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FÖRTECKNING ÖVER BEFULLMÄKTIGADE KONGRESSOMBUD 
 

Ordinarie            Suppleant 
 
 
BORGÅ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 

1.  Jan Nyström    Ove Blomqvist    
2.  Timo Simos   Anita Spring 
3.  Markus Koivisto  Mikael Hiltunen 

 
DALSBRUK SVENSKA ARBETARFÖRENING 

4.          Jari Lehtivaara  Ann-Marie Kulla 
   

 EKENÄS SOCIALDEMOKRATER  
5.  Ulf Heimberg   Tom Rehn              
6.  Mats Lagerstam   Seppo Lintulouto 
7.  Marianne Isaksson-Heimberg Karita Pihlström 
8.         Yngve Romberg  Ralf Friberg 
9.           Timo Puumalainen 

 
ERNESTAS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING 

10.            
 

HANGÖ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
11.   
12.   

   
HELSINGFORS SVENSKA ARBETARFÖRENING 

13.  Peter Saramo  Mikko Vesa 
14.  Inger Östergård  Marianne Laxén 
15.         Johannes Varis  Elisabeth Helander  

 
INGÅ SOC.DEM. FÖRENING 

16.          Krister Wasström   Charlotta Sontag  
17.          Anne-Charlotte Portman   Kimmo Lassander 

 
JAKOBSTADS SVENSKA ARBETARFÖRENING 

18.  Annika Hautala  Bjarne Strengell  
19.   Frank Wikblad  Bengt Kronqvist 
20.   Maria A Nygård   Kent Allén 
21.   Astrid Nikula   Simon Holmstedt 
22.  Nicklas Gustafsson  Pia Storrank 

   
                                                                                                                                         
KARIS-BILLNÄS SOCIALDEMOKRATER 

23.  Sirkka-Leena Holmberg  Maj Granrot 
24.  Frank Holmlund                      Simon Andersson 
25.          Nina Wessberg  Minna Kahila   

 
KASKÖ SOC.DEM. ARBETARFÖRENING 

26.  
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KIMITO SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING 
27.  Ingmar Forne   Eva-Stina Hellbom 

    Knut-Mikael Hellbom 
    Marcus Holmström 

 
KORSHOLMS SOC.DEM. FÖRENING 

28.     
 
KORSNÄS SOCIALDEMOKRATER 

29.           
 
KRISTINESTADS SOCIALDEMOKRATER 

30.   
                                             
KRONOBY SOC.DEM. FÖRENING 

31.      
 
KYRKSLÄTT SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 

32.  Viveca Lahti    Stig-Johan Nyberg    
 
KÅLLBY SVENSKA ARBETARFÖRENING 

33.     
 
KÖKLAKS SVENSKA ARBETARFÖRENING 

34.    Ralf Bäckström                Britta Lindholm               
35.  Tom Långström   Yngve Lindholm  
36.  Lilian Strömberg     

 
LARSMO SOC.DEM. FÖRENING 

37.            Andreas Kronqvist  Bernhard Bredbacka 
38.            Lena-Maria Lind  Hannele Wikström 
39. Tommy Liljeqvist  Åke Palmunen 

Sten Bobacka 
Heidi Edén 
 

 
LOVISA SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING 

40.     
 
MALAX SOCIALDEMOKRATER 

41.            Christer Bogren   
42.            
43.                         

 
NYKARLEBY SOC.DEM. FÖRENING 

44.        Heidi Backman   Anna Caldén 
45.          Camilla Järvinen   Marika Holmberg 
46.   Majvor Grönroos  Mikael Överfors 

 
NÄRPES SOC.DEM. FÖRENING 

47.  Mats-Johan Kaars   Peter Sjökvist 
48.    Linda Kaars   Peter Ruths 
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PEDERSÖRE SOCIALDEMOKRATER 
49.          Jonas Finne   Elin Härmälä 
50.          Maila Hägglund  Johanna Överfors 
51. Elin Laihorinne  Elisabeth Björklund  

  
PERNÅ SOCIALDEMOKRATER – PERNAJAN DEMARIT 

52.  Torbjörn Bergström   Ulf Sjöholm  
 
SIBBO SOCIALDEMOKRATER 

53.  Nancy Lökfors   Kjell Grönqvist 
54.  Pauliina Räike  Brita Seppänen 

                                                                        
SKÄRGÅRDENS SOCIALDEMOKRATER 

55.            Tom Lindholm  Dan-Peter Henriksson 
56.            Erica Helin   Carita Henriksson  

 
SOCIALDEMOKRATISKT FORUM 

57.             Clas-Göran Nilsson  Arseniy Lobanovskiy  
58.          Hildur Boldt   Anders Björklöf 

 
SUNDOM SOCIALDEMOKRATER 

59.   
60.    

 
TENALA ARBETARFÖRENING 

61.     
 
TÄKTOM SOC.DEM. FÖRENING 

62.   
 
VANDA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 

63.  Kaj Andersson  Sven-Erik Nylund 
 
VASA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 

64.  Karita Blom   Caroline Lång 
65.  Annika Tetrault   Jarmo Hällmark  

 
VÄSTANFJÄRD SOC.DEM. FÖRENING 

66.   Rickard Ström  Börje Ström 
67.          Peter Nabb    Bo Vilander 

      
VÖRÅ-MAXMO SOCIALDEMOKRATER 

68.    
 
ÅBO SOCIALDEMOKRATER 

69.   Marjo Österberg  Anita Tuominen 
70.   Kai Alajoki   Gustav Wickström 
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PROGRAM 
 
Lördagen 22.10 
 
09.00-09.45    Anmälan och fullmaktsgranskning, kaffeservering 
10.00   Kongressen öppnas 

▪ Välkomstmusik 
▪ Ordförande Dimitri Qvintus 
▪ Kallande av hedersmedlemmar 
▪ Behandlas §§ 1-6 

10.30   Hälsningsanföranden 
11.00  Linjetal av FSD:s ordförande Dimitri Qvintus 
11:10  Remissdebatt om det allmänpolitiska läget (§7) 
13:00   LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder  
13.45  Uttalande från kongressen 
14.00   Utdelning av Lennart Svensson-stipendiet 
(14.00   Nomineringstiden går ut) 
14:10  Remissdebatt om framställningar till kongressen (§8) 
16:00  Presentation av FSD:s fullmäktigeordförandekandidater 
16:10  Utskottsarbete på kongressplatsen 
19.00  Kongressmiddagen på kongressplatsen 
 
Söndagen 23.10 
 
9:00  Personval:  

▪ FSD:s fullmäktigeordförande 
▪ FSD:s fullmäktigeledamöter 
▪ FSD:s förslag till partifullmäktigeledamöter samt till 

partistyrelsen 
10:00  Seminarium  
12.00   LUNCH 
13:00   Riksdagsvalet 

▪ Behandling av valmanifest 
▪ Nominering av kandidater i riksdagsvalet 

14:00  Beslutsbehandling (verksamhetsplan, budget, motioner) 
16.00 ca        Kongressen avslutas 
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KARTA OCH ANVISNINGAR 
 

 
 
Platsen för FSD:s kongress är Statens ämbetshus i Åbo. Adressen är  
Självständighetsplan 2, 20800 Åbo 
 
Tågresenärer som reser på järnvägsrutten Helsingfors-Åbo bör uppmärksamma att det pågår 
järnvägsarbete mellan de två stationerna i Åbo: Åbo järnvägsstation och Kuppis järnvägsstastion. 
Resenärer på denna sträcka bör skriva in Kuppis som ändstation. Kuppis station är beläget 2,5 km 
från kongressplatsen. Lokaltrafikbussarna Föli har förbindelser från Kuppis järnvägsstation mot Åbo 
centrum. 
 
Tågresenärer norrifrån, som åker längs järnvägen Tammerfors-Åbo påverkas inte, utan har Åbo 
järnvägsstation som ändstation. 
 
Bilister kan parkera gratis utanför Statens ämbetshus på helger (se karta). 
 
Det har för kongressdeltagarna varit möjligt att boka hotell med FSD:s bokningskod på Radisson Blu 
Marina Palace och Scandic Plaza. Föreslagna promenadrutter till kongressplatsen är markerade på 
kartan.   
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
för Finlands Svenska Socialdemokraters 109:e ordinarie distriktskongress 22-23.10.2022 i Åbo, 
med början den förstnämnda dagen kl. 10.00.  
 
 
1 § Kongressens öppning 
 
Välkomstmusik 
 
Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. Dimitri Qvintus öppnar mötet kl. 10.00. 
 
Hälsningsanföranden 
 
       
2 § Ordinarie distriktskongressens stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 
 
Enligt stadgarnas 9 § sammanträder distriktskongressen årligen före utgången av november månad. 
 
Kallelse till distriktskongress utfärdas av distriktsstyrelsen, som även besluter om plats och tid för 
kongressen. Kallelse till ordinarie distriktskongress skall skriftligen tillställas medlems-organisatio-
nerna minst åtta (8) veckor före kongressen. 
I kallelsen bör omnämnas de ärenden som skall behandlas. 
 
Kallelse till ordinarie distriktskongressen, som ingår såsom bilaga, har utfärdats av styrelsen 
10.6.2022 samt översänts till kongressombuden och medlemsorganisationerna per epost den 
24.8.2022. 
 
Förslag:  Distriktskongressen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutförd. 
 
