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Bästa åländska väljare!
Partiet Ålands Framtid föddes ur ett behov av att återupprätta en självstyrelseutveckling som i praktiken helt
avstannat.
Vår övertygelse är att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Vi tror på den åländska
företagarandan och förmågan att skapa sin egen framgång. Vi är övertygade om att Åland fortfarande har en stor
outnyttjad potential som inte går att förverkliga inom ramen för nuvarande självstyrelse.
Den åländska befolkningen och det åländska näringslivet efterlyser ofta en tydligare debatt om varför vi behöver en
utvecklad självstyrelse. Det korta svaret är förstås att vi vill göra ett fantastiskt samhälle ännu bättre och att vi tror på
ålänningarnas förmåga!
Det finns indikationer på att vi på Åland blivit lite för bekväma i vår vardag, att vi redan har det så bra. Så kan det vara,
men samtidigt har den åländska ekonomin backat till samma nivå som för ett decennium sedan. I takt med att Finland
blir allt mer enspråkigt finskt växer de språkliga utmaningarna. Några konkreta lösningar inom ramen för dagens
självstyrelse är svåra att hitta. Möjligheterna skapas genom ett utökat självbestämmande för Åland och ålänningarna.
Ålands Framtid vill i tre steg förtydliga och konkretisera hur vi vill möta de utmaningar vi står inför och skapa ett Åland
som själv tar ansvar för sin framtid. De tre stegen går i korthet ut på följande:
Under de kommande sju åren vill vi arbeta för att återupprätta förtroendet för åländsk politik och skapa ordning och
reda i självstyrelsen.
Därefter vill vi succesivt lösa de problem där dagens självstyrelsesystem inte räcker till och samtidigt lägga grunden för
ett Åland som i praktiken står på egna ben, ekonomiskt frikopplat från Finland och med egen beskattningsrätt.
När självstyrelsen stärkts till en nivå där vi själva ansvarar över såväl våra samhällsbärande näringar som kontakter till
omvärlden vill vi utnyttja de fördelar ett litet samhälle har av att delta i den nordiska och europeiska familjen av stater
både vad gäller representation i internationella organ, synlighet och inte minst största möjliga potential att gå sin egen
väg och forma sin egen framtid. Det är ålänningarna - inte Sannfinländarna - som ska ha makten att skapa ett modernt,
öppet och hållbart välfärdssamhälle för kommande åländska generationer.
I höstens val söker vi därför förnyat – och utökat – förtroende från dig som går till valurnan. Efter att självstyrelsen i
stort sett stått och stampat på stället i över 90 år vill Ålands Framtid ta ett aktivt långsiktigt ansvar för Åland och sätta
fart på samhällsutvecklingen. Vi är fast i vår övertygelse om att ålänningarna har den bästa kunskapen och förmågan
att skapa sin egen framtid.
Ålands Framtid jobbar inte kortsiktigt inför för nästa val. Vi jobbar för nästa generation!

Den 1 september 2015
Styrelsen för Ålands Framtid
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Ordning och reda i
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1.ORDNING OCH REDA I SJÄLVSTYRELSEN
2015-2022

2015-2022

Under de kommande två mandatperioderna vill Ålands Framtid arbeta för att återupprätta förtroendet för åländsk
politik. Varför ska vi överhuvudtaget ha självstyrelse om vi inte upplever att vi kan fatta bättre beslut än
Sannfinländarna och övriga politiker Helsingfors? Förutom att skapa ett effektivare politiskt system med större
transparens, ansvarstagande och som tål kritisk granskning krävs ett aktivt fokus på att balansera samhällsekonomin
och slopa överflödig byråkrati. Vi ska utveckla vår närproducerade matkultur och skapa ett samhälle som ger alla,
särskilt barnfamiljer acceptabla ekonomiska förutsättningar samt minska utanförskap. Vi vill upprätta en ansvarsfull
flykting- och integrationspolitik samt delta i den globala utvecklingen genom att stärka vårt internationella
engagemang.

