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KARTA OCH PRAKTISK INFO

Kongressplatsen är utbildningscentret Lärkkulla, Lärkkullavägen 22, 10300 Karis. Kongressplatsen
är 2,7 km från Karis station och 2,5 km från Karis FBK.
120-årsjubileumsfesten ordnas på Karis FBK, Centralgatan 68, 10300 Karis. Ingång till festplatsen
från Högbergsgatan.
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PROGRAM
Lördagen 26.10
09.00-09.45 Anmälan och fullmaktsgranskning, kaffeservering
10.00

Kongressen öppnas
- välkomstmusik
- ordförande Viktor Kock
- kallande av hedersmedlemmar
- kongressens konstituering

10.30

Hälsningsanföranden

11.15

Remissdebatten om det allmänpolitiska läget
inleds av Europaminister Tytti Tuppurainen

13.00

LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder

14.00

Nomineringstiden går ut

14.00

Uttalande från kongressen

14.20

Nomineringarna fastställs

14.30

Remissdebatt om framställningar till kongressen

16.00

Utskottsarbete på kongressplatsen

19.00

120-årsjubileumsfest på Karis FBK
(Centralgatan 68, ingång från Högbergsgatan)
med festtalare statsminister Antti Rinne

Söndagen 27.10
9.30

Val av ordförande, vice ordförande och distriktsstyrelse
Val av distriktsfullmäktige
Val av kandidater till partifullmäktige och partistyrelse
Ev. resterande hälsningar
Beslutsbehandling
Kaj Bärlund presenterar självbiografin ”Ge miljön en chans. En minister minns.”

12.00

LUNCH

13-15

120-årsjubileumsseminarium:
Stolt men inte nöjd - Hur den nordiska modellen lyckas bygga en hållbar framtid

15.00

Kongressarbetet fortsätter vid behov

16.00

Kongressen avslutas
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FÖREDRAGNINGSLISTA
för Finlands Svenska Socialdemokraters 106:e ordinarie distriktskongress 26-27.10.2019 i
Raseborg, med början den förstnämnda dagen kl. 10.00.
1§

Kongressens öppning
-

2§

Välkomstmusik
Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. Viktor Kock öppnar mötet kl. 10.00.
Kongressen kallar hedersmedlemmar
Hälsningsanföranden
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-organisationerna 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
30.8.2019 samt översänts till kongressombuden och medlemsorganisationerna per epost
30.8.2019.
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 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.
Yttrande- och förslagsrätt på distriktskongressen har styrelsens medlemmar och
verksamhetsledaren, revisorerna, fullmäktiges ordförande, partistyrelsens och partikansliets
representant, kommunalorganisations representant, samt FSD:s partifullmäktigemedlemmar och
riksdagsledamöter, samt FSD:s ledamöter i Europaparlamentet.
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Yttrande- och närvarorätt äger distriktets funktionärer, representanter för svenska
ungdomsdistriktet (FSUD), Åbo socialdemokratiska studerande (ÅSS), Svenska Örndistriktet,
Arbetarnas Bildningsförbunds svenska sekretariat 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, antecknandes ___ 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 styrelsemedlemmarna samt grunder 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 kongressombud,
godkänna budget för distriktet och fastställa verksamhetsplan för följande kalenderår
besluta om framlagda förslag till ändring av distriktets stadgar,
besluta om antalet viceordföranden, vartannat år välja ordförande och en eller två
viceordförande för distriktsstyrelsen,
välja distriktsstyrelsens medlemmar på sätt som stadgas i 21 §,
vartannat år välja ordförande för distriktsfullmäktige samt medlemmar och suppleanter till
distriktsfullmäktige,
välja två revisorer och två revisorssuppleanter för följande kalenderår,
under året före partikongress välja eller överlåta till extraordinarie distriktskongress att
välja distriktets kandidater jämte suppleanter till partifullmäktige och partistyrelse,
under året före valet av Europaparlament besluta om de kandidater FSD föreslår för
partistyrelsen till kandidater i Europaparlamentsvalet
fatta beslut i övriga i kongresskallelsen nämnda ärenden.

Regler för kongressarbetet ingår som bilaga.
Förslag:

Föredragningslistan och reglerna för kongressarbetet godkänns i föreliggande form.

Beslut:
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5§

Kongressens konstituering
1.

Val av ordförande för kongressen

Förslag:

Viktor Kock
Anette Karlsson
Ulf Heimberg

Beslut:
2.

Val av sekreterare för kongressen

Förslag:

Hildur Boldt
Nils-Johan Englund

Beslut:
3.

Val av protokolljusterare

Förslag:

Annukka Maunula
Lars-Erik Häggman

Beslut:

4.

Val av rösträknare

Förslag:

Anders Björklöf
Marika Holmberg
Daniel Grankvist

Beslut:

6§

Tillsättande av beredningsutskott

Förslag:
1.

Valberedningsutskott
(Uppgift enligt beslut om remittering)
Nina Wessberg, vald till ordförande på FSD:s fullmäktigemöte 2019
Christer Bogren
Caroline Lång, sekreterare
Kai Alajoki
Peter Saramo
Anita Spring

Beslut:
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2.

Resolutionsutkott
(Uppgift enligt beslut om remittering)
Viveca Lahti, ordförande
Ove Blomqvist
Tom Lindholm
Andreas Kronqvist
Ann-Sofi Storbjörk
Inger Östergård
Styrelsens representant: Jonna Lindqvist
Nils-Johan Englund, ombudsman och sekreterare

Beslut:
3.

Organisationsutskott
(Uppgift enligt beslut om remittering)
Holger Wickström, ordförande
Ann-Mari Kulla
Tom Långström
Maria A Nygård
Kim Eriksson
Torbjörn Bergström
Styrelsens representant: Kjell Grönqvist
Hildur Boldt, verksamhetsledare och sekreterare

Beslut:
4.

Beredningsutskott I

(Uppgift enligt beslut om remittering)
Filip Dahlskog, ordförande
Ingmar Forne, sekreterare
Brita Seppänen
Tom Rehn
Sven-Erik Nylund
Gudrun Eklöv
Styrelsens representant: Karita Pihlström
Beslut:
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5.

Beredningsutskott II
(Uppgift enligt beslut om remittering)
Börje Ström, ordförande
Britt-Mari Söderholm, sekreterare
Stig-Johan Nyberg
Mikko Vesa
Bjarne Strengell
Daniel Hannus
Styrelsens representant: Mikael Gerkman

Beslut:
7§

Remissdebatt om det allmänpolitiska läget

Remissdebatten inleds av Europaminister Tytti Tuppurainen.
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 2020 (§§ 10, 11), styrelsens förslag under punkterna 9 och 23 på föredragningslistan, motion 20 samt
under diskussionen gjorda förslag i ovannämnda ärenden remitteras till
organisationsutskottet för utlåtande.
2. Motionerna 1-10 samt under diskussionen gjorda förslag till ovan nämnda framställningar remitteras till beredningsutskott I för utlåtande.
3. Motionerna 11-19 samt under diskussionen gjorda förslag till ovan nämnda
framställningar remitteras till beredningsutskott II för utlåtande.
Beslut:
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9§

Fastställande av storleken på reseersättningar och dagtraktamenten samt grunderna för
revisorernas honorar

Förslag:
För styrelsemedlemmars deltagande i distriktsstyrelsens sammanträden ersätts
resekostnader enligt billigaste färdmedel. Kilometerersättningen för förtroendevalda
är 0,20€/km. Till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar utbetalas enligt
anhållan ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för anställande av vikarie.
Dagtraktamenten betalas till förtroendevalda vilka har över 200 kilometers resa åt
vardera hållet.
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.
Förslaget från organisationsutskottet läggs till grund för behandlingen.
Beslut:
10 §

Budget för år 2020

Styrelsens förslag till budget för år 2020 ingår som bilaga.
Förslag:

Organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen.

