41 motioner och valde ny
förbundsstyrelse. Sittande ordförande
Christoffer Ingo omvaldes enhälligt
till en andra period. Kongressen be
handlade och godkände även förslaget
till nytt politiskt program.
Kongressen 2018 var tradition
senligt tre dagar lång, från fredag till
söndag. Kongressen började på fre
dag med ett nytt koncept, en debat
tävling mellan kongressdeltagarna.
Den lättsamma tävlingen bidrog till
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att höja stämningen bland deltagar
na och sänkte tröskeln för att delta
i debatterna på själva mötet. Debat
tävlingen var väldigt omtyckt och
man ämnar fortsätta med konceptet
även på kommande kongress.
På fredag kväll ordnades ett
cocktailtillfälle på stadshuset som
Pargas stad med stadsdirektör Patrik
Nygrén stod värd för. Kongressens
supén hölls på lördag kväll på Brank
is där lokalavdelningar som under
verksamhetsåret presterat extra
väl i sin verksamhet premierades.
Liberala Studerande i Åbo belönades
som årets lokalavdelning, för sitt
framgångsrika arbete i kårvalen, en
aktiv medlemsvärvning och ny låg
tröskelsverksamhet. SU i Vasa fick
priset för årets medlemsrekryterare,
med en rekrytering av hela 107 nya
medlemmar. Under kongressupén
utdelades även förtjänsttecken åt
SU:are som gjort en betydande och
långvarig insats för förbundet.
Kongressen valde Christoffer Ingo
(Korsholm) till förbundsordförande.
Till vice ordförande för förbundet
valdes Frida Sigfrids (Borgå) och
Nicholas Kujala (Esbo). Till förbunds
styrelsen valdes Viveca Hansson
(Esbo), Peppi Wilson (Kimitoön),
Filip Slotte (Vasa), Nicolas Sjöberg
(Helsingfors) och Ida-Maria Skytte
(Korsholm). Till revisorer valdes
Ernst&Young Ab med CGR Anders
Svennas som huvudansvarig revi
sor, samt CGR Bengt Nyholm. Till
revisorssuppleanter valdes Marina
Rindell CGR och revisionssamfundet
Ernst & Young Ab.

medlemmarna har deltagit enligt
följande:

2.2 Förbundsstyrelsen (FS)
Förbundsstyrelsen har under 2018
haft följande sammansättning och
1.1–29.4.2018
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eller e-postmöten har enbart för
bundsstyrelsen kallats, förutom i un
dantagsfall då någon övrig förtroen
devalds expertis behövts av styrelsen.
Under förbundsstyrelsemötena i re
gionerna har en tjänsteman närvarat
utöver förbundssekreteraren. På
övriga förbundsstyrelsemöten deltar
enbart förbundssekreteraren.
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Under 2018 har förbundsstyrelsen
mötts 22 gånger. Åtta av dessa möten
har hållits som längre veckoslut
smöten som varat 2-3 dagar, och
ett har hållits som e-postmöte. Till
förbundsstyrelsens veckoslutsmöten,
som alltid hålls i någon av kretsarna,
kallades förutom styrelsen även kret
sordförandena och utskottsordföran
dena. Om de inte kunnat delta har
de haft rätt att utse en ersättare. Då
förbundsstyrelsen haft kvällsmöten
30.4.– 31.12.2018
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Kretsarna och utskottens närvaro på förbundsstyrelsemöten de kallats till:
1.1– 29.4.2018
2

5

7

Ville Berglund, Åboland

-

X

-

Matias Hertzberg, Helsingfors

-

X

x

Ida-Maria Skytte, Österbotten

x

-

x

Linnea Lindfors, Nyland

x

x

x

Elis Henell, IU

-

x

-

John Eriksson, Mipu

x

x
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Elin Rosendal, Verkus

x

x

x

Alexandra Saarinen, LSK

x

x

-

Veronica Välimäki, EPU

-

-

-

Sonja Rodén, Jämu

-

-

-

Nicolas Sjöberg, ersättare, Helsingfors

x

Johanna Mantere, ersättare IU

x

Helen Honkasaari, ersättare, IU

Under de flesta förbundsstyrelse
mötena har politisk diskussion förts
om vad som då varit aktuellt. FS har
sammanträtt enligt följande, samt
behandlat följande ärenden:
1.
Videomöte 4.1. Förbunds
styrelsen rekryterande en koordina
tor för Svensk Ungdoms barnläger
och diskuterade bland annat vårdre
formen och Brexit.
2.
Jakobstad, 13-14.1. Förbunds
styrelsen behandlade beredning
av det nya politiska programmet,
godkände ett utkast på en vision för
Finland år 2050 och behandlade
praktikaliteter gällande presidentva
let och kongressen.
3.
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Videomöte, 30.1. Förbunds

x

styrelsen analyserade resultaten
i presidentvalet och diskuterade
pågående strejker i landet. Styrelsen
gjorde även en slutlig behandling
av politiska programmet, behand
lade personalärenden och tillsatte
ny medlem till det internationella
utskottet.
Videomöte 7.2. Löpande ären
4.
den behandlades och en ny verksamhet
sledare för Nylands krets anställdes.
5.
Tammerfors, 17-18.2. Politiskt
diskuterade förbundsstyrelsen bland
annat kollektivavtalsförhandlingar,
språkförsök i skolor och avgiftsfria
preventivmedel för unga. Styrelsen
remissdebatterade även de inkomna
motionerna, bestämde vilka mo
tioner som skickas till partidagen

och godkände kallelse till kongress.
Styrelsen planerade även det tilltänk
ta landskapsvalet och lediganslog
tjänsten som verksamhetsledare för
högskolepolitik och organisation.
6.
Videomöte 27.2. Löpande
ärenden, som första utkast på
motionssvar till kongressen och
tillsättandet av delegation till NCF:s
repskap, behandlades av styrelsen.
Politiskt diskuterade styrelsen
straffen för totalvägrare.

8.
Videomöte, 14.3. Förbunds
styrelsen behandlade löpande ären
den, såsom kongresshandlingar och
personalärenden.
9.
Videomöte, 5.4. Förbunds
styrelsen behandlade löpande ären
den, såsom anställningar och verk
samhetsberättelsen för år 2017.
10.
Videomöte 18.4. Styrelsen
fastställde partidagsdelegation för
partidagen 2018 och repeterade prak
tikaliteter inför kongressen. Politiskt
diskuterade styrelsen bland annat
anställningsskyddet, attacker i Syrien
och de senaste opinionsmätningarna.

12.
Vasa 18-20.5. Styrelsen
konstituerade sig och tillsatte med
lemmar i de resterande utskotten.
Styrelsen planerade det kommande
året, bland annat genom fastställand
et av en årskalender och en workshop
om styrelsens arbetssätt. Politiskt
diskuterade styrelsen bl.a. den me
diala synligheten av SU:s kongress
beslut och socialpolitik.
13.
Videomöte 6.6. Styrelsen
behandlade löpande ärenden, såsom
kompletterande val till utskotten,
ansvarsfördelning för motionsup
pföljning, årskalendern och person
alärenden. Politiskt debatterade
styrelsen valfrihet i vården och asyl
politik.
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7.
Borgå, 9-11.3. Styrelsen
godkände sitt förslag på ramplan
till kongressen, behandlade utkast
till valprogram för landskapsvalet,
godkände bokslutet för 2017 och tog
del av praktikaliteter inför partidagen
2018. Politiskt diskuterade styrelsen
nedskärningar i utbildningen och läget
med social- och hälsovårdsreformen.

11.
Videomöte 9.5. Styrelsen
intervjuade och tillsatte utskottsord
föranden till Svensk Ungdoms
utskott. Den nyvalda styrelsen
diskuterade sina förväntningar och
målsättningar för året.

14.
Epostmöte 19-21.7. Styrelsen
lediganslog tjänsten som verksamhet
sledare för organisation och högsko
lepolitik.
15.
Videomöte 16.8 Styrelsen
erbjöd jobbet som verksamhetsledare
för organisation och högskolepoli
tik till Annica Tallqvist. Styrelsen
fastställde även tre internationella
delegationer: en till Stockholm och en
till Umeå för en studieresa inför de
svenska valen samt en delegation till
Lymec:s kongress i Vilnius.
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16.
Videomöte, 5.9. Styrelsen
fastställde budget för år 2019, ut
värderade sommarsemi och skötte
andra löpande ärenden. Politiskt
diskuterade styrelsen utvisningar,
EU-politik och slopande av sommar
tiden.

20.
Videomöte 24.10. Styrelsen
planerade i detalj de kommande
skuggregeringsförhandlingarna och
behandlade läget med sin motion
suppföljning. Politiskt diskuterade
styrelsen elbilar, vapenexport och
partiernas skuggbudgetar.

17.
Raseborg, 14-16.9. Styrelsen
planerade det kommande riks
dagsvalet och det inplanerade
landskapsvalet. Styrelsen godkände
verksamhetsplanen för 2019, tillde
lade Svenska natten-medaljen och
höll en workshop om att utveckla
medlemsvården. Politiskt diskuterade
styrelsen regeringens budgetförslag,
interpellationen mot utrikesminister
Timo Soini, valresultatet i Sverige
och värnpliktens framtid.

21.
Vasa, 24.11-25.11. Styrelsen
remissbehandlade utkastet till
internationellt politiskt program,
samarbetsavtalet, godkände ett
samarbetsavtal med Finlands Svens
ka Skolungdomsförbund FSS inom
Debattforum och Debattävling och
behandlade utkastet till riksdagsval
sprogram. Politiskt diskuterade
styrelsen tilläggsbudgeten, jämställ
dhet inom idrott, digitalisering i
skolorna och markplanering.