FÄRRE POLITIKER MED STÖRRE KRAV GER ÖKAD KOMPETENS OCH BÄTTRE BESLUT

Förtroendet för åländsk politik är lågt. En demokrati utvecklas och mår bra då folket känner förtroende för sina
beslutsfattare. Vi kommer därför att sätta fokus på att stärka det politiska systemet genom en reform med fokus på att
öppna den åländska politiken och erbjuda stimulerande utmaningar för välutbildade, meriterade och ambitiösa krafter
som vill arbeta hela året för att utveckla Åland. Ålands behöver färre och bättre politiker. Samtidigt vill vi öka insynen för
medborgarna i det politiska arbetet och hålla kommunalpolitiken borta från lagtinget.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Minska antalet politiker i lagtinget och regeringen
• Begränsa antalet sammanhängande mandatperioder en ledamot får sitta i lagtinget till maximalt tre
• Göra lagtingsuppdraget till ett heltidsuppdrag med heltidsarvode för att även locka högre avlönade personer ur
näringslivet att engagera sig politiskt
• Öka insynen genom TV-sända lagtingsdebatter samt genom att publicera omröstningsprotokoll och närvarostatistik vid
utskottsmöten lättillgängligt på internet
• Skilja lagtingspolitiken från kommunalpolitiken - medlemmar i lagtinget och regeringen ska inte få delta i kommunala
beslut.
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RÄDDA ÅLAND FRÅN BANKLÅN
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När finanskrisen slog till 2008 hade Åland tack vare
“Omgående tillsätta en parlamentarisk
ekonomiskt ansvarsfull politik byggt upp en kassareserv på
skattekommitté med uppgift att ta fram
170 miljoner €. I dag 2015 finns endast 50 miljoner kvar,
trots att regeringen den senaste mandatperioden finansierat
ett lätt administrerat,
allt fler verksamheter med PAF-medel och betydligt ökat
uttaget ur pensionsfonden. Samtidigt har klumpsumman
konkurrenskraftigt och långsiktigt
aldrig varit så stor som i dag. Men storleken på
hållbart åländskt skattesystem”
klumpsumman hotas av den ekonomiska krisen i Finland,
vilket visar bristen i att vara ekonomiskt beroende av en
annan stats ekonomiska välstånd. Åland kan inte direkt dra
nytta av att det åländska företagen går förhållandevis bra och att arbetslösheten enligt nordiska mått är låg. Således
kan vi på kort sikt endast påverka utgifterna för att nå balans ekonomin. Ålands Framtid kräver en ny ekonomisk
politik, där vi vågar effektivisera samtliga verksamhet, även inom kärnområden som vård, skola och omsorg. Vi ska inte
skjuta över ansvaret att betala för vår överkonsumtion till nästa generation, utan måste anpassa kostnaderna efter
den rådande ekonomiska verkligheten.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Kräva en omedelbar justering klumpsumman enligt den gemensamma utredning som togs fram av finansministeriet och
finansavdelningen år 2013
• Omgående tillsätta en parlamentarisk skattekommitté med uppgift att ta fram ett lätt administrerat, konkurrenskraftigt
och långsiktigt hållbart åländskt skattesystem samt att studera internationella lösningar för att förhindra oönskad
skattekonkurrens
• Uteslutande använda PAF-medel till stöd för ideell verksamhet samt för samhällsnyttiga investeringar
• Fokusera på kärnområden och prioritera vård, omsorg och skola
• Skapa en effektiv och slimmad e-förvaltning med renodlat fokus på serviceproduktion för att kunna minska kostnaden för
regeringens olika verksamheter med 5 procent eller 9
miljoner €
“Fondera utdelningar från offentliga
• Anta en realistisk och hållbar ambitionsnivå för
investeringarna i kortrutt och skärgårdstrafik med
bolag, överlåtelsevinster och ”flitpengen”
minimal miljöpåverkan samt utreda
och använda dessa medel till satsningar
trafikomläggningens betydelse för nästa generation
på bl a tillväxtbolag och för att förstärka
skärgårdsbors målsättning att bo och arbeta i
skärgården
landskapet pensionsfond.”
Sälja
ut
skog,
fastigheter
och
aktieposter,
bl
a
Posten
•
Åland, för att frigöra kapital för nödvändiga och
samhällseffektiva investeringar
• Införa utmanarrätter som tvingar den offentliga sektorn att motivera varför man ska bedriva verksamhet i offentlig regi
när privata aktörer föreslår kostnadseffektivare lösningar
• Fondera utdelningar från offentliga bolag, överlåtelsevinster och ”flitpengen” och använda dessa medel till satsningar på
bl a tillväxtbolag och för att förstärka landskapet pensionsfond.
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#BYRÅKRATIKAMPEN

Så sent som 2014 konstaterade Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) att Åland har förlorat över ett årtionde av
tillväxt. Trots att antalet åländska företag och inflyttningen ökat markant sedan finanskrisen har den åländska
ekonomin krympt och omsätter idag mindre än för tio år sedan. Likaså har det totala antalet sysselsatta inte ökat,
vilket dels kan förklaras av stora pensionsavgångar. Behovet av nytänkande, kreativa och framför allt större satsningar
är stort för att Åland ska kunna fortsätta locka flera nya inflyttare och samtidigt hålla sysselsättningen uppe. Vi vill
minska krångel och byråkrati, lita på våra företagare istället för att stjälpa dem med blanketter och kontroller och
istället frigöra så mycket tid och energi som möjligt till utveckling och tillväxt!