Beslut:
11 §

Verksamhetsplan för år 2020

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020 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
- distriktsstyrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar,
- distriktsfullmäktiges ordförande och medlemmar samt
- distriktets kandidater till partistyrelse och partifullmäktige
2. Kandidatnomineringen remitteras till valberedningsutskottet för förslag.
Beslut:
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12 §

Val av ordförande för distriktsstyrelsen för åren 2020-2021

Enligt stadgarnas 21 § väljs ordförande på distriktskongressen för de två följande kalenderåren. Då
flera än två kandidater har nominerats till valet av distriktsstyrelsens ordförande, skall valet
förrättas med slutna sedlar. Ifall ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna i
första valomgången, förrättas ett andra val mellan de två kandidater som fått mest röster i första
valomgången. I den andra valomgången blir den kandidat, som fått mest röster, vald.
Ordförande 2018-2019 har varit Viktor Kock.
Förslag:

Kongressen förrättar val av ordförande med slutna sedlar.

Beslut:
13 § Val av vice ordförande för distriktsstyrelsen för åren 2020–2021
Enligt stadgarnas 21 § väljs 1-2 vice ordförande(n) på distriktskongressen för de två följande
kalenderåren. Ifall distriktskongressen beslutat välja en viceordförande och det har nominerats
flera än två kandidater, skall valet förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens
ordförande.
Ifall distriktskongressen beslutat välja två viceordföranden väljs dessa i två skilda val och skall
valen förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens ordförande.
Viceordförande 2018–2019 har varit Anette Karlsson.
Förslag:
1. Kongressen väljer en/två vice ordförande(n).
2. Kongressen förrättar val av vice ordförande(n) med slutna sedlar.
Beslut:
14 §

Val av ordförande för distriktsfullmäktige för åren 2020–2021

Enligt stadgarnas 13 § väljer distriktskongressen vartannat år ordförande för distriktsfullmäktige.
Distriktsfullmäktiges ordförande åren 2018–2019 har varit Folke Sundman.
Förslag:

Kongressen förrättar val av ordförande för distriktsfullmäktige med slutna sedlar.

Beslut:
15 § Val av medlemmar i distriktsstyrelsen för 2020–2021
Enligt de stadgar som antas på denna kongress (21 §) består distriktsstyrelsen av ordförande, 1-2
viceordföranden och minst 5 men högst 11 andra medlemmar samt 0-5 suppleanter. Ifall det utses
två viceordföranden kan de andra medlemmarnas antal vara högst 10. Av dessa skall minst 40 %
vara kvinnor och minst 40 % män. Ordförande och första och andra viceordförande väljs på
kongressen för de två följande kalenderåren. Distriktsstyrelsens medlemmar väljs på kongressen
för det följande kalenderåret.
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Vid valet av distriktsstyrelsens medlemmar tillämpas majoritetsval och om så krävs förrättas valet
med slutna sedlar. Då minst 1/5 av de röstberättigade kongressombuden så kräver, skall
distriktsstyrelsens medlemmar väljas genom personliga proportionella val.
På basen av valresultatet utser kongressen de som fått mest röster till medlemmar i
distriktsstyrelsen, beaktande stadgandena om andelen män och kvinnor i styrelsen.
Medlemmar i styrelsen 2018–2019 var Mikael Gerkman, Kjell Grönqvist, Sirkka-Leena Holmberg,
Tomi Kontkanen, Topi Lappalainen, Jonna Lindqvist, Karita Pihlström, Jacob Storbjörk och Lilian
Strömberg, med ersättare Peter Sjökvist, Erica Helin och Tom Rehn.
Förslag:
1. Distriktsstyrelsen består förutom ordförande och vice ordförande(n) av 5-11 medlemmar
2. Kongressen väljer 0-3 suppleanter till styrelsen
3. Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen.
Beslut:
16 §

Val av medlemmar och suppleanter till distriktsfullmäktige för 2020–2021

Enligt stadgarnas 16 § väljs en fullmäktigemedlem jämte personlig suppleant för varje hela 50-tal
av det sammanlagda antalet röstberättigade medlemmar i distriktsorganisationens
medlemsorganisationer inom respektive statliga valkrets där distriktsorganisationen har
verksamma medlemsorganisationer.
Vid senaste årsskifte hade
• Östra Nylands soc. dem. krets sammanlagt 170 röstberättigade medlemmar,
• Helsingforsregionens soc. dem. krets 137 röstberättigade medlemmar,
• Västra Nylands soc. dem. krets 274 röstberättigade medlemmar,
• Åbolands svenska soc. dem. krets 131 röstberättigade medlemmar och
• Svenska Österbottens soc. dem. krets 464 röstberättigade medlemmar.
En förteckning över distriktsfullmäktiges medlemmar och suppleanter 2018-2019 ingår som bilaga.
Förslag:
1. Distriktsfullmäktige för åren 2020-2021 består av
• 3 medlemmar jämte personliga suppleanter från Östra Nylands
socialdemokratiska krets,
• 2 från Helsingforsregionens soc.dem. krets,
• 5 från Västra Nylands soc.dem. krets,
• 2 från Åbolands svenska soc.dem. krets och
• 9 från Svenska Österbottens soc.dem. krets.
2. Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen.
Beslut:

11

17 §

Val av distriktets kandidat till valet av medlemmar i partistyrelsen

Enligt § 40 i partiets stadgars skall minst ett mandat i partistyrelsen innehas av en medlem som
hör till någon av FSD:s partiavdelningar. 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 Maarit Feldt-Ranta.
Förslag:
18 §

Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen.

Val av FSD:s kandidater till valet av medlemmar och suppleanter i partifullmäktige

Enligt grunderna för val av partifullmäktige enligt § 35 i partiets stadgar har FSD rätt till två
medlemmar och två suppleanter i partifullmäktige. 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 Karita Blom och Mikael Hiltunen med Jacob
Storbjörk och Viveca Lahti som suppleanter.
Förslag:

Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen.

Beslut:
19 §

Val av revisor för år 2020

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
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 återväljs revisionssammanslutningen Tilintarkastusrengas Oy, med Lotta
Kauppila (CGR) som huvudansvarig och Kai Salmivuori (GR) med Matti Koskelainen (GR)
som ersättare.