18.
Videomöte, 26.9. Styrelsen
fastställde spetsteman för riks
dagsvalet, planerade införskaffning
av kampanjmaterial och behandlade
motionsuppföljningen. Politiskt dis
kuterade styrelsen spaningslagarna,
vårdreformen och biståndspolitik.

22.
Helsingfors 15-16.12.
Styrelsen godkände det internatio
nella politiska programmet, behand
lade motionsuppföljningsrapporterna
och utvärderade året 2018. Politiskt
diskuterade styrelsen tilläggsbud
geten, regeringsförhandlingarna i
Sverige och östersjöfrågor.

19.
Åbo, 19-21.10. Styrelsen
planerade de politiska ungdomsför
bundens skuggförhandlingar, tillsatte
en programarbetsgrupp inför riks
dagsvalet och godkände ett samar
betsavtal med Understödsföreningen
för Svenskspråkig Missbrukarvård.
Styrelsen valde även leverantör för
den nya su.fi hemsidan och hade en
workshop om vad hemsidans hu
vudfunktioner ska vara. Politiskt
diskuterade styrelsen de pågående
strejkerna och internationell politik.
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2.2.1 Förbundsstyrelsens interna
arbetsfördelning

SU:s förbundsstyrelsestruktur
medför ett centralt ansvar på enskil
da förbundsstyrelsemedlemmar att
uppfölja motioner och det politiska
programmet. Motionsuppföljning har
fördelats mellan förbundsstyrelse
medlemmarna, som i sin tur haft
möjlighet att inkludera andra aktiva
SU:are, utskott eller andra experter i
arbetet. Förbundsstyrelsen har också

delat upp olika politiska områden
enligt ministerier bland förbunds
styrelsemedlemmarna. Styrelsemed
lemmar har även aktivt upprätthållit
kontakten med medlemmar i Svenska
riksdagsgruppen med ansvar för
liknande politiska områden. Löpande
ärenden, både politiska och adminis
trativa har behandlats av förbunds
styrelsen och förbundsstyrelsen har
mötts i snitt två gånger per månad.
Förbundsstyrelsen tillsätter även
förbundets utskott.
2.2.2 Internationella utskottet (IU)
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Internationella utskottet ansvarar
för SU:s internationella verksamhet
och åtaganden. Fram till kongressen
i Pargas bestod utskottet av ord
förande Elis Henell, medlemmarna
Helen Honkasaari, Björn Bons
dorff, Fanny Willman, Matilda Af
Hällström, Theo Herold, Johanna
Mantere, Anni Dahlén, Algot Silven
noinen, Daniel Silén, Sonja Rosen
qvist, Veera Granroth och Laura
Fagerlund. Efter kongressen valdes
Laura Fagerlund till utskottsord
förande och till medlemmar Johanna
Mantere, Isabella Alinikula, Jenny
Vuorenlinna, Emilia Mattsson, Emma
Heijnsbroek, Elis Henell, Björn
Bonsdorff, Daniel Silén och Nicólo
Branchesi till utskottsmedlemmar.
Under hösten har en utskottsmedlem
bett om avsked från utskottet, men
har ersatts av Kasper Kannosto.
Sara von Bonsdorff har fungerat som
utskottets internationella sekret
erare. Nicholas Kujala har varit
utskottets kontaktperson i förbunds
styrelsen.

Utskottets möten har hållits per
videolänk på Google Hangout eller
Skype, eftersom flera av medlemmar
na vistas utomlands för studier eller
jobb. IU är ett öppet utskott och även
andra än utskottsmedlemmar kan
delta i utskottets möten. Utskottet
bjuder också in personer som ingår i
SU:s delegationer som representerar
förbundet på internationella evene
mang eller personer med SU anknyt
ning som har förtroendeuppdrag i de
internationella organisationerna där
SU är en aktiv medlem.
Under året har IU hållit flera
möten, och utöver mötena har
brådskande ärenden diskuterats via
sociala medier som Whatsapp och
Facebook. Inom utskottet har ans
varet för bevakningen av politiken
och händelser i Finland, Norden,
Europa och globalt fördelats enligt
medlemmarnas intresseområden.
IU har skrivit ett flertal resolution
er och motioner. IU-medlemmarna
har under året deltagit i flera olika
seminarier och föreläsningar med
internationella teman som ordnats av
olika organisationer, och SU har varit
väl representerat på internationella
evenemang.
2.2.3 Ekonomi- och arbetsmarknadspolitiska utskottet (EPU)

Vid inledningen av året bestod
utskottet av ordförande Veronica
Välimäki samt utskottsmedlemmarna
Rasmus Anttila, Carl-Oscar Beijar,
Filip Björklöf, Christa Elmgren,
Petri Fagerudd, Filip Slotte, Camilla
Mäkinen och Jade Malmi till medlem
mar. Efter kongressen valdes Christa
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Elmgren till ny ordförande och den
nya styrelsen bestod av John Erics
son, Rasmus Anttila, Rolf Schwartz
och Amanda Åström. I oktober 2018
avgick Christa Elmgren som ord
förande och i november valdes Mi Ad
olfsson till ny ordförande med samma
styrelseuppsättning.
Utskottet fokuserade under
Christa Elmgrens period på hållbart
byggande där utskottet bland annat
besökte Aalto-universitetet för att
delta i en föreläsning och diskussion
om hållbart byggande. Under Mi
Adolfsson ledning har utskottet bland
annat arbetat med den ekonomiska
situationen för studerande vid öppna
universitet.
Som sekreterare för utskottet
fungerade Anna Lindberg fram till
augusti och därefter Joel Sundström.
Viveca Hansson har fungerat som
förbundsstyrelsens kontaktperson
till utskottet.
2.2.4 Verksamhetsutskottet (VERKUS)

Verksamhetsutskottet hade fyra
medlemmar under verksamhetsåret
2017–2018: Elin Rosendal (ord
förande), Rosanna Halttunen, Daniela
Ikäheimo och Jonathan Nurmi. Emma
Tcheng fungerade som FS represen
tant i utskottet. Anna Lindberg har
fungerat som utskottets sekreterare.
Verksamhetsutskottet hade tre
medlemmar under verksamhetsåret
2018–2019: Jonathan Nurmi (ord
förande), Mira Bäck och Daniela
Ikäheimo. Peppi Wilson fungerade
som FS representant i utskottet.
Andreas Hindrén har fungerat som
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utskottets sekreterare.
Verkus arrangerade en lokala
vdelningsträff 16-17 februari 2018.
Till träffen bjöds förbundets alla
lokalavdelningar. Lokalavdelning
sträffen ordnades i Tammerfors i
samband med MegaFS. Utskottet
planerade hela träffen med hjälp av
tidigare erfarenheter från ett li
knande evenemang år 2016.
2.2.5. Jämställdhetsutskottet
(JÄMU)

SU:s jämställdhetsutskott jobbar med
att bevaka samt stärka SU:s profil i
jämställdhetsfrågor.
Fram till mötet i maj 2018
fungerade Sonja Rodén som ord
förande och Ellen Kackur, Richard
Sundman, Benjamin Bergan, Emilia
Mattsson, Lotta Selänniemi och Petra
Ehrnstedt som medlemmar. I maj
2018 valdes Olivia Landén till ord
förande och senare i maj valdes Tobi
as Althoff som medlem, och utskottet
kompletterades i juni 2018 med Petra
Ehrstedt, Carl Björkman, Charlotta
Heijnsbroek, Emilia Lassenius, Ines
Latvala, Mikaela Henriksson och Moa
Aulanko som
medlemmar i utskottet. Under året
har utskottet jobbat med jämställ
dhetsfrågor och speciellt lyft fram
de extra utgifter kvinnor betalar på
grund sitt kön, såsom ”rosa skatten”
och mervärdesskatten på menss
kydd. Utskottet har också jobbat med
HBTQIA+-personers rättigheter.
Jämställdhetsutskottet ordnade
också en utbildning i placering och
sparande för att öka kunskaper i
placering hos unga. Utskottet ska

pade ett eget Instagramkonto för att
aktivt kunna delta i debatten gäl
lande jämställdhetsfrågor samt skrev
insändare till de finlandssvenska
dagstidningarna.
2.2.6 Liberala Studerande (LSK)
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Liberala Studerande LSK (härefter
LSK) inledde år 2018 sitt tredje år
som högskolepolitiskt utskott inom
Svensk Ungdom. Innan kongressen
leddes utskottsstyrelsen av Theo
Sjöblom (vice ordförande), Lisa
Forss, Laura Fagerlund, Ville Ber
glund och Nicholas Kujala (SU-repre
sentant).
Den efter kongressen tillsatta
styrelsen bestod under året av Linda
Johans (ordförande), Ville Berglund
(vice ordförande), Omar Mountassir,
Matilda Hassel, Rosanna Halttunen
och Nicolas Sjöberg (SU-representant).
LSK:s lokalavdelningsordförande
år 2018 var William Gräsbeck (Åbo)
och Alexandra Saarinen (Vasa).
Saarinen avgick som ordförande
senare samma år och ersattes inte
av någon annan. LSK i Helsingfors
har inte haft någon verksam styrelse
sedan 2015.
LSK har fortsatt upprätthålla sin
Facebooksida för att dela och kom
mentera högskolepolitiska nyheter
samtidigt som utskottsordförande
tagit ställning till högskolepolitiska
frågor tillsammans med förbund
sordförande. LSK har även satsat på
synlighet via Instagram och genom en
uppdatering av en gemensam hemsi
da med Svensk Ungdom. I samband
med uppdateringen avskaffades
liberal.fi.