!
Ålands Framtid arbetar för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimera gränshindren mot i första hand Sverige i form av ett skattegräns- och språkavtal
Minska överdrivna myndighetskontroller och sänka tillsynsavgifterna för att utveckla och hjälpa duktiga
företagare istället för att stjälpa dem
Minska byråkratin för tillsyns- och tillståndsärenden, bl a för utskänkningstillstånd, för att öppna restaurang,
ordna evenemang och istället införa anmälningsplikt
Se till att samtliga ansökningar såsom hembygdsrätt, körkort, miljötillstånd, byggnadslov, jordbruksstöd ska
kunna ansökas och handläggas elektroniskt på svenska
Reformera museibyrån till en utvecklingsorienterad myndighet – vårt kulturarv bevaras bäst genom att användas
aktivt istället för att konserveras.
Minska antalet onödiga besvär och domstolsprocesser och införa en besvärsavgift som utfaller om besväret avslås
Skapa en egen åländsk flexibel arbetsrätt – åländska avtalsförhandlingar i kombinationen med ökad trygghet vid
arbetslöshet skapar större rörlighet på arbetsmarknaden
Funktionshindrade och andra personer med endast folkpension ska tillåtas arbeta och ha en viss inkomst utan att
det påverkar pensionen
Låta studerande jobba och driva företag vid sidan om studierna – slopad inkomstgräns för studiestöd underlättar
ungas intåg på arbetsmarknaden
Kräva ett avtal mellan Åland och Sverige för att återbära inkomstskatt som åländska sjömän på svenskflaggade
fartyg i dag betalar till Sverige
Reformera näringsrätten och jordförvärvsrätten – tydlig lagstiftning istället för gammal rättsosäker praxis
Kräva att ålänningarna ska kunna ta del av svenska program på tv och webb genom att bli ett eget, eller genom att
ingå som del av Sveriges upphovsrättsområde.
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NÄSTA GENERATIONS ÅLAND
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Så sent som i våras slog ÅSUB återigen fast att ensamförsörjarna fortsättningsvis utgör en av de mest utsatta
grupperna i vårt samhälle. Hela 60 procent av våra ensamstående föräldrar med flera barn på Åland är beroende av
bidrag från samhället för att leva ett liv över fattigdomsgränsen. Inget barn på Åland ska behöva stanna hemma från
klassresan, utebli från gymnastiken eller fritidsaktiviteter för att familjen inte har råd. Fattigdom ska inte få gå i arv!
Den småskaliga och högkvalitativa åländska skolan är ett av de viktigaste verktygen för att ge barn samma
förutsättningar i livet. Samtidigt spelar varken jämlikhet eller ekonomi någon större roll om vi inte lämnar över en planet
som går att leva på. Åtgärder för att nå målet om ett hållbart Åland 2050 måste därför konkretiseras och intensifieras.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Fördubbla ensamförsörjartillägget – 50 € mer i månaden för barnfamiljer med en försörjare
• Göra grundskolan 100 procentigt kostnadsfri – skol- och gymnastikutrustning, böcker och klassresor ska inte vara ett
hinder för att delta i skolrelaterade verksamheter
• Inför barnkonsekvensanalys i allt beslutsfattande
• Revidera barnomsorgslagen för större fokus på pedagogik, naturnära utomhusmiljöer samt att stärka föräldraansvaret
• Satsa på förebyggande arbete mot psykisk och social ohälsa i förskola och skola
• Ökade satsningar på fysisk kultur i verkliga möten med människor, som en motvikt till den digitala världen
• Stärka den digitala kompetensen i grundskolan – inför programmering och internetetik i grundskolans läroplan
• Införa ett lärlingsgymnasium - flytta ut den praktiska undervisningen i Ålands yrkesgymnasium till arbetsplatserna och
kompensera arbetsgivaren för merarbetet
• Garantera att ALLA ungdomar erbjuds gymnasieplats
• Ta fram ett frivilligt register för studerande utanför Åland som vill bli kontaktade av åländska företag som söker personal
inom sin bransch
• Införa delad införtjäning av arbetspension för barnfamiljer under den tid då en av föräldrarna är hemma med barn
• Fortsätta arbetet med att göra Åland till ett jämställt samhälle
• Öka de ekonomiska incitamenten för mikroproducenter av grön el
• Ta fram en strategi för användning av elbilar och införa ett avdrag i kommunalbeskattningen för inköp av elbil
• Utreda möjligheterna till en allåländsk biogasanläggning för hushållsavfall
• Skapa ett nytt IT-kluster för att marknadsföra Åland som en IT-nation – ett Silicon Islands
• Kräva ett omedelbart slut på dumpning av toalettavfall från kryssningsfartyg – Skit inte i Östersjön! Införa gratis tömning
och halverad hamnavgift för icke-reguljära kryssningsfartyg som lovar att tömma sitt avlopp på Åland istället för i havet.
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RENODLA DET KOMMUNALA SERVICEUPPDRAGET