Beslut:   
 
 
3 § Namnupprop, konstaterande av närvaro- och rösträtt 
 
Yttrande-, förslags- och rösträtt på distriktskongress har varje befullmäktigat ombud som valts på det 
sätt stadgarnas 10 § föreskriver. 
Varje befullmäktigat ombud har, enligt stadgarnas 12 §, en röst vid kongressen, dock med beaktande 
av vad som i stadgarna bestäms om personliga proportionella val. Omröstningarna sker öppet. När 
minst en tiondedel av de röstberättigade ombuden så fordrar, skall omröstning med namnupprop 
verkställas. 
Val förrättas när så krävs med slutna sedlar. När rösterna fördelar sig jämnt avgör kongressord-
förandes åsikt, förutom vid val då lotten avgör. 
 
Yttrande- och förslagsrätt på distriktskongressen har styrelsens medlemmar och 
verksamhetsledaren, revisorerna, fullmäktiges ordförande, partistyrelsens och partikansliets repre-
sentant, kommunalorganisations representant, samt FSD:s partifullmäktigemedlemmar och 
riksdagsledamöter, samt FSD:s ledamöter i Europaparlamentet. 
 
Yttrande- och närvarorätt äger distriktets funktionärer, representanter för svenska 
ungdomsdistriktet (FSUD), Åbo socialdemokratiska studerande (ÅSS), Svenska Örndistriktet, 
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Arbetarnas Bildningsförbunds svenska sekretariat, distriktets personmedlemmar samt inbjudna 
gäster. 
 
På förslag av styrelsen kan kongressen, enligt stadgarnas 12 §, bevilja det offentliga ordets 
företrädare rätt att följa med kongress-förhandlingarna. 
 
Vid fullmaktsgranskningen, som utfördes utanför kongressalen i samband med anmälan, anteckna-
des ___ befullmäktigade ombud. 
 
Förslag: Närvaro- och rösträtten konstateras. Kongressen är öppen båda dagarna. 
 
Beslut:   
 
 
4 § Kongressens föredragningslista och regler för kongressarbetet 
 
Ordinarie distriktskongress har, enligt stadgarnas 13 §, till uppgift att: 
 

- fastställa grunderna för kostnadsersättningar till distriktsstyrelsemedlemmarna samt 
grunderna för revisorernas arvoden för följande kalenderår, 

 
- besluta om uppbärande av eventuella extra medlemsavgifter under följande kalenderår, 

 
- besluta om understödande medlemmars avgifter, 

 
- fastställa representationsgrunderna för följande kalenderårs val av distriktskongressombud, 
- godkänna budget för distriktsorganisationen och fastställa verksamhetsplan för följande 

kalenderår, 
 

- besluta om framlagda förslag till ändring av distriktsorganisationens stadgar, 
 

- besluta om antalet viceordföranden, 
 

- ojämna år välja ordförande och en eller två viceordförande för distriktsstyrelsen, 
 

- ojämna år välja distriktsstyrelsens medlemmar på sätt som stadgas i dessa stadgars 21 §, 
 

- jämna år välja ordförande för distriktsfullmäktige samt medlemmar och suppleanter till -
distriktsfullmäktige på sätt som stadgas i dessa stadgars 16 §, 

- välja två revisorer och två revisorssuppleanter för följande kalenderår, 
 

- under året före partikongress välja eller överlåta till extraordinarie distriktskongress att välja 
distriktsorganisationens kandidater jämte suppleanter till partifullmäktige och partistyrelse, 
genom att tillämpa samma proportionella personliga valsätt som vid val av distriktsstyrelse, 
ifall minst 1/5 av de röstberättigade distriktskongressombuden så kräver, 

 
- besluta om de kandidater distriktet föreslår för partistyrelsen till kandidater i 

Europaparlamentsvalet. Partifullmäktige utser partiets kandidater till valet av ledamöter i 
Europaparlamentet. Partistyrelsen gör förslag om kandidaterna för partifullmäktige. 

 
Regler för kongressarbetet ingår som bilaga. 
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Förslag:  Föredragningslistan och reglerna för kongressarbetet godkänns i föreliggande form. 
 
Beslut:  
 
 
5 § Kongressens konstituering 
 

1. Val av ordförande för kongressen 
 
Förslag: Dimitri Qvintus  
 Anna Caldén 
 Peter Sjökvist 
 Kai Alajoki 
  
 Beslut:  
  

2. Val av sekreterare för kongressen 
 
Förslag: Nils-Johan Englund 
 Simon Bergman 
 
Beslut:   
 

3. Val av protokolljusterare 
 
Förslag: Karita Blom 
 Ingmar Forne 
 
Beslut:   
 
 4. Val av rösträknare  
 
Förslag: Torbjörn Bergström 
 Marika Holmberg 
 Ann-Charlotte Portman 
 
Beslut:   
 
 
6 § Tillsättande av beredningsutskott 
 
 

1. Valberedningsutskott 
 (Uppgift enligt beslut om remittering)  
Förslag:  Elin Härmälä, ordförande (vald på FSD:s distriktsfullmäktige) 
 Anita Spring 
 Jari Lehtivaara 
 Ulf Heimberg 
 Marianne Laxén, sekreterare 
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Beslut:      
   

2. Resolutionsutskott 
(Uppgift enligt beslut om remittering)    

Förslag: Majvor Grönroos, ordförande 
 Anders Björklöf 
 Viveca Lahti 
 Tom Långström 
 Maria A Nygård 
 Simon Bergman, sekreterare 
 Jonna Lindqvist, styrelsens representant 

   
Beslut:   
 

3. Organisationsutskott 
(Uppgift enligt beslut om remittering) 

Förslag: Peter Saramo, ordförande 
 Jonatan Wikström 

Majvor Grönroos 
Ove Blomqvist 
Lilian Strömberg 
Nils-Johan Englund, sekreterare 
   

Beslut:   
   
 4. Beredningsutskott 

(Uppgift enligt beslut om remittering) 
Förslag: Nina Wessberg, ordförande 
 Elin Laihorinne 

Timo Simos, sekreterare 
Torbjörn Bergström 
Peter Nabb  
Jacob Storbjörk, styrelsens representant  

Beslut:     
 

5. Programutskott 
(Uppgift enligt beslut om remittering)  

Förslag: Mats-Johan Kaars, ordförande 
 Timo Puumalainen 
 Marjo Österberg 
 Sten Bobacka, sekreterare 
 Sirkka-Leena Holmberg 
 Arseniy Lobanovskiy, styrelsens representant 

   
Beslut:   
 
 
7 § Remissdebatt om det allmänpolitiska läget 
 
Remissdebatten inleds klockan 11:10 efter Dimitri Qvintus linjetal.  
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Förslag:  Kongressen antecknar inledningen och den förda diskussionen sig till kännedom samt 
remitterar under diskussionen gjorda förslag till resolutionsutskottet. 

 
Beslut:        
 
 
8 § Remissdebatt om framställningar till kongressen   
 
Remissdebatten inleds med presentation av styrelsens framställningar till kongressen.  
 
Förslag:  
1. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2023 (10–11 §§), styrelsens förslag under 
punkterna 9 och 23 på föredragningslistan, samt under diskussionen gjorda förslag i ovannämnda 
ärenden remitteras till organisationsutskottet för utlåtande. 
 
2. Motionerna 1–9 samt under diskussionen gjorda förslag till nämnda framställningar remitteras till 
beredningsutskottet för utlåtande. 
 
3. Förslaget till riksdagsvalets valmanifest samt under diskussionen gjorda förslag remitteras till 
programutskottet för utlåtande. 
 
Beslut:  
 
  
9 § Fastställa storleken på reseersättningar och dagtraktamenten samt grunderna för 

beräknandet av revisorernas honorar 
 

För styrelsemedlemmars deltagande i distriktsstyrelsens sammanträden ersätts 
resekostnader enligt billigaste färdmedel. Kilometerersättningen för förtroendevalda 
är 0,25€/km. De förtroendevalda uppmanas i mån av möjlighet använda kollektivtrafik. 
Med bil som transportmedel uppmanas de förtroendevalda samåka.    
 
Till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar utbetalas på anhållan en 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för anställande av vikarie. Dagtraktamenten 
betalas till förtroendevalda vilka har över 400 kilometers resa tur-retur.  

 
För styrelsemedlemmars och fullmäktigeordförandes deltagande i föreningarnas 
sammankomster utbetalas på anhållan reseersättning i det fall att kostnaderna inte 
ersätts av annan. 

 
Till revisorn utbetalas ersättning enligt räkning. 

 
Förslag:         Förslaget från organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen. 
  
Beslut:   
 
 
10 § Budget för år 2023 
 
Styrelsens förslag till budget för år 2023 ingår som bilaga. 
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Förslag: Organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:  
 
 
11 § Verksamhetsplan för år 2023 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2023 ingår som bilaga. 
 
Förslag: Organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:  
  
 
12 § Fastställande av kandidatnomineringen 
 
Kandidatnomineringen avslutas enligt valordningen kl. 14.00.  
 
Förslag:   
 1. Kongressen fastställer kandidatnomineringen för valet av  
  - distriktsfullmäktiges ordförande och fullmäktiges medlemmar 
  - distriktets kandidater till partistyrelse och partifullmäktige  
 

2. Kandidatnomineringen av distriktsfullmäktiges medlemmar, distriktets kandidater till 
partistyrelse och partifullmäktige remitteras till valberedningsutskottet för förslag. 
 
3. Styrelsens förslag till riksdagskandidater presenteras. 

 
Beslut: 
 
 
13 §  Val av ordförande för distriktsfullmäktige för åren 2023–2024 
 
Distriktsfullmäktigeordförandes mandatperiod är två kalenderår. Fullmäktigeordförande väljs 
vartannat år av ordinarie distriktskongress för påföljande två kalenderår. Folke Sundman har varit 
distriktsfullmäktiges ordförande 2020–2022. 
 
Förslag:          Kongressen förrättar val med slutna sedlar. 
 