Under året har LSK även satsat på
att representera på olika evenemang
på högskolorna och kårerna, bland
annat mässor och årsfester. Utskottet
har även planerat ett evenemang för
att fira LSK:s tio år av verksamhet.
Evenemang och representation är
någonting utskottet velat satsa på
för att upprätthålla en synlighet på
högskolorna och på så sätt kunna
rekrytera nya medlemmar till alla
lokalavdelningar.
Under år 2018 ställde LSK upp
kandidater i Noviums och ASK:s kår
val. I Noviums kårval kandiderade
nio studerande för LSK av vilka fem
blev invalda och fyra suppleanter i
fullmäktige: Jenny Sandberg (Åbo),
Sharie Sveholm (Åbo), Lenita Hjort
man (Vasa), Joel Myntti (Vasa),
Matilda Hassel (Vasa) invaldes.
Mikael Harju (Åbo), Linda Johans
(Åbo), Jonathan Nurmi (Jakobstad)
och Peik Stenholm fick suppleant
platser. Till fullmäktigeordförande
valdes LSK:aren Jenny Sandberg.
Frida Sigfrids fungerade som vice
ordförande för ÅAS styrelse 2018.
Till ordförande för Noviums
styrelse 2019 valdes LSK:aren Sha
rie Sveholm och till internationellt
ansvarig och tutoransvarig valdes
LSK:aren Linda Johans.
I ASK:s kårval ställde LSK upp två
kandidater, Augusto Asis de Barros
och Oscar Kjellman. Båda kandidater
na fick en suppleantplats i fullmäktige.
2.2.8 Finansutskottet

Finansutskottet har innan kon
gressen 2018 bestått av Silja Borgars
dottír Sandelin (ordförande), Oscar
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Ohlis, Ann-Katrin Bender, Christof
fer Ingo och Benjamin Ellenberg, som
även fungerat som sekreterare. Efter
kongressen valdes Jose Forslund
till ny medlem i utskottet, förutom
de ovannämnda. Utskottet har i
huvudsak behandlat frågor kring
finansieringen av verksamheten,
ekonomisk planering, bokföring och
uppföljning på kort och lång sikt samt
uppgjort förslag till budget, reviderad
budget, mellanbokslut och bokslut.
FU har också berett ekonomiska
frågor av större vikt.
2.2.9 Förtjänstteckenskommittén

Svensk Ungdom inrättade 2007 en
kommitté för att ansvara över ut
delningen av förtjänsttecken. Un
der 2018 har kommittén fram till
kongressen bestått av Christoffer
Hällfors, Oscar Ohlis, Anna-Kajsa
Blomqvist-Liljeblad och Emma Bod
man (ordförande). Efter kongressen
tillsattes ett utskott med Emma Bod
man som ordförande och Christoffer
Hällfors, Jose Forslund och Anna-Ka
jsa Blomqvist-Liljeblad som medlem
mar. Förbundssekreterare Benjamin
Ellenberg fungerade som kommitténs
sekreterare. I och med kallelsen till
kongressen informeras även om fört
jänsttecknen och alla medlemmar har
rätt att nominera personer de tycker
är förtjänta av tecknet. Förtjänstteck
enskommittén beslutade i år att dela
ut förtjänsttecknen under kongressen
2018. Totalt delades fem stycken
tecken ut. Förtjänsttecken delades ut
till Fredrika Åkerö, Sonja Sandbacka,
Alexander Grandin, Matilda Flem
ming och Jose Forslund.
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2.3 Utbildningsverksamhet
Utbildningsverksamheten är ett av
SU:s viktigaste verksamhetsområden
och också under det gångna året har
ett flertal seminarier och diskus
sionstillfällen arrangerats regelbun
det. SU erbjuder sina medlemmar
högklassiga seminarier och utbild
ningar och medlemmarna har också
möjlighet att påverka innehållet i
programmet.
De aktiva har under året erbjudits
utbildning främst i seminarieform,
exempelvis på höstseminariet, det
traditionella Sommarsemit och på en
lokalavdelningsträff.
Därtill har både tjänstemän och
förtroendevalda deltagit i såväl intern
som extern utbildning arrangerad
bland annat av Svenska bildningsför
bundet.
2.3.1 Lokalavdelningsträff

Den 16-17 februari ordnades en lo
kalavdelningsträff i Tammerfors dit
samtliga av Svensk Ungdoms lokala
vdelningar var inbjudna. Under even
emanget fick SU:s lokalavdelningar
utbildning i mötesteknik, förening
slagen, utbyta idéer för verksamhet
och stifta bekantskap med förbunds
styrelsen för att stärka banden mel
lan centralförbundet och de lokala
aktiva. Den utbildande delen kom
pletterades med en workshop under
ledning av Niklas Mannfolk, tidigare
presschef för svenska folkpartiet,
om det lokala beslutsfattandes roll
och vikt i samhället. Utbildningsda
gen avslutades med samkväm med
styrelsen.

2.3.3 Debattävling på kongressen

2.3.4 Sommarsemi

Det traditionsenliga sommarse
mit ordnades 31.8–2.9 på Kirjais
kursgård i Nagu. Temat för årets
sommarseminarium var ”Nordiskt
samarbete i praktiken” och ordnades
som pilotförsök för första gången i
samarbete med SU:s nordiska takor
ganisation NCF. Programmet innehöll
bland annat föreläsningar och work
shops om nordiskt samarbete, under
ledning av NCF:s president Johanna

Mantere och Jose Forslund, presidi
emedlem i Ungdomens Nordiska Råd.
Seminarierna under helgen fyllde
två funktioner: att göra det nordiska
samarbetet mer bekant, till exem
pel hur Nordiska rådet och staterna
arbetar, samt att sänka tröskeln för
SU:s medlemmar att delta i förbun
dets internationella verksamhet.
Förutom seminarierna ordnades
även lättsammare program, som
bastubad, grillning, lekar och en
lekfull tävling. Även årets som
marsemi fyllde sitt syfte som ett
roligt avslut på sommaren och en
introduktion till höstens verksamhet.
Årets sommarsemi lockade knappa
30 deltagare, vilket är något mera än
tidigare år.
2.3.5 Höstseminarium
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Svensk Ungdom prövade ett nytt
koncept för seminariefredagen
på årsmötet, som traditionsenligt
öppnar förbundets årsmöteshelg. I
stället för ett seminarium i ordets
traditionella bemärkelse öppnades
fredagens program med en utbildning
i retorik och en lättsam debattävling,
där deltagarna får vässa sina debat
tkunskaper inför helgens faktiska
debatter. Programmet öppnades med
en utbildning av förbundssekreterare
Benjamin Ellenberg, om vilka argu
mentationsstrategier en talare kan
ha, hur man debatterar respektfullt
och hur man kan öva på att våga tala.
Konceptet har tagit inspiration av
SU:s och FSS Debattforum och De
battävling. Efter utbildningen tävlade
frivilliga deltagare i lag av tre mot
varandra i förbestämda ämnen. Flera
av de 63 delegaterna deltog i tävlin
gen, och evenemanget fick mycket
positiv återkoppling för sitt utbildan
de syfte, sin lekfullhet och hur det
sänkte tröskeln för framför allt nya
deltagare att delta i debatterna på
själva årsmötet.

Ett av SU:s större återkommande
utbildningsevenemang är Höstsemi
narium (tidigare kallat storsamling).
Arrangörskapet för evenemanget
roterar årligen mellan kretsarna och
temat fastställs av förbundsstyrelsen
enligt frågor som är aktuella för
medlemskåren. Årets seminarium
gick under namnet ”Hur mår vi egent
ligen?” och ordnades 16-18 november
i Helsingfors. Valet av tema tog av
stamp i den aktuella diskussionen och
forskningen om ungas välmående,
och kombinerade tips om hur man
kan arbeta med sitt egna välmående
med en samhällelig diskussion om
ämnet. Evenemanget lockade kring
35 deltagare och anrika talare.
Veckoslutet inleddes med ledigt
samkväm på fredag och själva sem
inariet öppnades av SU:s förbund
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sordförande Christoffer Ingo på
lördag, varefter forskare Matilda
Wrede-Jäntti presenterade den
nyligen publicerade finlandssvenska
ungdomsbarometern, som kartläg
ger finlandssvenska ungdomars
välmående. De övriga talarna inklud
erade Jenni Ahlbäck, projektansvarig
för uppsökande stödtjänster för
unga i Österbotten, Tariku Ahlfors,
verksamhetsledare för Sveps och
Rufus Wahén, verksamhetsledare för
Helsingfors svenska ungdomsarbete.
Seminariet innefattade såväl föredrag
som workshoppar och en paneldi
skussion. Evenemanget fick tack från
deltagarna för hur det kombinerade
självutveckling med samhällelighet.
2.3.6 Övrig utbildningsverksamhet