Beslut:
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20 §

Fastställande av grunderna för val av ombud till kongressen 2020

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 påbörjat 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 2020 väljs ett ombud för varje påbörjat 20-tal röstberättigade
medlemmar per 30.06.2019.

Beslut:
21 § Framställningar till kongressen
Motionerna jämte styrelsens utlåtanden ingår som bilaga.
Förslag:
22 §

Respektive utskottsutlåtande läggs till grund för behandlingen.

Uttalande från kongressen

Förslag:

Resolutionsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen.

Beslut:
23 §

Orten för nästa ordinarie kongress

Förslag:

Nästa ordinarie kongress hålls i Helsingforsregionen.

Beslut:
24 §

Kongressens avslutning
Distriktets ordförande Viktor Kock avslutar mötet.
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KALLELSEN

14

FÖRTECKNING ÖVER BEFULLMÄKTIGADE KONGRESSOMBUDEN
Ordinarie

Suppleant

BORGÅ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER
1.
2.
3.
4.

Anita Spring
Ove Blomqvist
Anette Karlsson
Piia Lappalainen

Jan Nyström
Mikael Hiltunen
Olli Ojala
Matti Nuutti

DALSBRUK SVENSKA ARBETARFÖRENING
5.
6.

Ann-Marie Kulla
Per Dannström

Jari Lehtivaara

EKENÄS SOCIALDEMOKRATER
7.
8.
9.
10.
11.

Mats Lagerstam
Ulf Heimberg
Ralf Friberg
Marianne Isaksson-Heimberg
Tom Rehn

Lukas Lundin
Torsten Gabrielsson
Karita Pihlström
Timo Puumalainen

ERNESTAS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING
12.

Bengt Dahlqvist

Maj Dahlqvist

HANGÖ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER
13.
14.
HELSINGFORS SVENSKA ARBETARFÖRENING
15.
16.
17.

Peter Saramo
Mikko Vesa
Inger Östergård

Lauri Heikkinen
Elisabeth Helander
Marianne Laxén

INGÅ SOC.DEM. FÖRENING
18.
19.

Petri Nyberg
Krister Wasström

Ann-Charlotte Portman
Bror Holmström

JAKOBSTADS SVENSKA ARBETARFÖRENING
20.
21.
22.
23.

Robin Käldström
Bjarne Strengell
Annika Stenvik
Ann-Sofi Storbjörk

Kent Allén
Yvonne Druveus
Simon Holmstedt
Jacob Storbjörk
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24.
25.

Nicklas Gustafsson
Maria A Nygård

Bengt Kronqvist

KARIS-BILLNÄS SOCIALDEMOKRATER
26.
27.
28.
29.

Holger Wickström
Frank Holmlund
Lars-Erik Häggman
Nina Wessberg

Maj Granroth

KASKÖ SOC.DEM. ARBETARFÖRENING
30.
KIMITO SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING
31.

Ingmar Forne

Markus Holmström
Eva-Stina Hellbom

KORSHOLMS SOC.DEM. FÖRENING
32.

Kim Eriksson

Rebecca Åkers

KORSNÄS SOCIALDEMOKRATER
33.

Stina Österbro

Pontus Westmalm

KRISTINESTADS SOCIALDEMOKRATER
34.
KRONOBY SOC.DEM. FÖRENING
35.

Alf Blomqvist

KYRKSLÄTT SVENSKA SOCIALDEMOKRATER
36. .
37.

Viveca Lahti
Stig-Johan Nyberg

Mikael Gerkman
Kaj Nurmi

KÅLLBY SVENSKA ARBETARFÖRENING
38.
KÖKLAKS SVENSKA ARBETARFÖRENING
39.
40.
41.

Yngve Lindholm
Britta Lindholm
Tom Långström

Lilian Strömberg
Holger Nieminen
Ritva Tallberg

LARSMO SOC.DEM. FÖRENING
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42.
43.
44.

Sten Bobacka
Andreas Kronqvist
Heidi Edén

LOVISA SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING
45.
46.

Dorita Sjöholm

MALAX SOCIALDEMOKRATER
47.
48.
49.

Annette Alholm
Britt-Mari Söderholm
Christer Bogren

Nina Breivik
Alf Nyroos
Margot Nyroos

NYKARLEBY SOC.DEM. FÖRENING
50.
51.
52.

Majvor Grönroos
Marika Holmberg
Anna Caldén

Inger Englund
Yvonne Emet

NÄRPES SOC.DEM. FÖRENING
53.
54.

Pia Rönnholm
Peter Sjökvist

Peter Ruths
Mats-Johan Kaars

PEDERSÖRE SOCIALDEMOKRATER
55.
56.

Tuula Löf
Gudrun Eklöv

Elin Härmälä
Johanna Överfors

PERNÅ SOCIALDEMOKRATER – PERNAJAN DEMARIT
57.
58.

Daniel Hannus
Torbjörn Bergström

Henrik Löflund
Kalevi Lappalainen

SIBBO SOCIALDEMOKRATER
59.
60.

Rainer Boman
Brita Seppänen

Raimo Timonen
Tapio Virtanen

SKÄRGÅRDENS SOCIALDEMOKRATER
61.
62.
63.

Widar Nyberg
Carita Henriksson
Tom Lindholm

SOCIALDEMOKRATISKT FORUM
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64.
65.

Anders Björklöf
Maria Svento

Jan Furstenborg
Rolf Johansson

SUNDOM SOCIALDEMOKRATER
66.
67.
TENALA ARBETARFÖRENING
68.
TÄKTOM SOC.DEM. FÖRENING
69.
VANDA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER
70.

Sven-Erik Nylund

Stig Kumlin

VASA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER
71.
72.
73.

Filip Dahlskog
Daniel Grankvist
Caroline Lång

Elisabeth Kronqvist
Karita Blom
Harri Niskanen

VÄSTANFJÄRD SOC.DEM. FÖRENING
74.
75.

Rickard Ström
Börje Ström

VÖRÅ-MAXMO SOCIALDEMOKRATER
76.

Marja-Liisa Eklund

Robert Friman

ÅBO SOCIALDEMOKRATER
77.
78.

Kai Alajoki
Annukka Maunula

Camilla Kronqvist
Gustav Wickström
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FÖRTECKNING ÖVER DISTRIKSTFULLMÄKTIGEMEDLEMMARNA 2018 2019
ORDFÖRANDE
Folke Sundman
ÖSTERBOTTEN

HELSINGFORSREGIONEN

Pia Rönnholm (Mats-Johan Kaars)

Yngve Lindholm (Inger Östergård)

Elisabeth Kronqvist (Harri Niskanen)

Sven-Erik Nylund (Marianne Laxén)

Annika Ahläng (Stina Österbro)
Inger Englund (Majvor Grönroos)

VÄSTRA NYLAND

Bengt Kronqvist (Bjarne Strengell)

Frank Holmlund (Nina Wessberg)

Bernhard Bredbacka (Andreas Kronqvist)

Ann-Charlotte Portman (Holger Wickström)

Elin Härmälä (Johanna Överfors)

Lukas Lundin (Marianne Isaksson-Heimberg)

Alf Blomqvist (Erik Cederholm)

Ralf Friberg (Timo Puumalainen)

Alf Nyroos (Mira Turtonen)

Krister Sjöholm (Peter Baarman)
Viveca Lahti (Stig-Johan Nyberg)

ÅBOLAND
Ingmar Forne (Ann-Marie Kulla)

ÖSTRA NYLAND

Carita Henriksson (Jani Karlsson)

Ove Blomqvist (Piia Lappalainen)
Rainer Boman (Fjalar Sjölund)
Torbjörn Bergström (Henrik Löflund)
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REGLER FÖR KONGRESSARBETET
Hur man anmäler sig
Alla deltagare anmäler sig till kongresskansliet. Ombudens fullmakter granskas vid anmälan den
förstnämnda 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 organisations 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 fyra 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.