För att höja specialkompetensen inom vård och omsorg och samtidigt öka rättssäkerheten för klienterna är samtliga
åländska partier är idag eniga om att den kommunala socialservicen bör samordnas och finansieras solidariskt. För att
bevara livskraftiga kommuner vill Ålands Framtid avlasta de enskilda kommunerna ansvaret för all socialservice genom
att överföra delar av socialvården till landskapsnivå. På så sätt kan kommunerna fokusera på service där lokalt
inflytande är särskilt prioriterat såsom äldrevård, skola, barnomsorg och samhällsplanering.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Eventuella kommunsammanslagningar ska ske frivilligt
• Avlasta kommunerna och samordna resurs- och kompetenskrävande service som barnskydd, missbrukarvård,
specialomsorg och handikappservice direkt under regeringen och lagtinget, t ex inom ramen för Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS)
• Renodla landskapsandelssystemet till ett rent regionalpolitiskt stöd som uppmuntrar kommunerna till
kostnadseffektivitet och inflyttning
• Överta ansvaret för socialförsäkringen från Finland för att minska antalet myndigheter som hanterar sociala förmåner och
samtidigt minska risken för att klienter hamna mellan stolarna.

RÄTT ATT VETA VAD DU ÄTER

Ålänningarna ska ha tillgång till ett brett utbud av närproducerade och helst ekologiska råvaror och livsmedel. Den
åländska matkulturen har vuxit fram till att bli en av våra stora stoltheter. Närproducerade livsmedel är en stark resurs
som bör tillvaratas, utvecklas och så långt som möjligt förädlas lokalt.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Göra nödvändiga insatser för att säkra den åländska mjölk- och köttproduktionen och förädlingen av dessa råvaror lokalt
• Ta fram en egen åländsk upphandlingslagstiftning och skapa ett regelverk som möjliggör att maten som serveras på
daghem, skolor, inom sjukvård och omsorg så långt som möjligt är närproducerad och/eller ekologisk
• Utforma en landsbygdspolitik som ger verksamhetsförutsättningar även för mindre familjegårdar och inte enbart stora
råvaruproducenter.

EN ANSVARSFULL FLYKTING- OCH INTEGRATIONSPOLITIK

Utvecklingen i Sverige visar tydligt att en misslyckad integrationspolitik föder främlingsfientlighet, rasism och skapar
polarisering i samhället och i den allmänna debatten. En fri och konstruktiv diskussion på basen av objektiva
faktaunderlag om kostnader, olika integrationspolitiska åtgärder skapar goda möjligheter för vårt småskaliga samhälle
att fortsätta ta tillvara våra nyanlända som en resurs.
Ålands Framtid arbetar för att:
• Säkerställa att Åland kan ge varje ankommande flykting förutsättningar för en lyckad integration med språkundervisning,
utbildning och arbete
• Klarlägga alla kostnader för flyktingmottagande och föra en öppen debatt som skapar förutsättningar för objektiva beslut
och en acceptans i samhället
• Erbjuda de som tigger en hjälpande hand för att komma bort från gatan och istället erbjuda möjlighet till arbete
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• Stå fast vid EU:s regelverk som kräver egen försörjning för EU-medborgare inom tre månader för att få stanna
• Skapa ett gemensamt integrationscenter istället för att sprida ut ansvaret på våra 16 kommuner
• Införa flexiblare svenskundervisning för inflyttare – man ska inte behöva vara arbetslös för att erhålla kostnadsfri
språkkurs. Ett fast jobb är ett av de bästa integrationsverktygen
• Prioritera verksamheter och projekt med integrationsfrämjande funktion
• Stå upp för ett öppet, mångkulturellt och tolerant samhälle – ett aktivt utbyte av människor och idéer, kunskap och
kontakter med omvärlden är en viktig grund för att hänga med i den globala utvecklingen.