Övrig utbildningsverksamhet har
även anordnats i olika skala under
loppet av året. Bland annat har per
sonalen fortbildats på personaldagar
och förtroendevalda har tagit del av
workshoppar och inbjudit gästtalare
till sina möten.
2.4 Barnlägren
Svensk Ungdoms sommarläger ord
nades år 2018 för 42:a gången. En
barnlägerkoordinator som skötte allt
gällande lägren, som planeringen,
marknadsföring och anmälningarna,
anställdes i början på året. Som barn
lägerkoordinator fungerade Mirjam
Ekelund. Tre lägerledare som hjälpte
till med genomförandet av lägren an
ställdes i mars och barnlägren gick av
stapeln i början av juni. Lägren hölls
traditionsenligt på Kirjais kursgård.
Det första lägret, Jag och
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Skärgården, gick av stapeln 3
-6.8.2018 med 10 deltagare i åldern
7-12. Under lägret gjorde barnen
bland annat eget slime, simmade,
besökte en husky-kennel, kollade på
film, testade på slack-lining, ord
nande disco och hade skattjakt.
Det andra lägret, Jag Chillar, ord
nades 10 -15.6.2018. Totalt 6 ung
domar i åldern 12-15 deltog i lägret.
Deltagarna kollade på film, hade
skattjakt, simmade, bakade, ordnade
disco, testade på slacklining och hade
andra aktiviteter och lekar. En av
höjdpunkterna under lägret var när
deltagarna övernattade på Öster
holm. Övernattningen skedde under
presenningar.
Det tredje och sista lägret Jag på
Äventyr, ordnades 17 -21.6.2018.
Totalt 6 barn i åldern 7-11 år deltog
i lägret. Under lägret besökte delt
agarna en husky-kennel, simmade,
ordnade disco, bekantade sig med
naturen och hade skattjakt. Även
deltagarna på detta läger vi åkte ut
till Österholm och övernattade där
under presenningar.
Lägren började på söndag efter
middag i Pargas. Från Pargas åkte vi
med hyrd buss till Kirjais, på så sätt
behövde inte föräldrarna utsättas för
färjköerna. Den hyrda bussen förde
deltagarna tillbaka till Pargas på fred
ag/torsdag när lägren slutade. Maten
på lägren sköttes av Hanne Saarinen.
Arrangemanget från kursgårdens
sida fungerade smidigt och bra.
Lägerreklam gick ut per e-post och
per vanlig post till deltagare från de
senaste tre åren. Det annonserades
på Facebook, i Medborgarbladet,

delen av de anställda funnits på för
bundskansliet i Helsingfors, medan
en tjänsteman funnits på krets
kansliet i Åbo och en på kretskansliet
i Vasa.
FÖRBUNDSSEKRETERARE

Benjamin Ellenberg
INFORMATÖR OCH CHEFREDAKTÖR FÖR LIBER

Susanna Elenius
VERKSAMHETSLEDARE MED ANSVAR FÖR HÖGSKOLEPOLITIK OCH ORGANISATION

Veronica Aspelin
Cecilia Kaukiainen (fr.o.m. 23.4.2018
tills 31.7.2018.)
Annica Tallqvist (fr.o.m. 3.9.2018)
VERKSAMHETSLEDARE I HELSINGFORS OCH
ÖVRIGA FINLAND
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Liber, Åbo Underrättelser och Pargas
Kungörelse. Reklam gjordes också
på sommarkompassen, i nyhetsbrev
till SFP:s medlemmar och affischer
hängdes upp på skolor och bibliotek i
Huvudstadsregionen och Pargas och
Åbo. Det gjordes även ett par inlägg
på barnlägrets egna och Svensk Ung
doms Instagram-konton.
Lägren under sommaren 2018
var lyckade, lägerledarkoordina
torn och lägerledarna skötte sina
uppdrag väldigt framgångsrikt och
deltagarna trivdes utmärkt. Kirjais
kursgårds personal var även nöjda
över förverkligandet av lägren. Via
barnlägren kan SU erbjuda tillgänglig
och ändamålsenlig verksamhet för
barn från hela Svenskfinland som gör
skärgården mer bekant för deltagar
na och ger dem möjligheten att stifta
vänskapsband över regiongränserna.

Anna Lindberg
Joel Sundström (fr.o.m. 13.8.2018)

3. Administration och ekonomi
3.1 Personal
Även år 2018 präglades av person
alombyten. Personalbyten sker jäm
förelsevis ofta i en ungdomsorgani
sation som SU, där många anställda
ännu studerar eller har sin första
heltidstjänst på SU. Personalen har
hållit veckovisa personalmöten och
regelbundna tjänstemannakonferens
er där personalärenden diskuteras.
Förbundssekreteraren har hållit
utvecklingssamtal med de anställda
på våren och förbundsordförande på
hösten. Under 2018 har förbundet
satsat på att utveckla den interna
kommunikationen och stärkandet av
arbetsgivareimagen.
Under årets lopp har största

VERKSAMHETSLEDARE I NYLAND

Jenna Vierinen
Andreas Hindrén (fr.o.m. 8.3.2018)
VERKSAMHETSLEDARE I ÅBOLAND

Sara von Bonsdorff
VERKSAMHETSLEDARE I ÖSTERBOTTEN

Ellen Sammallahti
ELLINOR JUTH (FR.O.M. 23.4.2018)

GRAFIKER

Sofia Jern

3.2. Ekonomisk översikt
Svensk Ungdoms bokslut för år 2018
uppvisar ett resultat om + 19 198,60
euro, vilket förklaras till stor del av att
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landskapsvalet inte ordnades planen
ligt år 2018, vilket skulle ha krävt
betydande resurser av förbundet.
Under år 2018 fortsatte arbetet
för en stabil grund för ekonomin. I
bokslutet finns inga långfristiga lån.
SU är helt beroende av understöd
som inte är garanterade på lång sikt,
vilket utgör ett osäkerhetsmoment i
den ekonomiska planeringen. Det er
hållna statsbidraget 2018 indexfrys
tes till år 2017:s nivå. Svensk Ungdom
erhöll 226 500 euro i statsbidrag år
2018, jämfört med 226 500 euro även
2017, 225 000 år 2016, 220 100 euro
år 2015, 220 053 euro år 2014, 222
500 euro år 2013, 226 500 euro år
2012 och 231 000 euro år 2011.
Verksamhetsbidraget från Svens
ka folkpartiet låg år 2018 på 170 000
euro. Föreningen Konstsamfundet
understödde utgivningen av Liber
med 11 000 euro. För barnlägren på
Kirjais kursgård beviljade Stiftelsen
Brita Maria Renlunds minne ett
bidrag om 9 000 euro. Stiftelsen Tre
Smeder understödde SU:s verksam
het med 30 000 euro. Från Hels
ingfors och Åbo stad fick förbundet
lönebidrag för sammanlagt 29 772,63
euro. Kulturfonden understöd på 30
000 euro erhölls också 2018. Svens
ka Folkskolans Vänner understödde
SU:s och FSS gemensamma debat
tävling och debattforum med 8000
euro, en betydande ökning från 2000
euro året innan.
Accountor har skött bokföringen
sedan 2011. Under 2018 har samar
betet och arbetssätten utvecklats och
fungerat väl.
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4. Representation i olika
organ
SVENSKA RIKSDAGSGRUPPEN

Christoffer Ingo (maj 2017 - )

Svenska folkpartiet
PARTISTYRELSEN 		

Christoffer Ingo (maj 2017 -)		
			

Partifullmäktige
PERIODEN 2018-2020

Nicholas Kujala (juni 2018-)
Frida Sigfrids (juni 2018-)
Björn Bonsdorff (juni 2018-)
Henrik Wickström (juni 2018-)
Johanna Mantere ersättare (juni 2018-)
Benjamin Bergan ersättare (juni 2018-)
Richard Sundman ersättare (juni 2018-)
			
PERIODEN 2017 – 2019

Ida-Maria Skytte (juni 2017-)
Jose Forslund (juni 2014-)
Filip Slotte (juni 2017-)
Andreas Hindrén (juni 2017-)
Elin Blomqvist (juni 2017-)
Thomas Karv (juni 2017-)
Ann-Katrin Bender ersättare (juni
2017-)
Sonja Rodén ersättare (juni 2017-)
Emilia Mattsson ersättare (juni 2017-)
		
PERIODEN 2016-2018		

Richard Sundman (juni 2014-juni 2018)
Johanna Mantere (juni 2016-juni 2018)
Emma Tcheng ersättare (juni 2016-juni
2018)
Sonja Rosenqvist ersättare (juni 2016juni 2018)
INTERNATIONELLA UTSKOTTET

Anna Abrahamsson (maj 2013-)
Björn Bonsdorff (maj 2015-)
Lena Höglund (juni 2015-)

Laura Fagerlund (juni 2018-)

NORDISKA CENTERUNGDOMENS FÖRBUND
(NCF)

SOCIALPOLITISKA UTSKOTTET

Mikaela Henriksson
Vilhelm Forss (sekr.)
UTBILDNINGSPOLITISKA UTSKOTTET

Anna Nylund
Theo Sjöblom
Anna-Kajsa Blomqvist
Emilia Mattsson (sekr)
INTEGRATIONSPOLITISKA UTSKOTTET

Emma Tcheng, generalsekreterare
(maj 2016-)
Johanna Mantere, president
Richard Sundman (suppleant i
styrelsen)
UNGDOMENS NORDISKA RÅD (UNR)

Jose Forslund, presidiemedlem (20172018)
Nicholas Kujala, presidiemedlem
(2018-2019)

Ida Schauman (ordf)
LYMEC
ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTSKOTTET

				
MILJÖUTSKOTTET			

Anna Abrahamsson
Frida Sigfrids

Danica Vihinen, Generalsekreterare
(maj 2016-)
Lena Höglund, Bureau member, Political officer (2016-2018), Treasurer
(2018-)
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Lisa Palm

NORDISKA BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN
JÄMSTÄLLDHETSUTSKOTTET

(NORDBUK)

Alexandra Back
Fanny Willman

Karolina Lång

				
Övrigt: Förbundssekreteraren deltar
i partiets tjänstemannakonferenser
och partiets veckomöten.