Beslut: 
 
 
14 § Val av distriktsfullmäktige för åren 2023–2024 
 
Distriktsfullmäktiges mandatperiod är två̊ kalenderår. Fullmäktigemedlemmarna väljs vartannat år 
av ordinarie distriktskongress för påföljande två̊ kalenderår. I valet väljs en fullmäktigemedlem 
jämte personlig suppleant för varje påbörjat 45-tal av det sammanlagda antalet röstberättigade 
medlemmar i distriktsorganisationens medlemsorganisationer inom respektive statliga valkrets där 
distriktsorganisationen har verksamma medlemsorganisationer.  
 
Kretsarna har rätt till följande platser i fullmäktige: 
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Helsingforskretsen: 3+3 ledamöter 
Västra Nyland: 5+5 ledamöter 
Åboland: 3+3 ledamöter 
Östra Nyland: 3+3 ledamöter 
Österbotten: 10+10 ledamöter 
 
Förslag:      Valberedningens förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
 
 
15 §  Val av distriktets kandidat till val av partistyrelsen 

 
Enligt partiets stadgar §41 ska partistyrelsen bestå av en ordförande, viceordföranden, 
partisekreterare samt 10–13 styrelseledamöter. Bland partistyrelsens viceordförande samt 
partistyrelseledamöter bör minst en representant från varje partidistrikt ingå. 
 
Enligt § 13 i distriktets stadgar skall distriktskongressen året före partikongress välja distriktets 
kandidater till partistyrelsen.  
 
FSD:s medlem i partistyrelsen under nuvarande partikongressperiod har varit Johan Kvarnström. 
 
Förslag: Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
 
 
16 § Val av distriktets kandidater till partifullmäktige 
 
Enligt grunderna för val av partifullmäktige enligt § 36 i partiets stadgar har FSD rätt till två 
medlemmar och två ersättare i partifullmäktige (bekräftas den 31.12.2022). Enligt samma paragraf 
skall minst 40 % vara män och minst 40 % kvinnor. Medlem i partistyrelsen kan inte tillhöra 
partifullmäktige. Enligt § 13 i distriktets stadgar skall distriktskongressen året före partikongress 
välja kandidater till valet av partifullmäktige. 

FSD:s nuvarande medlemmar i partifullmäktige är Anna Caldén och Karita Pihlström 
med Ulf Heimberg och Karita Blom som ersättare. 
 
Förslag:  Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
 
 
17 § Val av revisor för år 2023 
 
Enligt i FSD:s stadgars 13 § ska ordinarie distriktskongress välja två revisorer och två 
revisorssuppleanter för följande kalenderår. 
 
I partilagens § 9c stadgas bl.a.: 
Ett parti som får statsunderstöd enligt 9 § och en i understödsbeslutet avsedd förening, en 
sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning och en sådan 
sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära sammanslutning ska ha en i 
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revisionslagen (459/2007) avsedd revisor eller revisionssammanslutning eller en OFR-revisor eller en 
OFR-sammanslutning som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och 
ekonomin (467/1999). Revisionssammanslutningen och OFR-sammanslutningen ska meddela den 
som revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av 
revisionen. 
 
Förslag:     Till revisor utses revisionssammanslutningen Tilintarkastusrengas Oy, med Lotta 
Kauppila (CGR) som huvudansvarig och Kai Salmivuori (GR) med Matti Koskelainen (GR) som 
ersättare. 
 
Beslut: 
 
 
18 §  Fastställande av grunderna för val av ombud till kongressen 2023   
 
Enligt stadgarnas 13 § skall distriktskongressen fastställa representationsgrunderna för följande 
kalenderårs val av kongressombud. Enligt stadgarnas 10 § skall ordinarie distriktskongress fastställa 
representationsgrunderna så, att ett ombud väljs för minst varje påbörjat 20-tal och högst varje på-
börjat 150-tal medlemmar i partiavdelningen samt lika många suppleanter. Suppleanterna kallas till 
kongressen vid ordinarie ombuds förhinder i den ordningsföljd de blivit valda. 
 
Förslag: Till kongressen år 2023 väljs ett ombud för varje påbörjat 20-tal röstberättigade  
 medlemmar per 30.06.2022. 
   
Beslut:  
 
 
19 § Nominering av kandidater i riksdagsvalet 2023 
 
Förslag:  1. Kongressen nominerar de kandidater som styrelsen föreslår i Egentliga Finland, 

Helsingfors, Nyland och Österbotten.  
 

2. Kongressen ger styrelsen fullmakt att komplettera kandidatnomineringen.  
 
Beslut: 
 
 
20 § Valmanifest i riksdagsvalet 2023 
Styrelsens förslag till valmanifest ingår som bilaga. 
 
Förslag:  Programutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
 
 
21 §  Framställningar till kongressen 
Motionerna jämte styrelsens utlåtanden ingår som bilaga. 
 
Förslag:  Utlåtande från respektive utskott läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:                         

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070459
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990467
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22 §  Uttalande från kongressen 
 
Förslag:  Resolutionsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:    
 
 
23 § Orten för nästa ordinarie kongress 
 
Förslag:      Nästa ordinarie kongress hålls i Jakobstad.  
 
Beslut:  
 
 
24 § Kongressens avslutning 
Distriktets ordförande Dimitri Qvintus avslutar mötet. 
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REGLER FÖR KONGRESSARBETET 
 
Hur man anmäler sig 

Alla deltagare anmäler sig till kongresskansliet. Ombudens fullmakter granskas vid anmälan den först-
nämnda kongressdagen mellan kl. 09.00-09.45. Efter detta inlämnas anmälan till kongressens 
presidium. Ombud, som inte finns upptagna i ombudsförteckningen, uppvisar skriftlig fullmakt från 
respektive partiavdelning.  

Kongresskansliet bistår med råd och information i alla frågor som berör vistelsen vid kongressen. 

 

Hur man begär ordet 

Ordet begärs skriftligen av ordförande med användande av de blanketter alla med yttranderätt vid 
kongressen får sig tilldelade. På blanketten antecknas eget och medlemsorganisationens namn, samt 
ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket man begär ordet. 

Blanketten inlämnas till presidiet innan diskussionen i ärendet förklarats avslutad. 

 

Hur man yttrar sig 

Alla yttranden görs från talarstolen. Den som yttrar sig presenterar sig med sitt eget och sin orga-
nisations namn. 

Tiden för inlägg i debatten är 3 minuter. Detta gäller inte referenterna eller de som presenterar 
utskottens betänkanden. 

 

Hur man gör förslag 

Alla förslag (nomineringarna undantagna) görs muntligen från talarstolen. Dessutom inlämnas 
förslagen skriftligen till presidiet (med de blanketter med vilka man begär ordet). 

Då man understöder ett förslag, förfar man på samma sätt. Ändringsförslag ska ha understöd för att 
behandlas. 

 

Hur man nominerar 

Nomineringen av kandidater för de val som förrättas inleds efter att kongressen behandlat § 6 på 
föredragningslistan och avslutas klockan 14.00 på lördagen. Nomineringarna görs skriftligen (med 
användande av de blanketter med vilka man begär ordet) och inlämnas till presidiet. Namnet på den 
som gör nomineringen bör framgå ur blanketten.  

Nomineringen av kongressfunktionärer och medlemmar till utskotten sker muntligen vid 
behandlingen av ärendet i fråga. Efter att nomineringstiden avslutats, presenterar presidiet bara de 
nomineringar till poster som kandidaten i första hand ställer upp till. 

 

Remittering av ärende 

Alla förslag framförda i plenum remitteras till respektive beredningsutskott före slutlig behandling i 
plenum. 
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Valberedningsutskottet 

Valberedningsutskottet består av ordförande, sekreterare och tre medlemmar, så att hela distriktet 
är representerat. Valberedningsutskottet ger ett förslag till kongressen om styrelsens och 
fullmäktiges sammansättning. Valberedningsutskottet kommer inte med ett förslag när det gäller val 
av ordförande, viceordförande och fullmäktigeordförande. 

 

Omröstningar 

Varje befullmäktigat ombud har, enligt stadgarnas 11 §, en röst vid kongressen, dock med beaktande 
av vad som i stadgarna bestäms om personliga proportionella val. Omröstningarna sker öppet. När 
minst en tiondedel av de röstberättigade ombuden så fordrar, skall omröstning med namnupprop 
verkställas. 

Val förrättas när så krävs med slutna sedlar. När rösterna fördelar sig jämnt avgör 
kongressordförandes åsikt, förutom vid val då lotten avgör.  
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FSD:S VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023 
 

ALLMÄNT 
 
Riksdagsvalet i april 2023 kommer att vara i fokus under årets första månader. Det gäller att väcka 
folks intresse för valet och göra folk medvetna om att valet handlar om att trygga en ny 
regeringsperiod under statsminister Sanna Marins ledning. FSD:s mål är högt ställt, vi går in för att 
knipa tre mandat i Finlands riksdag. 
 
Höstens verksamhet inleds med partikongress den 1–3 september. Därefter förbereds kongressen 
som ordnas i november i Jakobstad samt inledandet av valkampanjen inför presidentvalet i januari 
2024. 

 
RIKSDAGSVAL 2023 
Målsättning: SDP blir det största partiet och FSD får tre invalda riksdagsledamöter. 
 
Viktiga datum: 
 

▪ Förhandsröstningen i Finland pågår den 22–28 mars 2023 
▪ Förhandsröstningen utomlands pågår den 22–25 mars 2023 
▪ Valdagen är söndagen den 2 april 
▪ Resultatet fastställs onsdagen den 5 april 2023 

 
Övrigt: 
 

• Distriktet följer upp den uppgjorda inviduella kampanjplan med varje kandidat. 
• Distriktet ordnar ett medelinsamlingsseminarium inför valet. 
• FSD:s styrelse leder distriktets valarbete med verksamhetsledaren som kampanjchef. 