STÄRK EN FOLKHÄLSA AV VÄRLDSKLASS

En livskraftig och hälsosam befolkning är avgörande för Ålands konkurrenskraft och framför allt för att fortsätta höja
den upplevda livskvaliteten hos den åländska befolkningen.
Ålands Framtid arbetar för att:
•
•
•
•
•

Återinföra hela sjukkostnadsavdraget – att drabbas av sjukdom kan vara tungt ekonomiskt oberoende av inkomst
Slopa sjukvårdsavgifter för barn och unga
Utveckla samarbetet mellan ÅHS och privata vårdaktörer för att tillvarata kompetens och nätverk i branschen
Värna den subjektiva rätten för patienten att alltid välja svenskspråkig specialistvård i t ex Uppsala istället för Åbo
Samordna arbetet mellan ansvariga myndigheter för att bättre hjälpa missbrukare – att bollas mellan olika instanser utgör
inget stöd för att komma ur missbruket.

UTVÄRDERA OCH UTVECKLA VÅRT INTERNATIONELLA ENGAGEMANG
Det är dags att utvärdera 20 år av EU-medlemskap där vi
fortsättningsvis saknar representation och kämpar med en växande,
ofta för åländska förhållanden överdriven byråkrati. Ålands Framtid
vill utveckla det nordiska samarbetet och framför allt de självstyrda
områdenas roll i detta samarbete. Därutöver måste Åland höja sin
profil internationellt för att påverka globala beslut som sätter ramar
för den nationella lagstiftningen. Vi måste öka vårt inflytande i för
Åland strategiskt viktiga internationella beslutandeorgan för att
kunna vara med och påverka.

“Vi måste öka vårt inflytande i för
Åland strategiskt viktiga
internationella beslutandeorgan för att
kunna vara med och påverka.”

Ålands Framtid arbetar för att:
• Utvärdera vårt EU-medlemskap och utreda ett alternativ till EU – det skapar underlag för en vital framtidsdebatt om
Ålands förhållande till unionen och sätt press på Finland att lösa frågan om utebliven representation i EU-parlamentet
• Arbeta för ett självständigt medlemskap i Nordiska rådet tillsammans med Färöarna och Grönland
• Söka observatörsstatus, associerat eller fullt medlemskap i för Åland viktiga internationella organ såsom FN:s
internationella sjöfartsorganisation IMO, Östersjöländernas miljösamarbetsorgan HELCOM, Östersjöstaternas råd CBSS
samt FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO
• Söka medlemskap i UEFA såsom Gibraltar, Färöarna och Skottland.
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2. Utvidga självstyrelsen 2022-2032

Ålands ekonomi i åländska händer! En egen skatte-, näringslivs- och socialpolitik samt
ökat internationellt engagemang ger större synlighet i världen. Ökad exponering
stärker både den åländska attraktionskraften för internationellt kapital och export av
varor och tjänster. För att åstadkomma detta måste förhandlingarna med Finland om nästa
generations självstyrelse resultera i ett system där Åland tar makten över samtliga områden
som inte kan betraktas som strängt nödvändiga för Finlands suveränitet över Åland.

TA VERKLIGT ANSVAR FÖR ATT LÖSA VÅRA SPRÅKLIGA UTMANINGAR

Den kommande självstyrelselagen måste ge oss ålänningar tillräckligt stor frihet att kunna hantera den allt snabbare
förfinskningen i Finland. Det innebär att Åland måste ha möjlighet att överta lagstiftning och regelverk över samtliga
myndigheter där språkservicen brister. Därutöver behöver en oberoende instans med ekonomiska sanktionsmöjligheter
inrättas för att hantera bristande språkservice gentemot medborgare. ”Språkböterna” ska följa fastslagna tariffer.
Exempelvis kunde finska myndigheter bestraffas med ett belopp om 1 000 € för varje ärende som inte lever upp till
lagens språkkrav. För att ytterligare garantera att språkservicen sker på svenska återinförs rätten att anföra klagan till
en internationell instans på högsta nivå.