SVENSKA FINLANDS FOLKTING LEDAMÖTER

Thomas Karv, Nykarleby
Fanny Willman, Korsholm
Carl-Wilhelm Stenman, Larsmo
Jaan Siitonen, styrelsemedlem

POHJOLA NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

				

Emilia Granqvist, viceordförande

SVENSKA KULTURFONDENS DELEGATION

				
SFP:S PERSONALFÖRENING

Anna Lindberg

Anna Abrahamsson (augusti 2016-augusti 2018)
Frida Sigfrids (augusti 2018-)

FINLANDS FN-FÖRBUND

Dan Cederlöf, styrelsemedlem
LAND ALLIANS

Kommun-/stadsfullmäktige
(9.4.2017-)

Nicholas Kujala, styrelsemedlem

Nylands krets (10+19)

UNGDOMSSEKTORNS TAKORGANISATION I FIN-

HANGÖ (1+1)
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Theo Sjöblom (1996)
Johanna Bäckman, suppl. (1999)
RASEBORG (5+3)

Ann-Katrin Bender (1988)
Filip Björklöf (1991)
Andreas Hindrén (1992)
Anita Westerholm (1995)
Sandra Ahtola (1989)
Tina Nykänen, suppl. (1988)
Eddie Lindbom, suppl. (1996)
Tor-Erik Stolpe, suppl. (1989)

TRÄSKANDA (0+1)

Ida-Cecilia Strandberg, suppl. (1993)
KYRKSLÄTT (0+1)

Malin Männikkö, suppl. (1997)

Åbolands krets 4+6)
ÅBO (1+0)

Ida Schauman (1989)

				
KIMITOÖN (1+2)

INGÅ (1+1)

Fredrik Simola (1997)
Jesper Oksanen, suppl. (1996)
Jonathan Nurmi, suppl. (1999)

Henrik Wickström (1994)
Cecilia Grönholm, suppl. (1999)

PARGAS (2+4)

GRANKULLA (0+1)

Erin Halme, suppl. (1997)
					
SIBBO (1+4)

Anna Abrahamsson (1990)
Richard Sundman, suppl. (1989)
Viola Mickos, suppl. (1996)
Caroline Högel, suppl. (1997)
Rasmus Öhman, suppl. (1993)

Rolf Schwartz (1989)
Laura Wickström (1993)
Calle Wikman, suppl. (1993)
Jannica Lindqvist, suppl. (1996)
Filip Nyström, suppl. (1991)
Fredrika Sihvonen, suppl.
(1991)

Österbottens krets (6+13)
KARLEBY (0+1)

Alexander Junell, suppl. (1998)
BORGÅ (0+4)			

Frida Sigfrids, suppl. (1996)
Elin Andersson, suppl. (1989)
Sofia Antman, suppl. (1988)
Emilia Mattsson, suppl. (1995)

KRONOBY (0+3)

Charlotte Sabel, suppl. (1998)
Per-Emil Sandstedt, suppl. (1989)
Amira Mountassir, suppl. (1992)

				
LOVISA (1+2)

LARSMO (1+1)

Eva Sederholm (1992)
Algot Silvennoinen, suppl. (1999)
Emma-Lotta Orava, suppl. (1998)

Carl-Wilhelm Stenman (1994)
Patrik Käldström, suppl. (1989)

LAPPTRÄSK (1+1)

PEDERSÖRE (2+5)

Linnea Lindfors (1996)
Emilia Salo, suppleant (1998)

Joakim Lasén (1997)
Christine Sten (1988)
Paulina Grön, suppl. (1995)
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Petter Bonde, suppl. (1988)
Nina Myrevik-Ekelund, suppl. (1989)
Jonas Solvin, suppl. (1997)
Nicklas Holmbäck, suppl. (1989)

Nina Kronholm (1993)
Simon Häggdahl, suppl. (1995)
Oomeh Maij, suppl. (1988)
NÄRPES (3+5)

JAKOBSTAD (3+2)

Sebastian Holmgård (1991)
Ida-Marie Jungell (1993)		
Trey Howard (1989)
Emil Isopahkala, suppl. (1996)
Alexandra Back, suppl. (1988)
NYKARLEBY (2+2)

VÖRÅ (1+2)

Madelene Lindqvist (1988)
Joni Staffans, suppl. (1990)
Christian Blom, suppl. (1989)

KRISTINESTAD (2+2)

Anna-Kajsa Blomqvist (1988)
Tommy Englund (1990)
Tobias Lillandt, suppl. (1989)
Magnus Hällbacka, suppl. (1989)
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Thomas Karv (1988)
Joel Sjöblom (1992)
Johannes Lindvall, suppl. (1996)
Michelle Snårbacka, suppl. (1998)

Linda Pellfolk (1988)
Johanna Berg (1990)
Roberth Sjöström (1992)
Jimmy Hällström, suppl. (1996)
Nedim Kekic, suppl. (1988)
Merjema Dizdarevic, suppl. (1996)
Amer Cehobasic, suppl. (1990)
Erica Wickman, suppl. (1989)

Korsholm (3+0)
Christoffer Ingo (1994)
Ida-Maria Skytte (1996)
Nina Söderberg (1989)
VASA (1+4)

Filip Slotte (1991)
Calle Koskela, suppl. (1996)
Christian Pundars, suppl. (1994)
Linnea Hasselblatt, suppl. (1990)
Thomas Näsman, suppl. (1993)

			
MALAX (2+2)

Johan Bergqvist (1991)
Elin Bjurs (1992)
Amina Elezovic, suppl. (1998)
Kim Gästgivars, suppl. (1993)
KORSNÄS (1+2)
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Europa
parlamentet
Verksamhetsåret har präglats av
förberedelser inför ett Europa i
förändring: EU-valet och Brexit som
de två största temata. EU står inför
sin största utmaning någonsin: hur
ska framtidens Europa se ut? Brexit
utgör en bra möjlighet att se över en
hurdan union vi vill ha, men det har
samtidigt skapat väldigt många fråge
tecken under verksamhetsårets gång.
Ett Storbritannien med svårigheter
att fatta beslut för ett strukturerat
utträde ur EU, har orsakat mycket
huvudbry bland EU:s statschefer och
politiker. I skrivande stund är det
ännu oklart hurudant slutresulta
tet blir kring Storbritanniens EUmedlemskap.
Arbetet under året präglades
också väldigt mycket av kommission
ens förslag på program för följande
programperiod 2021-2027. Kontoret
har hållits sysselsatt med flera av
de 38 programmen och aktivt följt
med resten. Speciellt har Torvalds
med team arbetat med fleråriga
budgetramen (Multiannual Finan
cial Framework - MFF), europeiska
maritim- och fiskerifonden (EMFF),
europeiska strategiska investerings
fonden (InvestEU), forsknings- och
innovationsprogrammet (Horizon Eu
rope), jordbruksprogrammet (CAP)
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och europeisk territoriellt samarbete
(Interreg).
Torvalds har under året också
jobbat för att hålla kontakten till
fältet i Finland. Det har gjorts gen
om att Torvalds har rört sig på olika
håll i landet, genom att delta i olika
seminarier, träffa skolungdomar och
andra intresserade organisationer
både i Bryssel och i Strasbourg samt
genom företagsbesök. På så sätt hålls
kontakten till väljarna och syn
ligheten på hemmaplan levande.
För Torvalds del har verksam
hetsåret inneburit fortsatt aktivt
arbete i utskotten och som andra vice
ordförande i ALDE (Liberala gruppen
i Europaparlamentet). ALDE står
inför utmaningen att öka samstäm
migheten och koherensen inom grup
pen och förberedelser inför EU-valet,
och här har Torvalds en viktig roll
att spela genom att visa på det finska
sättet att leda. Positionen som vice
ordförande är strategisk för den ger
ett helikopterperspektiv och ett ökat
inflytande.
Under verksamhetsåret har Tor
valds också deltagit i programmet
ALDE:s Young Visitor-program,
som ger Europaparlamentarikerna
möjlighet att bjuda in unga personer
under en vecka för att bekanta sig

med arbetet i parlamentet. Torvalds
hade en Young Visitor i maj 2018 och
april 2019.