Simon Bergman är kontaktperson för valet i Helsingfors och Nyland medan Nils-Johan 
Englund är kontaktperson för valet för Åboland och Österbotten. 

• Partiavdelningarna och kommunalorganisationerna ansvarar för det lokala valarbetet. 
Dörrknackning? 

• Distriktet stöder kandidaternas valarbete genom utbildningar, information och ekonomiskt 
stöd. 

• Distriktet stöder det lokala valarbetet genom utbildningar, material och information. 

DEN POLITISKA VERKSAMHETEN 
Målsättningen: FSD är en aktiv, framgångsrik och synlig politisk aktör. 

• FSD för proaktivt fram egna initiativ och gör SDP:s politik för ett hållbart Finland känt i 
Svenskfinland genom inlägg i den offentliga debatten, seminarier och diskussionstillfällen. 

• FSD bevakar och driver svenska frågor nationellt framför allt i relation till regeringen, men 
även på regionalt och kommunalt plan. Folktinget är ett viktigt forum för tvärpolitiskt 
samarbete i frågor som berör det svenska i Finland. 

• FSD arbetar aktivt för nordiska frågor och nordiskt samarbete både på riksnivå och lokal 
kommunal nivå. 

• FSD upprätthåller goda relationer till den socialdemokratiska ministergruppen och 
riksdagsgruppen.  

• FSD deltar aktivt i SDP:s arbetsgrupper och politiska beredning. 
• FSD deltar aktivt i beredningen av politiska program samt i partikongressen i september. 
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• FSD stöder de förtroendevaldas politiska arbete i kommuner och samkommuner. 
• Styrelsen tillsätter vid behov arbetsgrupper för beredning av politiska ärenden. 

MEDLEMSUTVECKLING OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET 
Målsättningar: FSD får 50 nya medlemmar samt att medlemmarna är nöjda med distriktets 
verksamhet. 
 

• FSD utvecklar verksamheten utifrån resultaten i SDP:s medlemsenkät.  
• FSD erbjuder utbildning och stöd för att partiavdelningarna ska kunna utveckla sin 

medlemsvärvning och verksamhet.  
• FSD samarbetar med FSUD för att få fler unga medlemmar med i verksamheten. 
• FSD uppmuntrar sina medlemmar att delta i SDP:s utbildningar. 
• Kretsarna är FSD:s informella nätverk i regionerna. FSD uppmuntrar kretsarna att 

delta i den politiska debatten regionalt och ordna gemensam verksamhet. 
• FSD:s fullmäktige samlas till möte i april och FSD:s kongress ordnas i november i 

Jakobstad, Österbotten. 

 

SAMARBETE 
Målsättning: FSD har nära samarbete med systerorganisationerna och medborgarsamhället. FSD 
har nära samarbete med sina systerdistrikt i de valkretsar där FSD är verksam. Vi går regelbundet 
igenom hur den regionala och lokala verksamheten ska skötas. 

• FSD samarbetar med svensk- och tvåspråkiga organ inom den socialdemokratiska 
arbetarrörelsen, främst FSUD och PCF:s svenska distrikt.  

• FSD stärker kontakterna till finlandssvenska medborgarorganisationer och folkrörelserna. 
• FSD är medlem i Arbetarnas bildningsförbund ABF och Pohjola-Norden. 
• Regelbundna kontakter till de fackliga organisationerna upprätthålls genom träffar med de 

fackliga ombudsmännen. 
• Kontakterna med de nordiska arbetarpartierna, framför allt i Sverige och på Åland, 

upprätthålls huvudsakligen via riksdagsledamöter, partiledningen och FSD:s personal. 

KOMMUNIKATION OCH MEDLEMSSERVICE 
Målsättningen: FSD är en stark initiativrik och trovärdig aktör i Svenskfinland. FSD når ut till 
medborgare, medier och medlemmar med tydliga och slagkraftiga uttalanden. Alla i Svenskfinland 
ska känna till både FSD:s och SDP:s politik. 

• Kontakten med medlemmarna sköts huvudsakligen via månatliga elektroniska nyhetsbrev 
och regelbundna föreningsbrev. 

• Distriktets slutna Facebook-grupp fungerar som kanal för diskussion och 
informationsförmedling. 

• FSD utvecklar verksamheten på sociala medier, framför allt Facebook, Twitter och 
Instagram.  

• Arbetarbladet är en viktig informationskanal och forum för debatt. FSD uppmuntrar 
medlemmarna att skriva i tidningen. 

• Distriktet ger i slutet av år 2023 ut en väggkalender för år 2024. 

EKONOMI OCH FÖRVALTNING 
Målsättning: FSD har en stabil ekonomi och goda verksamhetsförutsättningar. 
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• FSD har två anställda och kanslier i Helsingfors och Vasa.  
• FSD utvecklar sin medelsanskaffning och söker aktivt nya inkomstkällor. 

 
 
 

VERKSAMHETSKALENDER 2023 
 
4.2  SDP:s kampanjstart, Tammerfors 
11.3  SDP:s nationella kampanjdag 
19.3  Partifullmäktige, Helsingfors 
19.3  Tidsfrist för framställningar till FSD:s fullmäktige 
22.3  Nationell kampanjdag 
22.3–28.3  Förhandsröstning 
25.3  Nationell kampanjdag 
1.4  Nationell kampanjdag  
2.4  Valdag 
29.4  FSD:s fullmäktigemöte 
12–13.5  Folktingets session, Seinäjoki 
1.-3.9  Partikongress, Jyväskylä 
15.10  Tidsfrist för framställningar till FSD:s kongress 
18-19.11  Partifullmäktige 
25–26.11  FSD:s distriktskongress, Jakobstad 
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BUDGET FÖR 2023 

Finlands Svenska Socialdemokrater rf   

BUDGET 
1.1 - 

31.12.202
3 

FO-nummer 2672563-2      

    

Budget 
2023 

Budget 
2022 

Bokslut 
2021 

EGENTLIG VERKSAMHET      

       

INTÄKTER       

 Löneintäkter  2 000,00 1 000,00 4 414,02 

 Lunchförmån    0,00 

 Förvaltningstjänster  5 000,00 5 000,00 5 000,00 

 ABF stöd     
 

 Övriga tillställningar    
 

 Partikongressintäkter  4 000,00  0,00 

 Utbildningsintäkter  1 500,00 1 820,00 2 875,76 

 Övriga intäkter  500,00 0,00 171,50 

 Övriga deltagaravgifter  3 500,00 4 000,00 3 530,59 

 Intäkter för informationsverksamhet   
 

 Annonsintäkter  18 000,00 18 000,00 18 810,15 

 Ers. Reseutgifter  400,00 150,00 204,4 

Totalt    34 900,00 29 970,00 35 006,42 

       

UTGIFTER       

Personalutgifter      

 Löner och arvoden  92 800,00 93 708,00 90 655,23 

 Pensionsavgifter  16 150,00 17 804,00 16 703,70 

 Lagstadgade sociala utgifter 2 755,00 2 851,00 1 786,21 

Personalutgifter totalt   

111 
705,00 

114 
363,00 109 145,14 

Övriga utgifter      

 Avskrivningar    0,00 

 Personal, sociala utgifter  6 400,00 5 700,00 5 565,08 

 Utrymmeskostnader  6 775,00 6 565,00 8 557,24 

 Maskiner och möbler    59,00 

 Kopiering   500,00 700,00 293,84 

 Resekostnader  10 000,00 3 330,00 2 594,38 

 Förvaltningstjänster  2 000,00 1 500,00 1 919,50 

 Förvaltningskostnader  4 720,00 5 870,00 5 243,52 

 Beslutande organ    
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Kongressen och 
fullmäktige       fullmäktige 7 000,00 11 000,00 

576,80 

  Styrelsen  2 500,00 3 000,00 3 294,50 

  Arbetsutskottet   0,00 

  Partifullmäktige 400,00 400,00 161,10 

  Partikongress 9 500,00 0,00 0,00 

  Arbetsgrupper 0,00 0,00 0,00 

  Distriktets ordförande 100,00 100,00 0,00 

 Informationsverksamhet  4 350,00 4 350,00 3 868,39 

 Utbildningsverksamhet  2 500,00 3 000,00 1 018,00 

 Föreningsverksamhet  500,00 500,00 487,00 

 Evenemang och fester  500,00 500,00 0,00 

Totalt    57 745,00 46 515,00 33 638,35 

UTGIFTER TOTALT   

169 
450,00 

160 
878,00 

142 783,49 

    
   

EGENTLIG VERKSAMHET   

-134 
550,00 

-130 
908,00 

-107 777,07 

      
 

VAL      
 

 Valverksamhetens intäkter 13 500,00 3 500,00 6 875,99 

 Valverksamhetens utgifter 22 500,00 8 000,00 12 918,99 

Valverksamhet totalt   -9 000,00 -4 500,00 -6 043,00 

      
 

ÖVRIG VERKSAMHET     
 

 Ungdomsverksamhet  800,00 800,00 800,00 

      
 

MEDELANSKAFFNING     
 

 Intäkter     
 

  Medlemsavgifter 11 000,00 11 750,00 10 675,56 

  

Frivilliga 
medlemsavgifter 3 000,00 3 500,00 

4 815,00 

  Försäljningsintäkter 0,00 0,00 40,00 

  Förtroendemannaskatt 6 500,00 7 000,00 8 258,31 

  Riksdagsmannaskatt 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

  Verksamhetsbidrag 30 000,00 30 000,00 32 000,00 

  Historikintäkter 0,00 0,00 90,00 

  Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 

 Intäkter totalt  51 500,00 53 250,00 56 878,87 

      
 