SLOPA EN KLUMPIG KLUMPSUMMA – LÅT ÅLAND TA HELHETSANSVAR FÖR EKONOMIN

Genom att succesivt utvidga ansvaret över skatteintäkterna, stöden och regelverken för våra näringar – inte minst
sjöfarten – tar vi ansvar vår ekonomiska framtid. För ett litet samhälle som Åland är möjligheten att kunna anpassa vårt
skattesystem och vår näringspolitik helt avgörande för att upprätthålla konkurrenskraftiga förutsättningar för våra
företag.

HITTA NYA INTÄKTER I FARLEDSAVGIFTER, FLYGAVGIFTER OCH BÖTER

Åland bör överta ansvaret för luftrumsövervakningen, handelsfarlederna, hela alkohollagstiftningen samt
rättsväsendet. Det innebär att både farledsavgifter, skatter från försäljningen av alkohol i butiker, överfartsavgifter för
flyg som passerar över Åland och ålänningarnas fortkörningsböter går in i den åländska statskassan. Det är betydande
årliga belopp som i det kommande självstyrelsesystemet kommer Åland till godo. För att minska behovet av
skattefinansiering av skärgårdstrafiken bör tax-free försäljning
tillåtas ombord på de färjor som trafikerar mellan Åland och
“….samtidigt som trafiken privatiseras”
Finland samtidigt som trafiken privatiseras helt.

AVSKAFFA STORSTATSBYRÅKRATI

Tidsrapporteringssystemet för byggarbeten är ett konkret exempel på hur politiska åtgärder för att förhindra den
svarta ekonomin bland stora byggbolag i Finland slår mot de små åländska byggarna och är en reglering som knappast
skulle vara motiverad i en åländsk skattelagstiftning. Den extra byråkrati som uppstår av att Åland och Finland idag har
delad behörighet över många områden avskaffas genom en mer renodlad ansvarsfördelning.

LYFT ALLA ÖVER FATTIGDOMSGRÄNSEN

Genom att anpassa skattelagstiftning, socialförsäkringar och övriga
socialpolitik efter åländska förhållanden ska Åland arbeta mot
målet att ensamförsörjare, pensionärer och funktionshindrade med
endast folkpension samt andra ekonomiskt utsatta grupper ska ha
en värdig nettoinkomst att försörja sig på. Ingen ska behöva leva
under den relativa fattigdomsgränsen på Åland!

“Ingen ska behöva leva under den
relativa fattigdomsgränsen på
Åland!”
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EGNA EUROMYNT SÄTTER ÅLAND PÅ KARTAN

!

Precis som San Marino gör idag ska Åland avtala med EU om att prägla en mindre upplaga egna euromynt. Mynten har
inte enbart potential att bli samlarobjekt utan hjälper även till att synliggöra Åland i Europa.

SKAPA ETT GRÖNT SKATTEPARADIS

Med låg beskattning på produktion av gröna, lokala energiformer från skog, vind och sol täcker Åland inte enbart sitt
eget energibehov utan kan exportera överskottet och på så sätt minska våra grannars behov av klimatbelastande
energiformer. Detta attraherar i sin tur forskning på området och Åland utvecklas som försöksområde för nya lösningar
inom grön teknologi. I motsats till en fokuserad satsning på kollektivtrafik bör Åland även utnyttja sina korta avstånd
för en grön individualiserad persontransport vilket ger en stark och hållbar frihetskänsla i ålänningarnas vardag.

REFORMERA SKATTESYSTEMET FÖR ATT GYNNA FÖRETAGANDE OCH JOBB

Finland har idag ett skattesystem skapat för de stora industriernas intressen. Med en egen beskattning kan vi anpassa
skattesystemet till våra småföretag, vår småskaliga industri, bank- och försäkringsväsendet, turismen, IT och
sjöfarten. Vi kan även bestämma över importskatter på t ex fordon som gynnar en grön bilpark, avskaffa arvskatten för
att underlätta generationsskiften mm. Ålands Framtid vill arbeta för att reformera beskattningen för ökad frihandel,
lindrigare skatter på arbete och företagande samt höja skatter på fossil energi och konsumtion.