Personval
Vid personval förrättas namnupprop och valet sker med slutna sedlar. Rösträknarna delar ut
röstsedlarna vid valbåset. Ombudet avlägger sin röst i valbåset och lägger den i valurnan efter att
den stämplats. Bara stämplade röster räknas.
Vid val av ordförande och fullmäktigeordförande röstar man i två omgångar då det finns fler än två
kandidater. De två kandidater som fått mest röster i den första omgången deltar i den andra
omgången. Före omröstningen vid ifrågavarande paragraf får kandidaterna till ordförande,
viceordförande(n) och fullmäktigeordförande hålla ett högst 3 minuter långt anförande. Därefter
hålls högst två 1 minut långa stödanföranden per kandidat.
Ifall distriktskongressen beslutat välja en (1) viceordförande och det har nominerats flera än två
kandidater, skall valet förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens ordförande. Ifall
distriktskongressen beslutat välja två (2) viceordföranden väljs dessa i två skilda val, och skall valen
förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens ordförande.
Om en tiondel av de röstberättigade ombuden så kräver förrättas val av styrelse eller val av
fullmäktige med slutna sedlar i majoritetsval. Det innebär att ombudet kan ge så många röster
som det finns ordinarie styrelseplatser att fylla. Varje person som nämns på valsedeln får en röst.
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BUDGET FÖR ÅR 2020
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2020
ALLMÄNT
Verksamhetsåret 2020 präglas av partikongressen som äger rum 12-14.6.2020 i Tammerfors samt
utbildningar och förberedelser inför kommunalvalet 2021.
KOMMUNALVALET 18.4.2021
Målsättning: SDP blir det största kommunpartiet i kommunalvalet 2021. Kandidatrekryteringen i
kommunerna lyckas och de lokala aktörerna har fått kunskap och färdigheter för att planera och
genomföra en aktiv valkampanj.
•
•

FSD:s målsättningar i kommunalvalet diskuteras på fullmäktigemötet våren 2020 och
distriktets kampanjplan godkänns på kongressen hösten 2020.
FSD förmedlar information och ordnar utbildningar för att stöda kandidatrekryteringen och
kampanjplaneringen i kommunerna.

DEN POLITISKA VERKSAMHETEN
Målsättningen: FSD är 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 och rundabordsdiskussionerna är viktiga
forum för tvärpolitiskt samarbete i frågor som berör det svenska i Finland.
FSD upprätthåller goda relationer till den socialdemokratiska ministergruppen och
riksdagsgruppen
FSD deltar aktivt i beredningen av SDP:s principdeklaration och politiska program samt i
partikongressen 2020.
FSD stöder de förtroendevaldas politiska arbete i kommuner och samkommuner.
Styrelsen tillsätter vid behov arbetsgrupper för beredning av politiska ärenden.

ORGANISATION OCH UTBILDNING
Målsättningar: FSD får 50 nya medlemmar och antalet restmedlemmar minskar. Medlemmarna är
nöjda med distriktets verksamhet.
•

•
•
•
•
•

FSD utvecklar verksamheten utifrån resultaten i SDP:s medlemsenkät. Medlemmarna
önskar delta mer i diskussionstillfällen, beredningen av den lokala politiken och lokala
fritidsevenemang.
FSD erbjuder utbildning och stöd för partiavdelningarnas ledning samt för förtroendevalda
i kommuner och samkommuner.
FSD samarbetar med FSUD och ÅSS för att få fler unga medlemmar med i verksamheten.
En träff och utbildning för lokala aktiva ordnas i början av året med särskilt fokus på
verksamhetsutveckling, medlemsrekrytering och förberedelserna inför kommunalvalet.
FSD uppmuntrar sina medlemmar att delta i SDP:s organisationsdagar i mars och ordnar en
egen organisationsdag i september.
FSD stöder ordnandet av lokala kommunalvalsutbildningar i samarbete med de finska
distrikten.
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•
•
•
•

FSD ordnar utbildning för distriktets partikongressdelegater
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 oktober i
Helsingforsregionen.
I styrelsens arbete ligger fokus på kommunalvalet och den utåtriktade politiska
verksamheten.

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 samt 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.
FSD samarbetar med Pensionstagarnas centralförbunds svenska distrikt, som har
observatörsplats i FSD:s styrelse.
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 når ut till alla medlemmar och de känner till SDP:s och FSD:s verksamhet och
politik.
•

•
•
•
•
•

Kontakten med medlemmarna sköts huvudsakligen via regelbundna elektroniska
medlemsbrev och föreningsbrev samt distriktets slutna Facebook-grupp. FSD strävar till att
ha fungerande e-postadress till fler av medlemmarna.
FSD strävar till att ha fungerande e-postadress till en större andel medlemmar.
FSD utvecklar verksamheten på sociala medier, framför allt Facebook, Twitter och
Instagram.
FSD försöker även nå de medlemmar som distriktet inte ännu har epost till.
Arbetarbladet är en viktig informationskanal och forum för debatt. FSD uppmuntrar
medlemmarna att skriva i tidningen.
Distriktet ger ut en kalender.

EKONOMI OCH FÖRVALTNING
Målsättning: FSD har en stabil ekonomi och goda verksamhetsförutsättningar.
•
•

FSD har två anställda och kanslier i Helsingfors och Vasa. Verksamhetsledaren är
stationerad vid partikansliet i Helsingfors och ombudsmannen i Vasa.
FSD utvecklar sin medelsanskaffning och söker aktivt nya inkomstkällor.
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PRELIMINÄR VERKSAMHETSKALENDER 2020
1.2
16.2
mars
14.3
14–15.3
april
april
1.5
maj
12–14.6
september
september
oktober
okt-nov
14-15.11