 Utgifter     
 

  Försäljningsutgifter 0,00 0,00 0,00 

  Historikutgifter 0,00 0,00 0,00 
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 Utgifter totalt  0,00 0,00 0,00 

      
 

Medelanskaffning totalt   51 500,00 53 250,00 56 878,87 

      
 

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET   
 

 Intäkter   0,00 0,00 0,00 

 Utgifter   0,00 0,00 0,00 

Totalt    0,00 0,00 0,00 

      
 

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
 

 Intäkter   0,00 0,00 0,00 

 Utgifter   0,00 0,00 0,00 

Totalt    0,00 0,00 0,00 

      
 

RESULTAT AV EGEN VERKSAMHET  

-92 
850,00 

-82 
958,00 

-57 741,20 

      
 

ALLMÄNNA BIDRAG     
 

 Partistöd   81 500,00 83 000,00 87 183,00 

Totalt    81 500,00 83 000,00 87 183,00 

      
 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT  

-11 
350,00 

42,00 29 441,80 
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HÅLLBAR OCH TRYGG FRAMTID - FINLANDS 
SVENSKA SOCIALDEMOKRATERS 

VALMANIFEST, RIKSDAGSVALET 2023 
 

De senaste åren har vi upplevt flera historiska kriser. Det råder krig i Europa.  Inflationen i Finland är 
högre än vad den varit på många år. Elpriserna har aldrig varit högre. Coronapandemin är inte över. 
Trots allt detta har finländare kunnat lita på att ingen blir ensam och utan stöd i kriserna. 
Statsminister Sanna Marins socialdemokratiskt ledda regering har sett till att Finland klarat sig 
relativt bra genom dessa kriser. I den rådande situationen behöver Finland en ny regering ledd av 
Sanna Marin som kan ge finländarna trygghet, stabilitet och investeringar i kunskap. Så stärker vi 
det framtida Finland och tryggar välfärden. 
 

Socialdemokraterna garanterar svenskans ställning i Finland 
 
SDP är Finlands största tvåspråkiga parti och vi är beredda att som statsministerparti fortsätta att 
garantera svenskans ställning i vårt land. Finlands två nationalspråk behöver stöd av stora partier. Vi 
socialdemokrater har alltid stått upp för det svenska språkets ställning. Vi såg till att Vasa 
centralsjukhus beviljades fulljour. Regeringen har även godkänt en nationalspråksstrategi under vår 
ledning. För oss är det en självklarhet att svenska är ett av Finlands två nationalspråk.  
 
Vi socialdemokrater lovar: 
 

• Att bevara svenska språkets ställning i Finland som nationalspråk. 
• Att trygga offentlig service på svenska 
• Att verka för bättre attityder vid inlärning av det andra inhemska språket. 

 

Vi ser till att alla klarar vardagen 
 
Vardagen borde inte vara en kamp för någon i välfärdsstaten. De stigande kostnaderna orsakar stor 
oro för många finländare. Särskilt de högre kostnaderna för mat, energi och bränsle har försvårat 
vardagen för många hushåll.  
 
De som bor på glesbygden, familjer och fastighetsägare med eluppvärmda hus drabbas särskilt hårt. 
Svaret till människors oro är att fortsätta den socialdemokratiska politiken, som stöder människor i 
vardagen. Till exempel har regeringen höjt pensionerna, studiestödet samt sänkt 
dagvårdsavgifterna. 
 
Vi socialdemokrater vill: 
  

• Ytterligare höja de lägsta pensionerna och höja studiestödet. 
• Sänka dagvårdsavgifterna ännu mer. 
• Förbättra avdraget för arbetsresor. 
• Utöka stödet för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp och förbättra befintliga 

konverteringsstöd. 
• Utveckla hushållsavdraget så att fler kan uppdatera sina uppvärmningssystem till mer 

energieffektiva lösningar. 



 26 

• Minska beroendet av olja och gas från Ryssland genom en rättvis grön omställning. 
• Trygga tillgången på förmånliga hyresbostäder. 

 

Finland ska vara ett toppland inom utbildning 
 
Kunskap och kunniga människor är Finlands viktigaste faktor för konkurrenskraften. Genom en hög 
kunskapsnivå stärker vi vårt lands konkurrenskraft. Detta uppnår vi genom en jämlik och 
högkvalitativ utbildning ända från småbarnspedagogik till högskola. Det är nyckeln till ett innovativt 
och framgångsrikt Finland som utmärker sig i en internationell jämförelse. Det skapar möjligheter 
och goda förutsättningar för varje finländare oberoende bakgrund, boningsort eller ekonomisk 
ställning till att skapa ett innehållsrikt och meningsfullt liv. 
 
Vi socialdemokrater har förlängt läroplikten så att alla ungdomar har åtminstone en fast punkt i 
deras tillvaro efter grundskolan. Reformen kommer att höja sysselsättningsgraden i vårt land. Vi har 
även återinfört den subjektiva rätten till småbarnspedagogik samt ökat finansieringen inom 
utbildningssektorn. Men mera åtgärder behövs. Klyftorna mellan barns kunskapsnivå ökar och det är 
dags att de klyftorna upphör att växa. 
 
Vi socialdemokrater vill: 
 

• Se till att varje elev från småbarnspedagogik till högskola får rätt sorts stöd i så tidigt skede 
som möjligt.  

• Ha fler vuxna i skolan. Fler lärare, skolgångshandledare och skolcoacher som kan stödja 
varje elev på korrekt sätt. 

• Att gruppstorlekarna hålls skäliga. 
• Att tvåårig förskola införs i hela landet.  
• Att den så kallade Finlandsmodellen utvecklas. Det ska vara möjligt för alla barn och unga att 

ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri, helst i samband med skoldagen. 
 

Full sysselsättning och ett bättre arbetsliv 
 
SDP är ett arbetarparti som alltid står på löntagarnas sida. Socialdemokraterna vill garantera en 
rättvis och tillräcklig lönenivå samt goda arbetsvillkor för alla löntagare i vårt land. Den höga 
inflationen skapar efterfrågan på högre löner där det finns möjlighet till det.  Vi har inte råd att lämna 
någon arbetsför finländare utanför arbetslivet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under 
tider av pandemi och krig lyckats höja sysselsättningsgraden till rekordnivåer. Vi är stolta, men inte 
nöjda.  
 
När produktiviteten ökar så har man kunnat minska på arbetstiden. Vi anser att den utvecklingen bör 
fortsätta. Vårt mål är kortare arbetstid. Vi tror att det ökar trivseln och orken på jobbet, för vi är 
oroliga över den stress och hektiska tillvaro många upplever på sina jobb.   
 
Vi socialdemokrater vill: 
 

• Att sysselsättningsgraden åtminstone når upp till 80 %. 
• På sikt införa kortare arbetstid och mer flexibilitet i arbetslivet. 
• Se en minskning av otrygga anställningsförhållanden – Schyssta arbetsvillkor ökar 

välmående och produktiviteten på jobbet. 
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Hälsa och välmående 
 
Alla har rätt till bra och jämställd social- och hälsovård på sitt eget modersmål. För oss 
socialdemokrater är det en fråga om trygghet. Vi vill värna om tvåspråkig service på alla nivåer inom 
social- och hälsovården i Svenskfinland, från det förebyggande arbetet till specialsjukvård. 
Socialdemokraterna vill sätta människans välmående i centrum för framtidens vård, inte vinstjakt. Vi 
vill ha tillräcklig finansiering för den offentliga vården för att säkerställa en tillräcklig mängd svensk- 
och tvåspråkig personal i alla tvåspråkiga välfärdsområden.  
Det är ett faktum att psykisk ohälsa ökar i vårt land. Det vill vi sätta stopp för. 
FSD:s mål är att mental hälsovård av hög kvalitet ska vara tillgänglig på båda inhemska språk för 
unga och äldre, oavsett funktionsvariationer. För att värna om de mest utsatta måste avgiftstaket 
inom vården sänkas och avvecklas helt och hållet på längre sikt. Den offentliga tand- och munvården 
bör utvidgas och bli avgiftsfri för alla. 
 
Vi socialdemokrater vill: 
 

• Garantera en tillräcklig finansiering för välfärdsområdena. 
• Stärka en fungerande offentlig vård som tryggar finländarnas hälsa. 
• Införa avgiftsfri psykoterapiutbildning på finska och svenska. 
• Införa avgiftsfri tand- och munvård för alla. 
• Se till att sju dagars vårdgaranti för icke-brådskande vård uppnås. 
• Säkerställa tillgång till vårdtjänster på svenska i alla tvåspråkiga välfärdsområden. 

 

Klimatkrisen måste lösas – Ekologisk hållbarhet en förutsättning för ekonomisk 
hållbarhet 
 
Finland är ett land med högt kunnande inom teknologi och industri. Vi har goda förutsättningar att 
tillverka inhemskt producerad grön energi, något som blivit allt viktigare. Investeringar i förnybar 
energi skapar arbetsplatser och skapar en beredskap att möta mera akuta samt framtida hot. 
Klimatkrisen hotar hela vår planets existens. Det är dags att möta hoten, ta dem på allvar och 
presentera lösningar. 
 
Vi socialdemokrater vill: 

 

• Att Finland ska vara koldioxidneutralt senast 2035. 
• Att Finlands natur förvaltas på ett sätt som stärker den biologiska mångfalden. 
• Att Finland ska vara självförsörjande när det gäller (grön) energi och minska beroende av 

fossila bränslen. 
• Satsa på koldioxidneutral nybyggnation. 