Utskottsarbetet

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(ENVI)
Utskottet är ansvarigt för ett stort
antal politikområden, allt från en
ergi, luft- och vattenförore-ningar,
avfallshantering och skydd av biolo
gisk mångfald till europeiska frågor
som berör folk-hälsa och livsmedel.
Målsättningen för mandatperioden
2014-2019 är att främja ett resursef
fektivt och hållbart Europa. Att
bekämpa klimatförändringar och
arbeta för en resurseffektiv och håll
bar framtid är också de övergripande
teman som under mandatperioden
står i centrum för utskottets arbete.
Torvalds har under verksam
hetsåret fortsatt ha rollen som
ALDE- gruppens förhandlare i
förslaget om typgodkännande och ut
släpp från lätta personbilar, även om
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Nils Torvalds har fortsatt som ordi
narie medlem i utskottet för miljö,
folkhälsa och livsmedels-säkerhet
(ENVI), vilket är ett av Europapar
lamentets tyngsta utskott. Torvalds
fortsätter även som aktiv ersättare
i utskottet för ekonomi och valuta
frågor (ECON) samt i budgetutskottet
(BUDG) och fiskeriutskottet (PECH).
Därtill är Torvalds medlem och
koordinator i särskilda utskottet för
frågor om ekonomisk brottslighet,
skatteundandragande och skatteflykt
(TAX3).

förhandlingarna kring fördraget inte
gått framåt på grund av meningsskil
jaktigheter mellan Europaparlamen
tet och rådet.
Torvalds blev under verksam
hetsåret utsedd till ansvarig i ALDEgruppen för lagförslaget om koldi
oxidutsläppsstandarder för bilar
och paketbilar. Målsättningen med
förslaget är att minska på koldi
oxidutsläpp från lätta fordon, med
målsättningar för år 2025 och 2030.
Förslaget är en del av åtgärderna
för att uppnå EU:s klimatåtaganden
under Parisavtalet och strävar efter
att hjälpa medlemsländerna uppnå
de nationella utsläppsminskning
smålen. Samtidigt är meningen också
att minska på bränslekostnaderna
för konsumenterna och förbättra
luftkvaliteten. Arbetet med det här
lagstiftningsförslaget slutfördes efter
många och långa trialogförhandlingar
i december 2018. Förhandlingsre
sultatet godkändes i plenum i Stras
bourg i mars 2019.
Utöver utsläppsstanderdarena för
de lätta fordonen har Torvalds också
fungerat som förhandlare för ALDE
för lagförslaget om om koldioxidut
släppsstandarder för lastbilar. Det
här lagstiftningsförslaget hade i det
stora hela samma målsättningar som
förslaget för bilar och paketbilar.
Målsättningen var att minska på ut
släppen, öka antalet noll- och lågut
släppsekipage på Europas vägar. Pro
cessen inleddes under hösten 2018
och kom till trialogskede i januari
2019. Dessa förhandlingar slutfördes
i mars 2019 och resultatet slogs fast
i plenum under det sista plenumet i
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Strasbourg i april 2019.
Torvalds ansvarade under verk
samhetsåret även för ALDE-gruppens
del för miljöutskottets utlåtande till
direktivet om gemensamma regler för
vissa former av kombinerad trans
port av gods mellan medlemsstaterna
samt för utskottets utlåtande till di
rektivet om mottagningsanordningar
i hamn för fartygsgenererat avfall och
lastrester. Utöver dessa utlåtanden
så har Torvalds ansvarat för yttran
det över interimsbetänkandet om den
fleråriga budgetramen 2021–2027.
Utöver dessa betänkanden och
yttranden som Torvalds ansvarat för
har han även fungerat som medför
fattare till två gemensamma resolu
tioner som godkänts av parlamentet.
Den första fungerade som grund för
den andra. Resolutionen gick under
rubriken gemensam resolution om
klimatförändringar – en europeisk
strategisk långsiktig vision för en
stark, modern, konkurrenskraftig
och klimatneutral ekonomi i över
ensstämmelse med Parisavtalet om
klimatförändringar. Resolutionen
kommer att fungera som grund för
Europaparlamentets fortsatta arbete
för klimatet och miljön, samt det
fortsätta arbetet mot klimatförän
dringen.
Arbetet i Europarlamentets mil
jöutskott kan i det stora hela ses som
mycket lyckat och resultatrikt.

Utskottet för ekonomi och
valutafrågor (ECON)
Arbetet i ekonomi- och valu
tautskottet fortsatte med samma
intensitet som under tidigare år.
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Fokus i utskottet har efter att EU:s
ekonomier till viss grad stabiliser
at sig efter den ekonomiska krisen,
skiftat från stabilitetsfrämjande
till tillväxtinriktade åtgärder. Som
ett led i detta har kommissionen
presenterat sin plan för en kapital
marknadsunion och arbetet med den
har fortsatt om än i långsam takt..
Den syftar till att underlätta för
företag (främst små och medelstora)
och investerare att hitta varandra
på marknaden. I förlängningen ska
det leda till ökade investeringar
över gränserna och bättre tillgång
till kapital för europeiska företag.
Kommissionen har under året pre
senterat flera lagförslag under kap
italmarknadsunionen och Torvalds
har fungerat som ALDE-gruppens
förhandlare för direktivet och förord
ningen gällande övervakning och
kapitalkrav för investeringsfirmor.
Torvalds har under verksam
hetsåret även haft rollen som den
liberala ALDE- gruppens skugg-rap
portör för bland annat följande
lagstiftningsförslag och betänkanden:
Europeiska centralbankens årsrap
port, årsrapporten om Europeiska
investeringsbankens finansiella verk
samhet, ekonomiutskottets yttrande
över EU:s allmänna budget, Utöver
dessa har Torvalds aktivt fört fram
finska bankers och finansinstituts
syn på lagstiftningen till kollegor
ansvariga för de lagförslag som ska
slutföra det mångåriga arbetet med
bankunionen.
Utskottet för även en utvecklad
ekonomisk dialog med Europeiska
centralbanken, Eurogruppen och

Särskilda utskottet för frågor
om ekonomisk brottslighet,
skatteundandragande och
skatteflykt (TAX3)
Den liberala ALDE-gruppen valde i
mars 2018 Torvalds till sin koordina
tor för Europaparlamentets särskilda
utskott för ekonomisk brottslighet,
skatteundandragande och skatteflykt
(förkortat TAX3). Utskottet har som
uppgift att fortsätta med arbetet som
de tidigare specialutskotten inlett
på detta område inom Europeiska
unionen. Som koordinator kommer
Torvalds att samordna ALDE-grup
pens verksamhet och politiska arbete
inom utskottet.
Behovet för särskilda utskott med
detta tema har varit tydligt efter
läckorna ”Lux-leaks” och ”Panama
pappren”. Syftet har varit att dra
lärdomar av läckorna och identifiera
vilka åtgärder går att ta på EU-nivå
på att komma åt problemen. Läck
orna visade tydligt vilket allvarligt
problem både penningtvätt och
skatteflykt är för EU. Det handlar
både om uteblivna skatteintäkter för
medlemsstaterna och finansiering
av brottslighet och terrorism. Vid
sidan av de direkta negativa effek
terna, skapar också möjligheten till
skatteflykt en ojämlik spelplan för
företagen, något som i förlängningen
får mycket negativa konsekvenser för
realekonomin.
Rapporten från utskottet gav
rekommendationer för steg framåt,
identifiera var flera av kryphål finns
och hur dessa ska stängas till.
ALDE har varit viktig spelare i att
hitta en kompromiss mellan de stora
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medlemsländernas finansministrar
samt den nya banktillsynen. Tovalds
har på regelbunden basis aktivt delt
agit i dessa höranden. På Torvalds
initiativ har ALDE skrivit ett policy
papper för framtidens europeiska
monetära union (EMU). Arbetet kring
policy pappret uppskattades inom
ALDE-gruppen.
Torvalds fungerade som par
lamentets ansvariga för den s.k.
Torvalds-rapporten om bankunion
ens framtid. Rapporten välkom
nar framgångarna och sätter upp
en realistisk vägkarta framåt för
bankunionen. Rapporten fick ett
starkt stöd i parlamentet.
Torvalds fungerade som den lib
erala ALDE-gruppens ansvariga för
den årliga rapporten om unionens
konkurrenspolitik. Torvalds jobbade
för att understryka en fungerande
konkurrensrätts betydelse för den
inre marknaden, behovet av att rev
idera reglerna kring statligt under
stöd för enhetligare tillämpning av
regleringen i hela unionen samt be
hovet att anpassa konkurrensregler
na till den digitala ekonomin. Tor
valds underströk också behovet av att
ta i beaktande de stora internetplat
tformarnas stora inflytande och den
obalans det skapar på marknaden.
En ytterligare rapport för verk
samhetsåret föll på Torvalds bord:
den europeiska planeringsterminen.
I rapporten diskuteras hur man kan
ta framtida utmaningar i ekonomin i
beaktande, som den åldrande befolk
ningen.
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grupperna. Kompromissen vann stöd
av de flesta i parlamentet, mycket
tack vare Torvalds insatser. Inom
ALDE-teamet fungerade samarbetet
bra och Torvalds bidrog i synnerhet i
institutionella frågor och frågor kring
antipenningstvätt.
Utskottet gjorde fact finding resa till Isle of Man för att se hur de
tacklar skatteflykt. Resan ägde rum
i slutet av november och innehöll
bl.a. besök till finansministeriet och
utskottet om visselblåsare.