Startskott för 2020: Utbildning för partiavdelningsaktiva, Helsingfors
Tidsfrist för nominering av kandidater till valet av partikongressdelegater
Tidsfrist för motioner till FSD:s fullmäktige
SDP:s partifullmäktige
SDP:s organisationsdagar
FSD:s fullmäktige
Utbildning för partikongressdelegaterna
Första maj
Folktingets session
SDP:s partikongress, Tammerfors
FSD:s organisationsutbildning med fokus på kommunalvalet
Tidsfrist för motioner till FSD:s kongress
FSD:s kongress
Lokala kampanjutbildningar
SDP:s partifullmäktige och kommundagar
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MOTIONER OCH STYRELSENS UTLÅTANDEN
1. Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val
Rebecca Åkers
De senaste året har vi fått höra många oroande rapporter om hur klimatförändringen hotar vår
vardag och vår existens på jorden. Det är i allas vårt intresse att klimatförändringen kan
motverkas, och vår överdrivna och snedvridna konsumtion är en orsak till denna.
Att skapa en grönare framtid och förlänga tiden det går att leva på denna planet har dock handlat
för mycket om att peka finger och inte om att hitta verkliga lösningar. Informationen om vad som
är klimatsmart eller inte tas för ofta upp av olika näringsidkare, och produkter och tjänster hissas
eller dissas snabbt utan direkt bas i verklighet. Marknadsföringsexperter och populistiska kritiker
har en alldeles för stor röst i debatten.
Jag efterlyser en större kunskap om klimatsmart konsumtion, baserad på ett objektivt
märkningssystem reglerat av en nationell eller övernationell myndighet på EU-nivå. När du köper
en bil eller en glödlampa får du reda på dess utsläpp och klimatpåverkan genom en klar rankning.
Detta system borde utökas och involvera all vardagskonsumtion. Varje matförpackning innehåller
info om kaloriintag, varför inte koldioxidutsläpp? Varje klädesplagg innehåller info om
tvättemperatur, varför inte mängden vatten som slösats i dess produktion?
Alla befinner sig inte i samma livssituation, och graden till vilket det går att konsumera grönt beror
långt på plånbok, vanor och kultur. Men konsumtionen kan ändå för alla göras grönare, och det
går att kompensera på olika sätt. Att öka informationen om vilka produkter och tjänster som löns
att köpa skulle öka förståelsen av hur viktigt det är med grön konsumtion, och därmed få även de
mer skeptiska att vilja leva grönare.
För att öka informationen om hur alla kan konsumera mer hållbart önskar FSDs medlem Rebecca
Åkers att FSD genom sina kanaler i riksdagen verkar för att konsumtionsprodukter ska graderas
och klimatmärkas på ett objektivt sätt.
Styrelsens utlåtande:
Hållbar utveckling är det genomgående temat för SDP:s framtidslinje. I SDP:s riksdagsvalsprogram
ingick målsättningen att trygga tillgången till konsumentinformation som berör etisk konsumtion
och som baserar sig på vetenskaplig kunskap.
I Rinnes regerings jobbar enligt regeringsprogrammet för att konsumenter ska få bättre
möjligheter till information om olika tjänsters och varors klimat- och miljöpåverkan. Bland annat
ska tillämpningen av de befintliga kriterierna för hållbar konsumtion främjas och nya kriterier
utarbetas samt beskattningen ses över så att den stöder målen för hållbar utveckling och en
hållbar konsumtion. Målet är att klimat- och miljöpåverkan ska framgå tydligare i priset.
Regeringen vill dessutom ålägga tillverkare en mer omfattande lagstadgad skyldighet att ge
konsumenterna information om miljökonsekvenserna av sina varor och förpackningar.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns.
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2. Mera info om “bäst före” datumet på livsmedel
Vanda Svenska Socialdemokrater rf.
Under de senaste åren har man i Finland talat allt mer om mängden av matsvinn och
livsmedelsavfallets belastning både på hushållens ekonomi och på miljön. I de finska hushållen
uppgår mängden bortkastad mat/matrester/livsmedelsråvaror/ till 120-160 miljoner kg i året.
Varje finländare kastar sålunda 500 gr livsmedel /rester/ i veckan, vilket betyder ca 25 kg per
person och år.
Det statsägda bolaget Motiva informerar både medborgare och företag om hållbar utveckling och
hållbar konsumtion, om förnybar energi, om produktion av biogas, om utnyttjande av jordvärme
av solel i hemmet osv.
Just nu har Motiva en kampanj om matsvinnet i hushållen och sprider information om hur detta
matsvinn kunde minskas. Kampanjchefen Elina Ovaskainen betonar att stor villrådighet, nästan
panik förekommer bland konsumenterna då det gäller datummärkning på livsmedel.
Konsumenterna förstår inte att beteckningen “bäst före” betyder att livsmedlet nog kan användas
i dagar, kanske veckor fast datumet passerats. Konsumenten tror att “bäst före“ är identiskt med
“sista förbrukningsdatum” som är allmänt på känsliga livsmedel som fisk, räkor och hönskött.
Motiva har startat kampanjer inom skolor och fått hushållslärare att lära ut frivilliga
matlagningsgrupper i grundskolans åk 9 att ta till vara butikernas matsvinn (S-gruppen den främsta
samarbetsparten) och av dessa skapa “nya rätter”. Eleverna lär sig att använda det egna lukt- och
smaksinnet då ett livsmedels duga eller inte duga avgörs. De miljömedvetna eleverna har varit
synnerligen påhittiga berättar Ovaskainen i sin blogg och tillägger att eleverna ofta postat foton av
sina nyuppfunna, smakliga maträtter på Instagram och sålunda inspirerat andra människor!
Ovaskainen vädjar i sina bloggar till organisationer och föreningar att sprida kunskap om att “bäst
före” datum inte betyder att produkten genast efter passerat datum bör kastas i tunnan för
bioavfall på gården.
Vanda Svenska Socialdemokrater önskar att Fsd:s styrelse bör göra sitt yttersta för att via sina
egna kanaler upplysa sina kontaktpersoner att ett livsmedel som passerat “bäst före” datum ej i
blindo ska kastas. Mera tålamod och upplysning behövs i de finska hushållen idag för att minimera
vårt katastrofalt höga matsvinn.
Styrelsens utlåtande:
SDP:s målsättning är att systematiskt minimera matsvinnet (riksdagsvalsprogrammet 2019) och
ser ytterligare förtydligande av produkters hållbarhetsmärkning som ett sätt att minska
matsvinnet. Styrelsen konstaterar att Rinnes regering i budgetförhandlingarna beslutat om en
satsning på 1 miljon euro för utvecklande av livsmedelskedjan dvs. genomförande av ett hållbart
livsmedelssystem och bekämpning av matsvinn.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns.