 

Finland behöver invandring 
 
Finland behöver invandring och bör välkomna de som vill hjälpa till att skapa ett bättre samhälle för 
oss alla. Arbetskraftsinvandring bidrar med hjälpande händer för att fylla tomma arbetsplatser, nya 
innovationer och kulturell mångfald. Integrationen kan underlättas genom gratis språkundervisning 
på både svenska och finska. Finland får inte heller vända ryggen åt dem som flyr klimatkatastrofer 
och krig. 
 
Vi socialdemokrater vill: 
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• Underlätta arbetskraftsinvandring och familjeåterföreningar. 
• Höja flyktingkvoten. 
• Möjliggöra asylsökande vid Finlands beskickningar utomlands. 
• Främja integration och motverka segregation vid samhällsplanering. 
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INKOMNA MOTIONER TILL FSD:S KONGRESS 2022 
 

1. Spola WC:n med rent dricksvatten – Alternativa lösningar bör utvecklas / Vanda Svenska 
Socialdemokrater 

 
I sommar har vi lidit av vattenbrist i stora delar av Europa, vi har t.ex. sett foton av floderna Thames i 
England och Rhen i Tyskland med en vattennivå betydligt lägre än normalt. Vi har läst om att man i 
olika delar av Europa varit tvungen att ransonera vattenförbrukningen. 
Samtidigt har enorma bränder i Sydeuropa och bl.a. i Kalifornien plågat människor och djur. 
Klimatförändringen intensifieras inför våra ögon. 
 
Det känns på många sätt fel att vi fortsättningsvis fortsätter med att spola ner WC-avfallet med rent 
dricksvatten. Här bör man försöka hitta olika vattenbesparande lösningar. Det finns redan nu 
komposterande toaletter, vilkas användning kunde utökas i sommarvillor och radhus. Eftersom 
detta torrdass måste tömmas 1-2 ggr i året bör plats intill byggnaderna finnas för ytterligare 
kompostering innan substansen kan användas som jordförbättringsmaterial eller som ”mylla” för 
buskar och träd. 
 
Många sommarvillor intill sjöar i Finland har installerat rör genom vilka sjövatten, som filtrerats men 
icke renats, kan utnyttjas i tvättrum, till diskning och inomhus WC. Denna lösning, att använda 
orenat, filtrerat sjövatten borde kunna utvidgas till olika delar av landet och lösningen kunde lämpa 
sig för egnahemshus och radhus. Huruvida orenat havsvatten kunde användas för spolning av WC i 
nybyggda hus, får framtiden utvisa. 
 
Vanda Svenska Socialdemokrater önskar att styrelsen för FSD driver på att diskussion på olika nivåer i 
samhället inleds för att finna alternativ till att rent dricksvatten används vid spolning av WC-byttor. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
Styrelsen anser att motionens målsättning är god, och att en ökad återanvändning av gråvatten är 
ett eftersträvansvärt mål. Dock vill arbetsgruppen påpeka att problemet med dagens 
vattentoaletter och avloppssystem är större än vad som beskrivs i motionen. En av de större 
utmaningarna handlar om hur näringsämnena i avloppsvattnet ska tas till vara. Urin och fekalier från 
människosamhällen förorenas med övrigt avloppsvatten samt kemikalier och läkemedelsrester, 
vilket gör avloppsslammet svårt att använda som gödselmedel i jordbruket. Därtill innehåller 
avloppsvattnet mycket vatten, vilket försvårar såväl reningen av avloppsvattnet som transporten av 
slam. 
 
För att sluta kretsloppet av näringsämnen och minska vattenförbrukningen skulle alternativa system 
och lösningar behöva utvecklas och uppmuntras. Staten kunde stödja forskningen och utvecklingen 
av sådana system. Enskilda fastighetsägare bör uppmuntras att installera förbränningstoaletter, 
komposterande toaletter eller toaletter som utnyttjar gråvatten, såväl i tätorter som på 
landsbygden. Det är av särskilt stor vikt att beakta detta i samband med nybyggen och stambyten. 
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns och att frågan diskuteras vidare inom 
FSD. 
 
 

2. Lärardimensionering / Vasa Svenska Socialdemokrater 
 
Sparhets och New public management har förändrat lärarens roll. Dagens lärare är inte bara fostrare 
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och utbildare utan nya arbetsuppgifter har överförts på lärare samtidigt som sparåtgärder har lett 
till större undervisningsgrupper och en mindre mängd lärare i förhållande till mängden elever. Allt 
detta leder till en ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress bland lärare. I lärarfacket OAJ:s 
arbetslivsundersökning 2021 framgick det att 60% av lärare anser att arbetsmängden är för stor och 
57% av alla lärare har övervägt branschbyte under coronaåren. 
 
Finlands framgång bygger på högkvalitativ och jämlik grundutbildning och en storskalig branschflykt 
skulle var förödande för landets framtid. OAJ har i många år vädjat om en lärarkvotering med vilken 
lärarnas arbetsbelastning skulle begränsas och en högkvalitativ utbildning kan garanteras. 
 
Vasa svenska socialdemokrater föreslår därför att FSD tillsammans med SDP under kommande 
valperioder skall arbeta för en lagstadgad lärardimensionering. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
Att garantera tillräckliga resurser till utbildningen är något som i längden kan ge stora inbesparingar i 
samhället när risken för att elever faller emellan minskar. SDP arbetar kontinuerligt för att Finland 
igen ska återta positionen som ett framgångsrikt land när det gäller utbildningen. Partiet nämner i 
partiprogrammet också tillräckliga resurser samt fortsatta satsningar på trestegsstödet, satsningar 
på speciallärare, psykologer och kuratorer. Att lagstadga om lärarkvotering underlättar dock inte 
kommunernas lokala expertis om hur skolorna bör skötas på ett visst område. Att erbjuda 
specialunderstöd för t.ex. skolcoacher, skolgångshandledare, studiehandledare eller andra extra 
vuxna i skolorna kunde vara ett bättre sätt att underlätta arbetsbördan för lärarna.  
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen antecknas för kännedom.  
 
 

3. Svenskan i finska skolor - hur öka elevernas och lärarnas motivation? / Vanda Svenska 
Socialdemokrater 

 
Medlemmarna i föreningen Språkambassadörerna rf gör besök till svenska och finska skolor där 
medlemmarna i klassrummen berättar hur de själva haft nytta av sin svenska/ finska. Besöken har 
uppskattats mycket av eleverna och ökat deras motivation. (Hbl. 12.8.2022) 
 
Elevernas motivation att lära sig svenska i Finland är tyvärr tämligen låg. Delvis ligger orsaken i att 
man för några år sedan i de flesta kommuner inledde undervisning i svenska i lågstadiets åk 6, men 
då ”tog en kvot” från högstadiet, vilket i sin tur betydde att en årsklass i högstadiet till stor del helt 
kom att sakna undervisning i svenska. Regeringen Marin håller nu på att rätta till detta missöde, 
genom att i budgeten hösten 2022 satsa 10 milj. euro på mera timresurser till högstadierna i Finland. 
 
Nätverket Svenska nu i Finland satsar stort på inspirerande och motiverande aktiviteter på svenska 
för elever i högstadium och gymnasier. Bland annat erbjuds lärarna mångsidigt extra material att 
användas i undervisningen med bl.a.teaterbesök till våra svenskspråkiga teatrar. 
 
Det har tyvärr visat sig att många lärare i svenska helt saknar kontakt med ngn finlandssvensk person 
att messa med och ibland träffa.  Många svensklärare har ej heller för vana att titta på 
finlandssvenska TV-program, läsa ngn svenskspråkig tidning eller lyssna på Yle-Vega.( En av Vanda 
Svenska Socialdemokraters medlemmar har arbetat som lärare i svenska i finskt högstadium och 
gymnasium i över 25 år). Därför borde Svenska Nu kopplas in och inleda en kampanj att hitta 
kommunikationsvilliga finlandssvenska personer i olika delar av landet som kunde ställa upp som 
kontaktpersoner. 



 31 

 
Genom att göra svenskundervisningen attraktivare tryggar vi också existensen av ett framtida, 
tvåspråkigt Finland. 
 
Vanda Svenska Socialdemokrater rf uppmanar FSD:s styrelse att kontakta Svenska Nu för att de 
eventuellt i samråd med Svenska Finlands folkting kunde bygga upp ett nätverk av 
kommunikationsglada finlandssvenska kontaktpersoner för lärare i svenska i finska skolor i Finland. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
I motionen föreslås åtgärder för att göra svenskundervisningen attraktivare och Svenska nu-
nätverkets verksamhet nämns i sammanhanget. Svenska nu finansieras av finska och svenska 
staten och ett flertal fonder och stiftelser. Nätverket vill motivera finskspråkiga elever att använda 
den svenska de kan. Eleverna erbjuds upplevelser som väcker intresset för svenska språket.  
  
Som konstateras i motionen beslöt regeringen i budgetförhandlingarna år 2022 att införa en 
årsveckotimme mera svenskundervisning i grundskolan. Regeringens beslut innebär en förnyelse av 
läroplanen för grundskolans lärokurs. Undervisningens målsättningar, centrala innehåll och 
bedömningskriterier förnyas. Beslutet förutsätter ändringar i förordningen om den grundläggande 
utbildningen samt förordningen om den grundläggande utbildningens målsättningar och 
timfördelning. 
  
Regeringen har också godkänt ett utvecklingsprogram för andra inhemska språket. 
Utvecklingsprogrammet förverkligar målsättningar som nämndes i nationalspråkstrategin (2021) 
och syftet med programmet är bl.a. att uppmuntra kommunerna att erbjuda svenska som A-språk 
och motivera finskspråkiga elever att lära sig svenska. Nätverket Svenska nu och Svenska Finlands 
folkting nämns som samarbetsparter för att genomföra programmet. 
  