Budgetutskottet (BUDG)
Inom den liberala gruppen är det få
parlamentariker som är aktiva inom
budgetutskottet. Torvalds hör till de
aktiva och erfarna, och har därför
fått ökat inflytande.
EU:s långtids budgetram (Multi
annual Financial Framework - MFF)
sätter gränser för hur stor EU:s
budget får vara inom olika ämneshel
heter per år. MFF:en fungerar som en
långsiktig plan för vad EU ska göra
under tidsperioden. Den nuvarande
MFF:en gäller för åren 2014-2020.
Kommissionen gav i maj 2017 ut sitt
förslag på hur MFF:en från 2021
framåt ska se ut. Till MFF:en hör alla
de sektoriella programmen, som jord
bruksprogrammet (CAP) och forsk
nings- och innovationsprogrammet
(Horizon Europe). Kommissionen
siktade på att ha allt klart innan
EU-valet, men det blev snart klart att
den tidtabellen är för ambitiös för
MFF:en som helhet, medan stor del
av de sektoriella programmen hunnit
så gott som i land tills idag.
Torvalds är ALDE gruppens
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ansvariga för EU:s budget för 2020.
Fokus för budgeten ligger, likt tidig
are år, på sysselsättning och tillväxt,
igenom forskning och innovationer,
och flyktingsituationen i EU och
Europas närområden. År 2020 är det
sista i den nuvarande MFF:en och
kommer därför att fokusera mycket
också på att avsluta de pågående pro
jekten och programmen. Samtidigt
kommer året att vara ett beredande
år för nästa MFF. Oklarheterna kring
Brexit hänger också i luften då det
gäller finansieringen av EU:s budget
för den närmaste framtiden. Storbri
tannien har förbundit sig till program
och projekt som de ska vara med och
slutföra, också finansiellt.
Kommissionsordförande Juncker
presenterade i början av sin mandat
period 2014 en plan på att
skapa tillväxt och arbetstillfäl
len i EU. Den europeiska fonden för
strategiska investeringar (EFSI) är
den centrala delen av planen. Fonden
är ett välkommet redskap för att öka
sysselsättningen och investeringar i
Europa, men kunde ha fokuserat på
projekt som ger ett större europeiskt
mervärde. I nästa MFF:en har alla
finansiella instrument slagits ihop till
ett program, InvestEU. I praktiken
är InvestEU en utökad efterträdare
till EFSI. Inom den liberala gruppen
fungerade Torvalds som ansvarig för
InvestEU.
Torvalds är stående rapportör
för forskningsprogrammet Horisont
2020 och dess efterträdare Horizon
Europe i budgetutskottet. Torvalds
lyckades säkra parlamentets stånd
punkt till 120 miljarder euro för

Fiskeriutskottet (PECH)
Den största fiskerifrågan under
mandatperioden vid Europaparla
mentet är implementeringen av den
gemensamma fiskeripolitiken (CFP).
De utmaningar gällande samarbetet
i ALDE-gruppens fiskeriteam som
funnits tidigare år finns till viss del
kvar. Torvalds har, sin suppleantplats
till trots, med sin erfarenhet och
kunskap i fiskerifrågor varit något av
en förenande kraft i gruppen. Tor
valds har även tack vare det här fått
ansvar för de kanske mest betydelse
fulla lagförslagen under mandatperi
oden. Ju längre in på mandatperioden
vi kommit, desto mera ifrågasatt har
den gemensamma europeiska fisker
ipolitiken blivit. Här har Torvalds
spelat en stor roll i försvarandet av
den gemensamma politiken.
Den kanske viktigaste frågan i
fiskeriutskottet har varit förordnin
gen om tekniska åtgärder. Torvalds,

har som ALDE-gruppens förhand
lare aktivt arbetat för att skynda på
arbetet i syfte att ge fiskerinäringen
nya, förbättrade regler så snart som
möjligt. De tekniska åtgärderna
påverkar även det finska fiskeriet i
stor utsträckning och Torvalds har
därför hållit nära kontakt med både
fiskerinäringen och ministeriet i syfte
att hitta fungerande lösningar för
Finlands och Ålands räkning. Till att
börja med var både rådets och Euro
paparlamentets positioner oroande,
men arbetet under förhandlingarnas
lopp ledde till ett acceptabelt slu
tresultat. Förordningen innehåller nu
mätbara målsättningar som tvingar
medlemsländerna att ta vidta åt
gärder för att minska bifångsten.
Förhandlingarna, som pågått under
senaste verksamhetsåret, var långa
och svåra. Många parlamentariker
ville se en text som helt saknade
uppföljningsbara målsättningar och
riskerade försvaga de nuvarande
miljöskyddsreglerna. Torvalds har
lett den grupp av Europaparlamenta
riker som prioriterar ett fungerande
miljöskydd.
Också arbetet med den Europeis
ka havs- och fiskerifonden (EMFF)
har inneburit svåra förhandlingar.
Slutresultatet blev som helhet en
besvikelse. Däremot antog Europa
parlamentet till vår stora glädje en
skrivning som möjliggör ersättning
för skyddsjakt av arter som hotar
fiskebestånden som sin position.
Skrivelsen berör främst skador
orsakade av exempelvis säl och
skarv. Fonden kommer inte att kunna
användas till vissa miljöskadliga
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programmet, utan att ändå pruta på
kravet om ”excellence” i forskning
sprojekten. Forskning och innovation
är motorn bakom Europas ökade
tillväxt sysselsättning och är ett av
prioritetsområdena för Europaparla
mentet.
Torvalds har också fungerat den
liberala gruppens ansvariga inom
budgetutskottet för yttranden om
digitaliseringsprogrammet Digi
tal Europe, mobilitetsprogrammet
Connecting Europe Facility, samar
betsprogrammen för beskattning och
tull Fiscalis och Customs, europeiska
rymdprogrammet och europeiska
maritim- och fiskerifonden.
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åtgärder och icke produktiva inves
teringar.
Torvalds har även fungerat som
ALDE-gruppens förhandlare för par
lamentets betänkande som behandlar
plaster ur fiskeriets synvinkel. Fis
keredskap utgör en stor del av plas
tavfallet i havet. Betänkandet strävar
efter att minska mängden skräp i
haven som orsakas av fiskeriet.
Utöver det dagliga lagstiftande ar
betet i parlamentet ordnade Torvalds
en resa till Åland för parlamentariker
och andra anställda vid Europaparla
mentet. Resan finansierades av parla
mentet som en del av arbetet i fiske
riutskottet. Syftet med resan var att
uppmärksamma den åländska fisker
inäringen och de lokala förhållanden
som påverkas av den lagstiftning som
skapas i Bryssel. Resan var mycket
uppskattad och gav upphov till myck
et viktiga diskussioner om de lokala
efterverkningar den gemensamma
fiskeripolitiken har på lokal nivå.

Verksamheten i övriga utskott
Torvalds fungerar som styrelse
medlem i EU-finansierade projektet
REIsearch, som forskar i sambandet
och synergimöjligheterna mellan
beslutsfattande, media, forskning
och medborgare. Projektet drivs av
forskningscentret Atomium Culture.
REIsearch fokuserar på artificiell
intelligens under årets projekt. Pro
jektet har fått fortsatt finansiering
för 2018.
De frågor som inte hör till Tor
valds verksamhetsområde, men
som ändå har inverkat mycket på
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den dagliga diskussionen är arbetet
kring förnyandet av upphovsrättslag
stiftningen, diskussionen kring
medlemsländer som bryter mot EU:s
grundläggande principer samt Brexit.

Delegationer
Torvalds är medlem i Rysslandsdele
gationen.

Intergrupper
Europaparlamentets arbete sker till
största delen genom de permanenta
utskotten. Det finns dock ärenden
som inte täcks av utskottens ansvar
sområden, vanligtvis på grund av att
EU inte har lagstiftningskompetens
inom dessa. Det finns trots detta ofta
behov av att dryfta även sådana ären
den på EU-nivå, om inte för att lag
stifta så för att tydliggöra existerande
missförhållanden. För detta ändamål
kan medlemmarna i Europaparla
mentet på eget initiativ grunda så
kallade intergrupper. Intergrupperna
kan inte själva formulera förslag till
lagstiftning, men de kan t.ex. göra
förberedande arbete och samla infor
mation som sedan kan överlämnas
till lämpligt permanent utskott för
vidarebehandling.

Minoritetsintergruppen
Torvalds fungerar som ordförande
för parlamentets intergrupp för
traditionella minoriteter, nationella
samhällen och språk, även kallad
minoritetsintergruppen. Torvalds
delar ordförande-skapet med två
andra parlamentariker. Dessa me
dordföranden är Kinga Gál från
Ungern och Josep-Maria Terricabras

exempel på var intergruppen har kun
nat ta en aktiv roll och understöda ett
medborgarinitiativ för att förbättra
minoriteters rättigheter inom EU.