3. Fyrverkeripjäser borde ersättas av laser- eller digitala shower
Vanda Svenska Socialdemokrater rf.
Vi bör införa olika miljöskonande vanor på alla fronter. Nu har tiden kommit då vi bör se över våra
fyrverkeripjäser och försöka ersätta dem med miljövänliga alternativ som laser- och digitala
shower, kombinerade med musik.
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Enligt TUKES (säkerhets och kemikalieverket) skjuter vi i Finland upp ca 300 ton fyrverkeripjäser i
året till ett värde av 10 miljoner euro. Kommuner och företag anlitar allt mer professionella
fyrverkerimakare för olika evenemang: avslutning på stugsäsongen, firandet av
självständighetsdagen, för att inte glömma vårt intensiva nyårsfirande. Efter dessa fester är luften
fylld av svaveldioxid som irriterar luktsinnet, ögon och slemhinnor. Oljudet är även det en allvarlig
miljökomponent.
Även för hundar är fyrverkeripjäser en pina. De flesta hundägare kan överhuvudtaget inte fira
nyår, då hunden varken kan tas med på fest eller lämnas ensam hemma.
På EU-nivå finns det direktiv om vad fyrverkeripjäser får innehålla men fortfarande finns det i
Finland och Norden pjäser (hela 6 pjäser av 8) som innehåller supergiftet hexaklorbensen. Detta i
fyrverkeripjäser främst importerade från Kina. Raketer innehåller också partiklar av bly, kvicksilver,
kadmium och krom.
Vanda svenska socialdemokrater föreslår att FSD:s styrelse behandlar frågan och uppmanar
samtliga kommuner i Finland att gå in för miljövänliga laser- och digitala shower istället för
miljöfarliga fyrverkeripjäser.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår för kongressen att FSD ska uppmuntra sina fullmäktigeledamöter i
kommunerna att verka för miljövänliga laser- och digitala shower istället för miljöfarliga
fyrverkerier.

4. Gränsöverskridande miljökatastrofer som miljöbrott
Ekenäs socialdemokrater
Sedan de två världskrigen har brott mot mänskligheten blivit en del av den allmänna folkrätten.
Detta innebär att brotten är universala och kan beivras i vilket land som helst.
Efter rättegångarna i Nürnberg och Tokio har praxis ytterligare stadfästs i Rom-fördraget. Under
de senaste åren har dylika brott beivrats inför tribunalen, som tagit upp förbrytelser begångna
under inbördeskriget i Jugoslavien. Tidigare har försök gjorts att ställa Chiles diktator , general
Augusto Pinochet inför rätta i Spanien.
I dag kan man tala om en ny typ av internationell brottsligheten. Kriminella gärningar som skadar
miljön i flera länder samtidigt och därmed är gränsöverskridande förekommer även under detta
år.
Ett exempel är förstörelsen av Amazonas regnskogar under beskydd av Brasiliens president Jair
Bolsonaro. Frankrikes president Emmanuell Macron har formulerat detta katastrofala
händelseförlopp med orden: Jordens lungor brinner.
Vi föreslår att FSD skall föra vidare till SDP:s partistyrelse frågan att ta initiativ till att först EU,
sedan FN, inleder förberedelserna för att förklara gränsöverskridande miljökatastrofer som
internationella brott mot människans livsmiljö och globens fortbestånd i nuvarande form. Detta
hinner utformas till Finlands förslag redan medan landet är ordförande för unionen och senare
medlem av EU:s s.k. trojka.
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Styrelsens utlåtande:
Motionen tar upp ett angeläget ärende. Världens skogsyta minskar i alarmerande takt. Orsakerna
är skoningslös avverkning, men också skogsröjning för att göra plats för jordbruk och annan
exploatering av marken. Det är företag, men också enskilda bönder, som bryter mark och fäller
skog. Regeringarna ska reglera närings- och annan verksamhet så att den motsvarar kraven på en
ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling. Hur djur, miljö och klimat skyddas är politiska frågor,
som avgörs i de berörda staterna. Internationella avtal binder endast de stater som ratificerat
dem.
Regionala människorättsdomstolar har erkänt sambandet mellan föroreningar och åtnjutandet av
mänskliga rättigheter (framför allt rätten till liv) och dömt stater i miljörelaterade fall. Domstolarna
har dock inte kraftiga verktyg för att säkerställa verkställandet av sina domar och utbetalande av
skadestånd, utan det är beroende av politiska påtryckningar.
Enligt internationella åklagarmyndighetens tolkning av Romfördraget kan Internationella
brottmålsdomstolen redan nu utreda och utdöma straff för miljöbrott, då de ingår i t.ex.
krigsförbrytelser eller folkmord. Detta är viktigt då t.ex. skogsskövlingen i Amazonas och på andra
håll ofta innebär att ursprungsfolk förträngs eller utrotas. Däremot är det tveksamt om en
folkrättslig straffnorm kan göras verksam mot t.ex. företag och småbönder, som idkar
svedjebränning. Det kan vara effektivare att via EU och FN verka för att dessa länder inför och
verkställer moderna miljölagar. De effektivaste medlen mot föroreningar och en ohållbar
exploatering av naturresurser är ekonomiska. Här spelar EU en nyckelroll som ekonomisk
stormakt.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och att kongressen
beslutar att FSD ska verka för
- att Finland utreder möjligheterna för en global konvention med minimikrav på ländernas
miljölagstiftning, inklusive påföljder för miljöbrott
- att EU brådskande utreder hur Mercosur-handelsavtalet kan utnyttjas för att motverka
skogsskövling i Latinamerika och vid behov genomför nödvändiga förhandlingar innan
avtalet ratificeras

5. Utveckla en hållbar fiskodling i Finland
Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f
Den bästa fisken är den som simmar fri. Fiskodlingar kan komma ifråga för att komplettera
mänsklighetens tillgång på föda. Finland är de tusen sjöarnas land med älvar och åar och med
kustlinje från Fredrikshamn till Torneå. Finland borde alltså ha goda förutsättningar för att bedriva
en framgångsrik fiskenäring och ett effektivt vattenbruk. Men allt är beroende av vattnets kvalitet.
Havsodling i öppna kassar utgör en belastning. Sådana fiskodlingar förstör vattenkvaliteten genom
övergödning och ger upphov till döda havsbottnar. Öppna kassar ger ingen möjlighet till rening av
överblivet foder eller för uppsamling och rening av fekalier. Att flytta kassarna längre ut är som att
sopa problemet under mattan. Samma hav belastas. Är vi beredda att förstöra de sista rena
vattnen eller kan vi göra näringen miljö- och klimatsmart? Det finns möjligheter att odla fisk på
ett hållbart sätt. Vi bör satsa på att ta dessa metoder i bruk. Först då kan vi med gott samvete
uppmana befolkningen att äta mera fisk.
I regeringsprogrammet finns inskrivet ( sid 32) att Finland ska vara klimatneutralt 2035.
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Slutna fiskodlingar som tar hand om foderrester och fekalier ska vara det nya ansvarsfulla sättet
att odla fisk. Avfallet kan, efter vattenreningen, användas för att producera biogas som är ett
utmärkt drivmedel för fordon. Biogasen har också många andra användningsområden, t.ex. som
värmekälla för uppvärmning av fastigheter. Även det foder som används bör vara producerat på
ett hållbart sätt. På detta sätt kan vi ersätta en del fossila bränslen, bli mera självförsörjande och
vara både miljö- och klimatsmarta.
Finland kan framstå som ett föregångsland inom EU. Finlands EU-ordförandeskap har inletts den 1
juli 2019. Vi kan visa vägen. Det handlar inte om att förbjuda en viktig och betydelsefull näring,
utan om att utveckla densamma.
Därför föreslår Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. att:
- FSD:s styrelse klart och tydligt driver fram en positiv lösning på fiskodlingens problem för att
åstadkomma en hållbar fiskodling i Finland.
-FSD:s styrelse verkar för att påverka EU-lagstiftningen i dessa frågor så att man tar avstånd från
fiskodlingar som förorenar vattnen.
Därtill föreslår Jakobstads Svenska Arbetarförening r.f. att kongressmotionen också förs vidare till
SDP:s partikongress med följande två att-satser:
- SDP klart och tydligt driver fram en positiv lösning på fiskodlingens problem för att åstadkomma
en hållbar fiskodling i Finland.
-SDP verkar för att påverka EU-lagstiftningen i dessa frågor så att man tar avstånd från
fiskodlingar som förorenar vattnen.
Styrelsens utlåtande:
Hållbar utveckling är det genomgående temat för SDP:s framtidspolitik, där en övergång till
cirkulär ekonomi är centralt med tanke på den ekologiska hållbarheten. Rinnes regering ska enligt
regeringsprogrammet skapa ”incitament för minskade utsläpp av näringsämnen och för lösningar
som grundar sig på cirkulär ekonomi (såsom odling i cirkulerande vatten och Östersjöfoder)” och
verkställa åtgärderna för utveckling av miljötillståndssystemet för fiskodling med beaktande av
skyddsnivån för vattenmiljön.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns.