FRÄMJA EXPORT OCH RIVA GRÄNSHINDER

Ålands ekonomiska framgångssaga bottnar i förmågan att agera på en internationell marknad. Historiskt har sjöfarten
bidragit stort till att hämta hem friska pengar som ha fått den åländska samhällsekonomin att snurra. Våra duktiga
redare och entreprenörer hittar internationella kunder och g jort strålande insatser för det åländska samhället, men för
att lyfta Åland till nästa nivå behöver de få ett ökat politiskt stöd. Åland bör i likhet med Färöarna engagera sig i större
utsträckning på den internationella arenan. Vi ska själva ta ansvar att riva gränshinder, förhandla med övriga EU-länder
om förenklingar i skattegränshanteringen samt söka nya affärsmöjligheter och handelsavtal med omvärlden.
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3.
Ett självständigt
Åland
vision 2040

3. Ett självständigt Åland – vision 2040
”Aldrig någonsin under de senaste 150 åren har klimatet varit mer gynnsamt för
världens minsta statsbildningar. Dussintals mycket små samhällen från världens alla
hörn har skrivits in i det internationella statssystemets medlemsrullor och på så sätt
bekräftat sin nya värdighet samtidigt som de med öppna armar tar emot de
möjligheter till globala engagemang som de själva väljer.”
(Dag Anckar & Barry Bartman i boken ”Ett ramverk för ett självständigt Åland” 2000)

I det internationella samfundet ingår idag 42 mikrostater, vilket utgör en femtedel av samtliga världens stater.
Lichtenstein, San Marino, Luxemburg och Monaco är exempel på mikrostater som alla utnyttjat sin litenhet och
flexibilitet till att skapa några av Europas mest välmående ekonomier i samklang med sin omgivning. Ett självständigt
Åland har alla möjligheter att öppna sig ytterligare mot omvärlden och ta del i den internationella gemenskapen för att
riva handels- och gränshinder och stärka utbytet av kunskap, kapital och idéer.

SVENSKSPRÅKIGT MED STOR OMSORG OM SINA MINORITETER

I vår vision är svenskan fortsättningsvis det samhällsbärande språket på Åland. Vårt samhälle präglas av diversitet och
pluralism och ålänningarna har stor förståelse och tolerans för att den nationella identiteten är något som förändras
över tid i ett aktivt omvärldsutbyte av kultur, kunskap och idéer. Hembygdsrätten ersätts av ett medborgarskap som
beviljas redan efter 3 års fast bosättning så fort kunskaper i svenska kan styrkas.

EN NEUTRAL FREDSKÄMPE UTAN ARMÉ

Åland är fortsättningsvis demilitariserat men, likt Schweiz, permanent neutralt i såväl krigs- som fredstid. Som många
andra små stater jobbar vi internationellt för nedrustning och ett stort fokus på mänskliga rättigheter och ser ökad
frihandel som vägen till internationell stabilitet och tar därmed benämningen ”Fredens öar” till nästa nivå.

ÖSTERSJÖNS BROBYGGARE

Åland tar rollen som neutral aktör mellan Sverige och Finland och bygger även goda kontakter med Baltikum och
Ryssland. Tack vare vår neutrala ställning och befolkningens goda språkkunskaper kan Åland verka som oberoende
aktör i såväl politiska frågor som i handelskontakter.

EN FÖRESPRÅKARE AV EN NORDISK FÖRBUNDSSTAT

Inom ramen för det nordiska samarbetet deltar Åland redan genom Anders Eriksson aktivt i arbetet med att utreda
förutsättningarna för en nordisk förbundsstat. Det finns tydliga fördelarna med att Nordens stärker sin röst gentemot
omvärlden och fortsätter riva gränshinder mellan våra kulturellt sammanbundna länder. En plats vid bordet på G-20
möten i egenskap av världens 6:e största ekonomi höjer Nordens profil och stärker de gemensamma banden.

ETT LEDANDE KOMMUNIKATIONSCENTRUM

I vår vision utvecklas kunskapen kring sjöfart, IT, logistik och miljö i ”Nordens yngsta handelsmetropol” och ett eget
universitet inriktat på tillämpad forskning byggs upp i nära samarbete med näringslivet, vilket och gör Åland till en
ledande kraft på området. Alternativt kan Ålands högskola bli en fristående fakultet inom ramen för ett internationellt
universitet. I båda fallen skulle det lyfta fram Åland som utbildningsnation. Åland bör även skapa ett internationellt
attraktivt, konkurrenskraftigt och lätt administrerat sjöfartsregister som säkrar goda kommunikationer för både
näringslivet och medborgarna till merparten av de övriga östersjöländerna

“Alternativt kan Ålands högskola bli en fristående fakultet inom ramen för ett internationellt
universitet. I båda fallen skulle det lyfta fram Åland som utbildningsnation. Åland bör även
skapa ett internationellt attraktivt, konkurrenskraftigt och lätt administrerat sjöfartsregister!15
som säkrar goda kommunikationer för både näringslivet och medborgarna till merparten av
de övriga östersjöländerna.”