Verksamheten i Finland
Under de så kallade gröna veckor
na, då inga sessioner, grupp- eller
utskottsmöten hålls i Bryssel eller
Strasbourg och under många fred
agar samt helger, brukar Torvalds
koncentrera sig på att besöka företag
och organisationer inom de politiska
områden som han är aktiv inom. Han
brukar även passa på att träffa aktiv
ister, lokalpolitiker, allmänhet och
massmedia runtom i Finland.
Under år 2018 har en del av arbetet
i Finland handlat om att återkoppla
till diskussioner som uppstod under
presidentvalskampanjen i början av
verksamhetsåret. Under verksam
hetsperioden har även arbetet inför
Europaparlamentsvalet, som hölls
den 26 maj 2019, dominerat.
Efter presidentvalet återupptogs
den sedvanliga verksamheten i
Finland. I övrigt har Torvalds aktivt
deltagit i Europainformationens
diskussionsturnéer i Finland för att
synliggöra en Europaparlamentarik
ers arbete. Torvalds har också besökt
gymnasier, företag och intresseor
ganisationer med samma ändamål.
Diskussionen om vargpopulationens
växande framfart och habituering
i kustregionerna, har engagerat
Torvalds. Som exempel på arbetet
i Finland kan nämnas den rundresa
Torvalds gjorde vid månadsskiftet
oktober-november 2018. Då reste
Torvalds runt i Finland i området
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från Katalonien. Gruppen består av
parlamentariker som representerar
minoriteter på olika håll i Europa.
Intergruppens arbete präglas av
de många olika minoriteter som är
representerade: basker, galicier,
finlandssvenskar, katalaner, turkiska
bulgarer, kelter, korsikaner, friser,
slovakiska ungrare, walesare m.fl.
Inom Europaparlamentet kan
det finnas intergrupper där parla
mentarikerna kan engagera sig i
utskottsöverskridande ämnen de ans
er att inte lyfts upp tillräckligt genom
de ordinarie utskotten och delega
tionerna. Vid början av varje man
datperiod röstas det om vilka dessa
intergrupper är. Torvalds tog initiativ
tillsammans med Kinga Gál att återe
tablera minoritetsintergruppen som
fungerat i parlamentet sedan 1983.
Mandatet var ingen självklarhet då
enbart 28 intergrupper fick bildas av
över 100 förslag. Inget annat organ
inom Europaparlamentet har i sär
skild uppgift att bevaka minoriteters
situation inom Europa. I den nya
kommissionen har minoritetsfrågor
fått ännu mindre utrymme än tidigare
och det gör att arbetet i minoritet
sintergruppen får en ännu större
betydelse.
Intergruppen fungerar först och
främst som ett forum för Europas
minoriteter där dessa kan utbyta
erfarenheter, diskutera problem
och potentiella lösningar. Samtidigt
följer intergruppen med de politiska
processerna som pågår i själva par
lamentet och ser till att minoritets
relaterade intressen inte förbises.
Minority Safepack är ett tydligt
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kring Kotka, Kuopio, Jyväskylä och
Tammerfors. Syftet var att fortsät
ta diskussioner som uppkom under
presidentvalskampanjen, och åter
koppla också till det finskspråkiga
fältet. Det var en lyckad resa, med
många viktiga diskussioner.
Torvalds mediesynlighet i Finland
har varit utmärkt i såväl dagstidning
ar, radio och tv, och på båda språken.
Mediesynligheten stärks ytterligare
av kolumner som varje månad public
eras i tidningarna HBL, Vasabladet,
Österbottens tidning, Östra Nyland,
Västra Nyland, Åbo Underrättels
er, Ålandstidningen och Nya Åland.
Han har även regelbundet skrivit
kolumner i Landsbygdens Folk,
Skogsbruket, Medborgarbladet och
Akavas medlemstidning.
Tidningen Nya Europabladet
utkom i ca 90 000 exemplar den 18
april 2019 och behandlade ingående
klimatfrågan, EU:s framtid, vargprob
lematiken, skatteflykt och säkerhets
frågor.

Verksamheten på Åland
SFP har formellt sett ingen verk
samhet på Åland, men har ett nära
samarbete i EU-frågor. Kontakten är
speciellt god med de tre partier som
gemensamt stödde SFP-listan i Euro
pa-parlamentsvalet 2014. Som en del
av den överenskommelse som nåddes
med de åländska samarbetspartierna
inför valet arbetar en åländsk spe
cialmedarbetare i Torvalds stab.
I Europaparlamentsvalet 2019
ställde Anton Nilsson, som är den
åländska specialmedarbetaren vid
Torvalds kontor, upp som Ålands
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kandidat.
I juli 2018 ordnades den resa
som Torvalds tagit initiativ till för
Europaparlamentariker och andra
anställda vid parlamentet. Resan ord
nades som en del av arbetet i fiske
riutskottet och hade som syfte att
sprida kunskap och information om
fiskeriverksamheten på Åland och de
speciella omständigheter som råder i
den åländska skärgården. Resan var
mycket lyckad, och genom givande
diskussioner kom man fram till att ut
maningarna runt om i Europa kan se
ganska likadana ut för lokalfiskeriet.
I mars 2019 deltog Torvalds i ett
välgörenhetsarrangemang till förmån
för museifartyget Pommern och
träffade allmänheten på köpcentret
Maxinge.
Torvalds har haft ett aktivt sa
marbete med åländska företag i
allmänhet och de åländska redarna i
synnerhet. Torvalds har under året
regelbundet skrivit kolumner i de
åländska tidningarna. Torvalds ar
betar för en åländsk parlamentsplats
i Europaparlamentet. I samband
med Brexit har frågan om vad som
ska hända med de platser i Euro
paparlamentet som just nu innehas
av medlemmar från Storbritannien
aktualiserats. I och med att platserna
preliminärt har omfördelats beslöt
även den finska regeringen att den
fjortonde platsen dessvärre inte
tillfaller Åland. Torvalds engagerade
sig aktivt i frågan till förmån för en
åländsk plats. Torvalds krävde redan
då saken behandlades i Europapar
lamentet att självstyrande regioner
skulle få egna mandat, något som

tyvärr inte fick understöd av ma
joriteten. Arbetet fortsätter dock.

Besöksgrupper

Byrån i Bryssel och Finland
Torvalds stab i Bryssel bestod under
verksamhetsåret av Katarina Dahl
man, Beata Björkvall, Anton Nilsson,
Alexander Lång och Jenny Bergholm.
Dahlman och Björkvall har arbetat
på kontoret sedan 2013. Nilsson kom
till teamet hösten 2015. Lång ersatte
Dahlman vid årsskiftet och Bergholm
förstärkte teamet från februari
framåt.
Katarina Dahlman och Alexander
Lång ansvarar för bevakningen av
utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet, utskottet för
jordbruk och landsbygdens utveck
ling, utskottet för regional utveckling,
, utskottet för transport och turism
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Under verksamhetsåret har Tor
valds bjudit in fyra officiella besöks
grupper. Grupperna har bestått av
personer som varit aktiva under
presidentvalskampanjen, aktiva inom
Svensk Ungdom, representanter för
centrala finlandssvenska organisa
tioner samt kandidater och kampan
jchefer i EU-valet. Under besöken
har deltagarna fått bekanta sig med
arbetet i Europaparlamentet, NATO
samt andra EU-institutioner, som till
exempel EU-kommissionen.
Besöksgrupperna till Europapar
lamentet möjliggörs tack vare Euro
paparlamentarikerns rätt att bjuda
in ett visst antal personer per år till
parlamentet i Bryssel eller Stras
bourg.

samt utskottet för internationell han
del. Dahlman skötte även Torvalds
kalender och möten i Bryssel.
Beata Björkvall ansvarar för
bevakningen av budgetutskottet,
utskottet för industrifrågor, forsk
ning och energi, utskottet för kon
stitutionella frågor, utskottet för
budgetkontroll, , samt utskottet för
framställningar. Björkvall sköter
även vice ordförandeskapet i ALDE
gruppen, samt frågor som berör Mi
noritetsintergruppen.
Anton Nilsson ansvarar för bev
akningen utskottet för ekonomi och
valutafrågor, samt fiskeriutskottet.
Nilsson ansvarar även för utskottet
för skattebeslut och andra åtgärder
av liknande karaktär eller med li
knande effekt. Nilsson har också ett
specialansvar för frågor som berör
Åland.
Jenny Bergholm ansvarar för
utgivandet av tidningen Nya Europab
ladet och för kontakter med media,
samt utökandet av dessa. Bergholm
ansvarar därutöver för bevaknin
gen av utskottet för rättsliga frågor,
utskottet för inre marknaden och
konsumentskydd, utskottet för sys
selsättning och sociala frågor, samt
utskottet för medborgerliga fri- och
rättigheter samt rättsliga och inrikes
frågor. Bergholm sköter även om Tor
valds kalender och möten i Bryssel.
Elisabet Rantschukoff arbetar
som Torvalds' specialmedarbetare
i Finland sedan 2013. Hon är sta
tionerad i Vasa, men arbetar även
veckor i Helsingfors. Rantschukoff
koordinerar kontakterna till och ar
betet i Finland. Elisabet ansvarar för
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bevakningen av finländsk politik och
media, koordinering av möten, besök
och annan verksamhet i Finland,
PR- och informations-verksamhet
och deltar i planering av och genom
förande av besöksgrupper i Bryssel.
Rantschukoff har som bevakningsom
råden; skarv- och vargproblematiken
samt Natura 2000.
Under perioden februari-maj 2019
har Rantschukoff varit tjänstledig
från sitt arbete som specialmedar
betare och fungerat som Torvalds
kampanjchef inför Europaparla
mentsvalet.
Under verksamhetsåret som gått
har Torvalds byrå tack vare ett
samarbete mellan Svenska bildnings
förbundets praktikprogram Liberal
Praktik, som finansieras av Svens
ka kulturfonden, kunnat fortsätta
traditionen med att årligen ha två
praktikanter. Jenny Bergholm var
praktikant under hösten 2018 och un
der våren 2019 har Jasmine Grönblad
varit praktikant på Torvalds byrå i
Bryssel.
Praktikanterna är en viktig
tilläggsresurs för Torvalds och
medarbetarna vid byrån. Praktikan
terna har bland annat jobbat med
de praktiska arrangemangen kring
besöksgrupperna samt med Torvalds
veckointervjuer (finns på You Tubeoch Facebook-sidan) och veckobrev.
Utöver det här har praktikanterna
jobbat med varierande politiska up
pgifter, med delansvar för arbetet i de
olika parlamentariska utskotten och
delegationen. Praktikperioderna har
fungerat mycket väl och uppskattats
av såväl praktikanter som medar
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betare och kommer att fortsätta un
der resten av Torvalds mandatperiod.
Grönblad hjälpte i bevakningen av
utskottet för säkerhet och försvar,
utskottet för utrikesfrågor, utskottet
för mänskliga rättigheter, utskottet
för kultur och utbildning, samt
utskottet för kvinnors rättigheter och
jämställdhet mellan kvinnor och män.