6. Yrkesfiskets och kustsamhällenas överlevnad och utveckling
Peter Sjökvist
Kustsamhällena längs de finländska kusterna har de senaste decennierna kämpat mot olika förbud
och restriktioner för sin överlevnad. Med förbudet mot drivgarnsfiske på lax år 2008 raderades
exempelvis de sista fartygen i den finländska drivgarnsflottan från kartan. Våra yrkesfiskare har
otaliga vårar fått se sina fiskebragder befinna sig på torra land när laxen vandrat förbi på grund av
olika regelverk och kvotsystem. Därtill har de senaste årens explosionsartade ökningar av
skarvpopulationen längs med våra kuster även haft en allt större inverkan på fiskebeståndens
storlek.
Ett fungerande yrkesfiske skulle vara en viktig delfaktor för att behålla en levande landsbygd och
ge våra kustsamhällen möjligheter att utvecklas även i framtiden. Nya arbetstillfällen inom inte
bara yrkesfisket och dess förädlingsindustrin, utan också andra relaterade näringar kunde skapas.
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En levande skärgård med välmående kustsamhällen skulle även göra många kommuner
attraktivare både för boende och turister.
Därför yrkar jag på att FSD, SDP och dess riksdagsledamöter aktivt arbetar för att en gång för alla
bryta den negativa utvecklingen angående överlevnad och utveckling för fisket, kustsamhällena
och landsbygden. Genom uppförandet av sådana strategier och åtgärder som tar sikte på att
uppehålla långsiktiga och hållbara lösningar för landsbygden och dess näringar, där en positiv
utveckling för kustsamhällena och dess invånare möjliggörs genom en fiskeripolitik där
kustsamhällena och dess befolknings behov tas i beaktande i en större utsträckning än vad som är
fallet idag.
Styrelsens utlåtande:
Rinnes regeringsprogram konstaterar att det ”som grund för ett hållbart livsmedelssystem behövs
[…] en sund och lönsam nationell fiskerinäring […]”. Regeringsprogrammet innehåller ett flertal
skrivningar och åtgärder för att utveckla fiskenäringen, bl.a. att mångsidig användning av inhemsk
fisk ska främjas och användningen av inhemsk fisk ska gynnas vid offentlig upphandling, att
generationsväxlingar ska underlättas och nya företagare ska ha lättare att inleda kommersiellt
fiske, att forskning och produktutveckling inom fiskerinäringen ska understödjas och ny teknik
utvecklas, till exempel genom riktad EHFF-finansiering samt att fiskförädling ska ingå i systemet för
investeringsstöd på samma villkor som livsmedelsindustrin.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och att FSD ska
uppmärksamma vikten av en fungerande inhemsk fiskenäring och följa upp förverkligandet av
de åtgärder för en hållbar och lönsam fiskenäring som finns i regeringsprogrammet.

7. Nytt liv åt fiskeriet genom förädling och marknadsföring
Helsingfors svenska arbetarförening och Vanda svenska arbetarförening
Den sittande regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 % och antalet sysselsatta
skall höjas med 60.000 personer fram till år 2023. I regeringsprogrammets kapitel "Ett livskraftigt
Finland" (Elinvoimainen Suomi) sägs att regeringen skall höja mervärdet på en hållbar
livsmedelsproduktion för hemmamarknaden och exporten och förbättra branschens
funktionsvillkor. I programmets kapitel om jordbruket sägs, att man kommer att öka andelen av
vegetariska produkter och fisk i enlighet med rekommendationerna om föda och målet för
minskat kolavtryck. I samma kapitel finns ett flertal målsättningar för forskning och utveckling av
fiskenäringen. Regeringen vill även höja på utbudet av inhemsk fisk och öka på användningen av
fisk i skolelevers och offentliga organisationers personalbespisning.
Fiskerinäringen i vårt land bör utvecklas både längs kusterna och vid insjöarna. (ändrad
satsordning) Enligt en uppgift används endast 17 procent av den infångade strömmingen till
människoföda. I våra insjöar finns sådana som har omfattande bestånd av fisk som betraktas som
"skräpfisk", såsom mört, löja, braxen och id. T.ex. i en sjö i Norra Savolax, lyckades man fånga upp
38 ton mörtar. Gädda underskattas också av många fiskare. All fisk i de finska sjöarna är duglig för
tillredning till människoföda.
En modern kallkedja för den uppfångade fisken måste ordnas, så att fisken sedan kan användas för
förädling till produkter för konsumenter och storkök. T.ex. strömming kunde användas som råvara
för tillverkning av fiskpinnar, istället för att använda den som minkföda. För att främja efterfrågan
på inhemsk fisk behövs satsningar på konsumentinformation och marknadsföring. Också skolan
kunde spela en roll både genom skollunchen och undervisningen i huslig ekonomi.
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En utbildning av fler yrkesfiskare måste startas i yrkesskolor eller motsvarande inrättningar.
Fiskaryrket kunde sysselsätta personer med enbart grundskoleutbildning och vara även en väg för
invandrare in i det finska arbetslivet. Kanske har många invandrare sysslat med yrkesfiske redan i
det land hen kommer från. Utvecklingen av fiskenäringen kunde i allt bidra till att hjälpa upp
sysselsättningsgraden till den nivå på 75 %, som regeringen ställt som mål under sin
regeringsperiod.
Vi föreslår sålunda att FSD och SDP verkar för att staten ska verka för att främja tillvaratagandet
och förädlingen samt marknadsföringen av inhemsk fisk i syfte att dels öka sysselsättningen och
dels bidra till att närma oss Finlands miljömål. Man bör starta en utredning om nödvändiga
satsningar i kallkedjor och annan infrastruktur och yrkesutbildning. Anslag för marknadsföring och
produktutveckling av inhemsk fisk bör tas in i nästa budget. Vi föreslår att FSD efter antagandet av
denna motion sänder den vidare till SDP:s partikongress.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen konstaterar att det i regeringsprogrammet finns skrivelse om ett program för främjande av
inhemsk fisk. Regeringen vill bl.a. gynna användningen av inhemsk fisk vid offentlig upphandling och
underlätta generationsväxlingar och göra det lättare för nya företagare att inleda kommersiellt
fiske. I regeringens budgetförslag för 2020 ingår 2 miljoner permanent finansiering för att främja
cirkulär ekonomi och ytterligare 48 miljoner för åren 2020–2021 i innovations- och
investeringsstöd
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och beslutar att FSD ska
uppmärksamma vikten av en fungerande inhemsk fiskenäring och följa upp förverkligandet av
de åtgärder för en hållbar och lönsam fiskenäring som finns i regeringsprogrammet.