FSD uttrycker tacksamhet för att Sanna Marins regering tog beslutet att satsa på 
svenskundervisningen och vi hoppas att beredningen framskrider enligt den utstakade tidtabellen. 
Följande regering måste förbinda sig att verkställa reformen och reservera behövliga medel för 
ändamålet. FSD för en dialog med Nätverket Svenska nu och Svenska Finlands folkting om 
implementeringen av utvecklingsprogrammet för andra inhemska språket. 
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns.  
 
 

4. Åldringsvårdens problem kräver framsynta lösningar / Helsingfors Svenska Arbetarförening 
 
Behovet av äldrevård har ökat därför att finländarnas livslängd snabbt har stigit. Ett längre liv och en 
bättre hälsa är en följd av att levnadsförhållandena blivit gynnsammare och hälsovården bättre - och 
ska därmed inte uppfattas som tecken på samhällets misslyckande utan tvärtom som en samhällelig 
vinst (Jylhä M 2022). 
När allt fler lever längre och blir äldre, behöver de allra flesta under sina sista år andra människors 
hjälp; under de sista levnadsåren blir omsorgsbehovet mycket stort.  
Trots att antalet åldringar i Finland de senaste åren ökat och fortsatt snabbt stiger, har många 
kommuner sparat på resurser till åldringsvården. Vårdplatsernas antal har skurits ned, trots en 
ökning av de allra äldsta i kommunerna. Situationen har ytterligare förvärrats då behovet av boende 
för äldre fördubblats på tio år på grund av det ökade antalet minnessjuka. 
 
Ett ytterligare problem är att kommunerna en längre tid har konkurrensutsatt vårdplatserna och 
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oftast valt de billigaste anbuden. Detta har, i kombination med orättvis konkurrens från 
internationella aktörer som använder aggressiv skatteplanering, eller s.k. skatteparadis, för att 
uppnå konkurrensfördelar, lett till att många av den tredje sektorns åldringshem har varit tvungna 
att stänga. Många av dem har sedan sålts till privata företag – några hem är fortsatt bra, men många 
har blivit helt undermåliga.  
 
Med ett klart samhälleligt finansieringssystem kunde samhället ställa kvalitetsvillkor på de 
åldringshem som accepteras för att erhålla finansiering. I många EU länder är praxis den att 
samhället bara stöder sådana vårdhem som inom en given kostnadsram erbjuder god kvalitet i 
enlighet med av samhället definierade kriterier, inklusive sådana kriterier som gäller 
skattetransparens och skatteavtryck. 
 
Det vore både i åldringarnas och samhällets intresse att så många som möjligt av de nuvarande 
servicehemmen för seniorer kunde tillgodose invånarnas växande behov av omsorg. Målsättningen 
borde vara att åldringarna har möjlighet och rätt att bo kvar i sina egna vårdhem till slutet av sitt liv. 
 
Både äldreomsorgslagen och kommunerna har önskat att så många åldringar som möjligt bor 
hemma, då man utgått från att vården hemma blir billigare än vård i ett äldreboende. De senaste 
åren har kommunerna därför anvisat vårdplatser bara för en liten del av de åldringar som varit i 
behov av vård.  
 
Detta har lett till otrygghet bland åldringar och deras anhöriga och till en överbelastning av sjukhus 
och jourmottagningar, då det inte funnits något annat ställe för åldringarna att söka sig till när 
situationen i hemmet blivit omöjlig att klara av. Vårdtiderna i sjukhusen har blivit långa, när 
åldringarna inte längre klarat sig i hemmet och det inte har funnits ett tillräckligt antal 
vårdhemsplatser. Att åldringsvården skurits ned har därför i praktiken i många fall inte inneburit 
inbesparingar utan tvärtom ökat de samhälleliga kostnaderna. 
 
Finland bör naturligtvis ha råd att erbjuda en rimligt god omsorg åt de allra äldsta och svagaste 
medborgarna i samhället under deras sista levnadsår. Enligt forskarna är Finlands finansiering av 
äldrevården betydligt lägre än t ex i de andra nordiska länderna. Finlands äldreomsorgslagstiftning 
måste preciseras med klara målsättningar för åldringsvården och äldreboenden och ett tydligt 
finansieringssystem.  
Frågan är: är människan viktig i detta skede av livet? Statens och välfärdsområdenas utmaning är 
återställa medborgarnas tillit till att åldringarna får den service som den nuvarande 
äldreomsorgslagen förutsätter.  
 
Förslag:  
Helsingfors Svenska Arbetarförening föreslår därför att FSD verkar för att SDP i sitt politiska 
programarbete och i riksdagsarbetet tar ställning för 
 

• att äldreomsorgslagen preciseras och åtföljs av ett finansieringsprogram. 
• att strategin för helhetsservicen preciseras med beaktande av olika typ av behov, olika 

serviceformer och detaljerade åtgärder för att säkra deras kvalitet. 
• att det samhälleliga finansieringssystemet för vårdhemmen förutsätter att samhället både 

ställer kvalitetsvillkor på de vårdhem som accepteras för att erhålla finansiering och 
förutsätter en oklanderlig skattemoral och transparens av dem, som driver vårdhemmen. 

• att antalet vårdplatser ökas drastiskt redan i början av nästa riksdagsperiod. 
• att hemvårdens resurser, som nu är helt otillräckliga, ökas kraftigt. 
• att Finland utvecklar nya former för seniorboende med utnyttjande av internationella 

erfarenheter.  
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• att ovanstående åtgärder ska inledas redan i början av nästa valperiod. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
I motionen tas en rad exempel upp gällande brister i vården samt konkreta förslag för hur välfärden 
inom vården kunde stärkas. Styrelsen ställer sig positiva till de konkreta förbättringsförslagen och 
vill påtala att riksdagsvalet blir synnerligen avgörande för hur politiken och servicen inom vård- och 
äldreomsorgen kommer att utvecklas framöver. 
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns. 
 
 

5. Sote-reformen måste ros iland / Åbo Svenska Socialdemokrater 
 

Vi lyckades hindra Samlingspartiet i dess strävan att privatisera sjukvården enligt amerikansk 
modell. Nu gäller det att lyckas med genomförandet av social- och hälsovårdsreformen utgående 
från de nya välfärdsområdena, som inleder sin verksamhet 1.1.2023.  
 
En av de mest utmanande frågorna är säkerställandet av tillgången till kunnig personal. Det 
förutsätter att de som jobbar i branschen har givande arbetsuppgifter, tillfredställande arbetsvillkor 
och gott ledarskap, samt att unga med intresse för branschen ges väl ordnad utbildning i sina yrken.  
 
En särskilt svår fråga gäller höjande av skötarnas löner så att de motsvarar arbetets krav. 
Kvinnobranscherna är av tradition lägre avlönade än de manliga, och skötarna har dessutom svårt att 
tvinga fram löneförhöjningar med hjälp av strejkande som följd av att deras arbete klassificeras som 
kritiskt för upprätthållandet av samhällets funktioner.  
 
Eftersom det är så många som jobbar i vården blir höjning av deras löner kostsamt.  
Om personalen är allvarligt missnöjd med sina arbetsvillkor, blir det emellertid mycket svårt att få 
verksamheten att fungera på ett tillfredställande sätt. Just nu är det sannolikt svårt att komma 
överens om allmänna höjningar av vårdpersonalens löner på grund av att sammanslåendet av 
personal från olika kommuner och kommunförbund först kräver en översyn av dagens situation och 
korrigering av eventuella, lokala, särskilt låga löner. Men genast i början av nästa år bör regeringen 
besluta om en tilläggsbudget, som ger välfärdsområdena möjlighet att genomföra en påtaglig 
engångsförhöjning av skötarnas löner i samband med att den nya organisationen inleder sitt arbete.  
 
Åbo svenska socialdemokrater rf anmodar FSDs riksdagsledamot att föra fram kravet på en 
tilläggsbudget i början av år 2023 för att göra det möjligt för välfärdsområdena att höja vårdarnas löner. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
I välfärdsområdens finansiering finns en beredskap från statens sida att öka områdenas 
finansiering. I inledningsfasen i de nya välfärdsområdena är det viktigt att tillgången till service 
tryggas samt att personal överförs på ett smidigt sätt. I Österbotten där man frivilligt startat ett år 
tidigare än i övriga delar av landet har det uppdagats problem med till exempel löneutbetalningar, 
vilket naturligtvis inte ska få förekomma. Samtidigt vittnar det om magnituden av denna reform. 
 
Styrelsen har med oro följt med den rådande situationen på arbetsmarknaden. FSD:s fullmäktige 
godkände en resolution på sitt möte den 9.4 där FSD tog ställning för vårdarna och motsatte sig då 
en tvångslag.  
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Styrelsen håller med motionsställarna om att vårdarnas löner bör höjas.  
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns. 
 
 

6. Till kamp mot skatteparadisen / Helsingfors Svenska Arbetarförening 
 

De så kallade skatteparadisen har länge varit en kräftsvulst i världsekonomin och skadat staternas 
nationella ekonomiska politik. Skatteparadisen har varit kryphål, där privata företag och enskilda 
skattesmitare undflytt de förpliktelser som staterna med demokratiska medel infört för att säkra en 
stabil nationalekonomi, rättvis  beskattning och en bred inkomstbas för samhällspolitiken. 
Skatteparadisen har vuxit till en enorm gråzon i världsekonomin. Det är svårt att få fram helt 
tillförlitliga uppgifter om problemets vidd, men en vedertagen bedömning är att företag och 
privatpersoner placerat mellan 40 och 70 tusen miljarder amerikanska dollar i olika slags 
finansinstitutioner i skatteparadis. En betydande del av dessa förmögenheter härstammar 
dessutom från droghandel och annan kriminell verksamhet. 