EU:s NORDLIGASTE FINANSMETROPOL

!

På Åland skapas konkurrenskraftiga regelverk för bank- och finansbranschen vilket lockar såväl utländskt kapital som
välutbildad arbetskraft. Den åländska samhällsekonomin drar nytta av att penningströmmarna mellan Stockholm,
Tallinn, Helsingfors och St Petersburg oftare passerar Mariehamn.

ÖSTERSJÖNS TURISTPÄRLA

Från att ha varit relativt okänt söder om Stockholm, känner européerna numera till Åland från Melodifestivalen och EMkvalet i fotboll. Nyfikenheten är stor för den unika, orörda skärgårdsmiljön och besöksnäringen drar stor nytta av
utvecklingen. Vi ser en kraftig utveckling av ett nöjes- och spelturism som bidrar till att skapa aktivitet under
vinterhalvåret. I en smutsig och överexploaterad värld blir ren, orörd natur en grön resurs som används till jakt, fiske
och skärgårdsturism.

PENSIONÄRSMECKA – NORDENS PORTUGAL

Att få åldras i skärgårdsmiljö är unikt och få förunnat. Med hög service och förmånliga skatteavtal kring pensioner med
närliggande regioner blir Åland en attraktiv miljö att spendera sina pensionärsdagar. Åland vänder utmaningen med en
åldrande befolkning till en resurs.

NISCHAD SJUKVÅRD SOM FINANSIERAR INVÅNARNAS BASBEHOV

Hand i hand med den nordiska utvecklingen specialiseras vår sjukvård i allt större grad och Åland nischar sig hårt på
viss typ av specialistvård som säljs till patienter från främst östersjöregionen, på samma sätt som ryska kvinnor i dag
väljer att komma till Åland för att föda. På så sätt delfinansieras ålänningarnas basbehov av sjukvård på hemmaplan
såväl som behovet av specialsjukvård utomlands.

EN MIKROSTAT PRÄGLAD AV POLITISKT ENTREPRENÖRSKAP

Små stater har fördelen att de inte har möjlighet att göra avtryck i stormaktspolitiken. Särlösningar som kan vara
betydelsefulla för det egna samhället påverkar eller stör sällan det internationella samfundet i någon större
utsträckning. Det ger utrymme för politiskt entreprenörskap för att utveckla Åland enligt egna förutsättningar i en
global värld.

EN FRAMÅTSYFTANDE OCH KOMPETENT FÖRVALTNING

Utmanande kvalificerade arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter lockar karriärinriktade jurister, ekonomer
och statsvetare till denna nya och unika statsförvaltning och bidrar till höjd kompetens och bredare kontaktnät som
säkrar specialistkunskap då den behövs.

EN PARLAMENTARISK REPUBLIK

Åland håller fast vid den etablerade nordiska traditionen av stark parlamentarism, där parlamentet utövar den
huvudsakliga makten. Vid valet mellan monarki och republik talar mycket för att Åland efter över 100 år av finsk
överhöghet fortsätter att vara en republik. Samtidigt finns inget som hindrar en folkomröstning om statsskicket.
1 Det vore önskvärt att Åland får ett statsöverhuvud som står över den dagliga partipolitiken. En icke-exekutiv
president väljs därför direkt av folket, lagtinget eller av ett speciellt valorgan utsett av lagtinget. Presidenten ges i
första hand ceremoniella och representativa uppgifter.

VALUTAUNION MED VÅRA HANDELSPARTNERS

Oavsett om Åland ingår i EU och EMU eller inte används euron fortsättningsvis som primär valuta för att underlätta
handeln till övriga Europa.

1 Dag Anckar & Barry Bartman ”Ett ramverk för ett självständigt Åland” s.157
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ETT ÅLAND ATT VARA STOLT ÖVER

!

Ålänningarna reser världen runt och berättar stolt om sitt hemland utan invecklade förklaringar om vare sig
självstyrelse eller språktillhörighet. Nyfikenheten är stor över det unga landet och den åländska flaggan blir ett nytt och
piggt inslag på den europeiska kartan. Att vara ålänning är nu lika självklart som att vara svensk, finländare eller
fransman.

“Vi jobbar inte för nästa val.
Vi jobbar för nästa generation.”
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