Staterna och organisationer som OECD och EU har i årtionden försökt samarbeta för att åtgärda 
dessa enorma problem, men med anspråkslösa resultat. Socialdemokraterna har länge konsekvent 
kritiserat skatteparadisen och arbetat för internationella överenskommelser och lagstiftning som 
kunde få bukt med problemet. Ett exempel på framsteg som vår rörelse har åstadkommit är den 
nuvarande regeringens färska beslut om beskattning av vinster på försäljning av förmögenhet som 
gjorts i Finland av personer som flyttat bort från landet.  

Kampen mot skatteparadisen kommer att vara en lång kamp. Men kampen är nödvändig.  Det behövs 
politiska initiativ på alla nivåer från den lokala till den globala  för att hålla  frågan vid liv och för att nå 
fram till de konkreta beslut som steg för steg löser problemen. 

Våra partikamrater i Tammerforsregionen har inom ramen för tankesmedjan Ajatuspaja Tampere 
åstadkommit ett medborgarinitiativ som syftar till att skatteparadisfrågan ges en omfattande 
behandling i riksdagen. Initiativet med rubriken ”Veroparatiisitoiminnan kieltäminen Suomen 
kansalaisilta ja oikeushenkilöiltä”  (”Förbjuda skatteparadisverksamhet för finska medborgare och 
rättspersoner”) har registrerats den 7 juni 2022. Insamlandet av de behövliga 50 000 underskrifterna 
pågår till den 7 december detta år. (Initiativet i sin helhet finns på www.kansalaisaloite.fi). Initiativet 
innehåller åtta olika åtgärdsförslag som i enlighet med huvudrubriken går ut på att stävja 
skatteparadisekonomins inflytande och användningsmöjligheter i Finland. 

Helsingfors svenska arbetarförening anser att att initiativet är värdefullt och viktigt i flera 
avseenden, men framför allt därför att det kunde leda till en bred parlamentarisk genomgång av hela 
problematiken som är komplicerad och svårhanterlig både juridiskt och politiskt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår HSAF rf för FSD:s kongress 

- att kongressen bekräftar socialdemokraternas entydiga  fördömande av skattesmitning och 
uttrycker sitt stöd för innehållet i det medborgarinitiativ Ajatuspaja Tampere presenterat, 

- att kongressen uppmanar FSD:s medlemsavdelningar att sprida information om initiativet och 
FSD:s medlemmar att personligen skriva på initiativet och därmed bidra till att de behövliga 50 
000 underskrifterna uppnås. 

http://www.kansalaisaloite.fi/
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Styrelsens utlåtande: 
  
Skatteparadisen skadar den ekonomiska utvecklingen och påverkar skatteinkomsterna som behövs 
för att finansiera välfärden. Bland annat Panamadokumenten visar med all tydlighet att mycket ännu 
finns kvar att göra för att förhindra internationellt kringgående av skatt och aggressiv 
skatteplanering. Medborgarinitiativ är således viktigt.  
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns. 

 
7. Underlätta ansökan om reseersättning via FPA / Närpes Socialdemokratiska Förening 

 
I samband med en ansökan om olika förmåner till FPA är det i de flesta fall möjligt att identifiera sig 
via bankkoder, samt att göra en ansökan elektroniskt. Ett system som är användarvänligt och 
fungerar smidigt för brukarna. Men än så länge är det tyvärr inte möjligt att ansöka om 
reseersättning för en annan persons räkning via FPA:s e-tjänst. Det innebär att till exempel vid en 
ansökan om reseersättning för ett minderårigt barn måste ersättningen sökas med en 
pappersblankett. I och med att det krävs identifiering med bankkoder för att logga in i FPA:s e-tjänst 
kan undertecknade inte se att det skulle finnas oöverstigliga hinder för att även för barnfamiljer 
möjliggöra ett smidigare förfarande vid ansökningar om reseersättningar i framtiden. 
 
Närpes Socialdemokratiska Förening yrkar på att FSD arbetar för att FPA:s e-tjänst för ansökningar 
om reseersättningar även ska kunna användas av barnfamiljer i framtiden. 
 
Styrelsens utlåtande: 
 
Styrelsen förstår problematiken och håller med motionsställarna om att tekniken för att elektroniskt 
kunna sköta minderårigas ärenden bör utvecklas.  
 
Styrelsen föreslår att motionen godkänns och utgår från att tekniken i framtiden kommer att göra 
detta möjligt.  
 
 

8. Värnplikten en viktig del av demokratin / Åbo Svenska Socialdemokrater 
 
Den militära värnplikten är en viktig del av vår demokratiska ordning, låt vara att den hittills endast 
omfattar män. I likhet med grundskolan är den av stor betydelse när det gäller att överbrygga 
gränserna mellan olika samhällsskikt. Därtill gör den allmänna värnplikten det svårt att i extrema 
situationer genom en militär kupp överta makten i samhället.  
 
Enligt grundlagen är alla finländska män ”inom riket” skyldiga att delta i försvarandet av vårt lands 
samhällsordning och gränser. Man kallas till uppbåd det år man fyller 18 och kvarstår i den militära 
reserven tills man fyllt 60. Sedan år 1995 kan kvinnor på frivillig grund genomgå samma militära 
utbildning. 
 
Utgående från den allmänna värnplikten upprätthåller vårt land en stor armé. Under årens lopp har i 
alla fall en allt större del av årsklasserna befriats från tjänstgöring på grund av hälsoskäl eller som 
följd av motvilja mot att genomgå militär utbildning. Dessutom fullgör allt färre en tjänstgöring de 
inlett. Det här ses ändå inte som något nämnvärt hot mot vår försvarsförmåga, eftersom tillräckligt 
många fortfarande genomgår skolningen. I många europeiska länder har man emellertid i praktiken 
frångått allmän värnplikt, eftersom den tekniska utvecklingen lett till behov av fast anställd, högt 
utbildad professionell personal.   
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Den teknologiska utvecklingen har också bidragit till att gränsen mellan vad som kan ses som ”anfall” 
och vad som ”försvar” blivit suddigare. När Finlands armé i början av fortsättningskriget 1943 
överskred den gamla gränsen mot Ryssland, motiverades beslutet att gå över gränsen med att det 
gav en bättre försvarsposition inför eventuella kommande krig. De värnpliktiga, som vägrade gå över 
gränsen, ställdes som desertörer inför militär domstol.  
 
I och med att Finland är på väg att ansluta sig till Atlantpakten är det skäl att fastslå vilka 
skyldigheter värnpliktiga medborgare i vårt land i fortsättningen har, när det gäller deltagande i 
militära operationer utanför vårt lands gränser. Det är också nu möjligt att motivera anfall som en 
förebyggande åtgärd och som en följd av det kommer finländska värnpliktiga eventuellt i framtiden 
att sättas in i militära operationer utomlands. Det är därför viktigt att klart slå fast hur beslut i frågan 
om värnpliktigas skyldighet att utomlands delta i värnet av vårt land fattas.  
 
Åbo socialdemokrater rf anmodar FSD att arbeta för en genomsyn av lagen om allmän värnplikt för att 
säkerställa att värnpliktiga inte kan tvingas att delta i militära attacker mot främmande land.  
 
Styrelsens utlåtande: 
 
Motionärerna tar upp en viktig fråga som utgör en del i ett större problemkomplex. Hittills har 
diskussionen om Finlands agerande och politik efter att Natoanslutningen genomförts varit närmast 
obefintlig. Finland har i motsats till Sverige inte gjort något uttalande som skulle innebära 
begränsningar i engagemanget. Frågan om vår Natopolitik är helt öppen även om lagstiftningen i 
övrigt innebär ett förbud mot kärnvapen. Ingen egentlig diskussion har förts om finländska soldatets 
och värnpliktigas roll utom landets gränser. 
 
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att kongressen besluter att anteckna motionen för 
kännedom men att kongressen uppmanar styrelsen: 
 
Att verka för att partiet tar en aktiv roll för att utforma en fredssträvande humanistisk politik i 
samarbete med våra nordiska grannländer. 
 
Att särskilt se över de värnpliktigas rättigheter och skyldigheter i sammanhanget. 
 
 

9. Trygga satsningarna på Kasköbanan / Närpes Socialdemokratiska Förening 
 
Tågbanan mellan Kaskö och Seinäjoki beviljades 3,5 miljoner euro för effektiverat underhåll i 
september 2022. Dessa medel gör att banan kan hållas i ett sådant skick att trafiken kan 
upprätthållas fram till och med den sista december 2023. 
 
Järnvägsförbindelsen och Kaskö hamn är en viktig komponent i och för regionens exportindustri, 
även för att trygga försörjningsberedskapen i ett förändrat världsläge spelar hamnen en viktig roll. 
För att säkerställa framtiden för Kasköbanan behövs en mera omfattande förbättring av 
järnvägsavsnittet. En omfattande förbättring har beräknats kosta omkring 160 miljoner euro. 
Trafiken på banan har enbart de senaste två åren ökat med 300 000 ton, det finns även en stor 
potential för ytterligare tillväxt om banan förbättrades och fler varutransporter blev möjliga. 
 
Närpes Socialdemokratiska Förening yrkar på att medel för att iståndsätta Kasköbanan beviljas i 
framtida budgeter. 
 
Styrelsens utlåtande: 
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 Kasköbanan är en viktig järnvägsförbindelse för hela Sydösterbotten. En omfattande förbättring av 
tågbanan är central för att främja exporten och trygga arbetsplatser. Inte minst med tanke på att 
Metsä Board nyligen presenterade planer på en ny kartongfabrik i Kaskö som kan ge upp till 300 
jobb.  
 
Styrelsen föreslår till kongressen att motionen godkänns. 
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