8. Övergång från användning av fossila trafikbränslen och -gaser till
trafikbiobränslen och -gaser
Alf Blomqvist

Den 27–30 augusti inleddes förhandlingar i Nairobi om den nya strategin för biologisk mångfald
och de mål som ska ingå i den. Strategin kommer att innehålla metoder som på lång och kort sikt
ska främja den biologiska mångfalden.
Hållbar trafik och mobilitet
Ett mångsidigt utbud på metoder och samarbete mellan ett flertal sektorer möjliggör en minskning
av utsläppen i trafiken. För att målen ska nås behövs koldioxidsnål energi, rena och energieffektiva
fordon, intelligenta trafiktjänster, en infrastruktur som stöder hållbar trafik samt förändrade
attityder och beteenden bland aktörerna.
År 2016 kom 20 procent av alla koldioxidutsläpp i Finland från trafiken.
I yrkestrafiken framhävs betydelsen av bra energieffektivitet, eftersom antalet körda kilometer
under ett år är omfattande.
Utsläpp från privattrafik och transporter är i dag en av världens största klimatbovar.
Kriterierna för biodrivmedel har skärpts
För att få saluföras som biodrivmedel måste ett bränsle ge en minskning i växthusgasutsläppen
med minst 35 procent jämfört med om motsvarande energimängd producerats med fossila
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bränsle. Detta krav steg till 50 procent i januari 2017 och till 60 procent 2018 för nya anläggningar.
Bestämmelserna ingår i ett EU-direktiv från 2009 som också innehåller krav på att odlingen av
energigrödor inte får äventyra den lokala biodiversiteten.
Etanolen ett av flera alternativa drivmedel i framtiden
Nils-Olof Nylund, forskarprofessor vid VTT och specialist på alternativa drivmedel i bilar, bedömer
att framtidens bilar kommer att utnyttja en kombination av olika tekniker. Hybridbilarna, som
utnyttjar en teknik som egentligen bara är en förlängning av den som används i vanliga
bensinmotorer, kommer att utvecklas så att de blir ännu energisnålare.
Många ställer sitt hopp till elbilarna, men Nylund påminner att det kan bli svårt att producera
tillräckligt med el på ett miljövänligt sätt.
Etanolen är idag det klart största alternativa drivmedlet i världen. Ur miljösynvinkel är det stor
skillnad mellan de olika sätt etanolen produceras på.
Odling av sockerrör, som i varma förhållande ger upp till sex skördar per år och inte kräver
konstgödsel, är betydligt mindre energiintensivt och miljöbelastande än odling av spannmål i
Finland för etanolframställning, konstaterar Nylund.
Nylund håller med om att etanolframställning ur avfall är vettigt ur miljösynvinkel, men
konstaterar samtidigt att avfallsmängderna räcker till för en etanolproduktion som täcker högst 10
procent av dagens bensinkonsumtion.
”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist
om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy. Finlands
Natur nr 2/2012 (11.4.2012).
I Finland är användningen av etanol som alternativt drivmedel i vägtrafiken ännu marginell,
jämfört med situationen i Sverige, Tyskland, Frankrike, Brasilien och USA. Etanolpionjär i Finland är
det inhemska bolaget St1, som erbjuder sin egen produkt RE85 på ett trettiotal tankställen –
hittills.
Enligt Mika Aho, verkställande direktör på St1 Biofuels Oy, har bolaget siktet inställt på att öka sin
produktion och försäljning av etanolbränsle till 300 000 kubikmeter år 2020.
Det pågående forskningsprojektet BioLi2.0 som drivs inom innovationsprogrammet BioInnovation
har visat att det går att göra drivmedel av skogsråvara.
– Vi har lyckats omvandla lignin, som är en av huvudkomponenterna i vedråvara och i dag
framförallt utvinns vid tillverkning av pappersmassa, till att bli ett oljeliknande material som
fungerar som drivmedel i både biobensin och biodiesel, säger Marie Anheden, f.d. projektledare
för BioLi2.0 på forskningsinstitutet RISE.
Varför är drivmedel från skogen viktigt?
Om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser måste vi ställa om från fossila till biobaserade
råvaror. Vår forskning visar att det är möjligt att göra ett grönt drivmedel från skogen som kan
minska vår klimatpåverkan.
Miljöfördel då hela livscykeln beaktas
Enligt en jämförelse på St1:s webbplats ger förbränningen av etanol framställd av sockerrör i
Brasilien upphov till 50 gånger mer koldioxid än St1:s avfallsbaserade etanol. Motsvarande siffror
för etanol ur majs i USA är 140 gånger och för fossil bensin 270 gånger. Detta gäller då bränslets
hela livscykel beaktas. I jämförelsen med fossil bensin måste också bioetanolens 30 procent lägre
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energi-innehåll beaktas.
Billigare med etanol i tanken
E85-bränslet kan inte direkt användas i konventionella bilar. Bilen bör vara av så kallad flexifueltyp som är anpassad till att fungera med både bensin och etanol. Genom sensorer i bränsletanken
känner motorn igen vilken etanol-bensinblandning som används och anpassar bilens tändsystem
efter detta.
Biodiesel är ett drivmedel liknande fossil dieselolja, men som inte består av petroleumprodukter.
Biodiesel består i stället av långa kedjor av alkylestrar såsom metyl-, propyl- eller etylestrar.
Bränslet framställs genom omförestring eller förestring av vegetabiliska oljor eller animaliska
fetter (talg), eller dess fettsyror och kan användas (ensamt, eller blandat med konventionell
dieselolja) som bränsle i dieselmotorer.
Biodiesel är biologiskt nedbrytbart och icke-giftigt. Bränslet löser upp vissa typer av gummi, vilket
gör det olämpligt att använda i äldre fordon. Efter 1995 bytte biltillverkarna gummiblandning i
packningar och slangar och biodiesel kan därför användas i de flesta moderna dieselfordon under
förutsättning att det uppfyller gällande normer. Vissa fordonstillverkare tillåter dock inte
användning av biodiesel i fordon med partikelfilter.
Tillverkning av biodiesel kan i princip utgå från vilken typ av biologiskt fett som helst. Valet styrs i
huvudsak av pris och tillgång på den ursprungliga råvaran. Exempel på produkter som används för
tillverkning av biodiesel är raps-, soja-, majs- och palmolja. Det går även att tillverka biodiesel från
animaliska fetter såsom ister och talg. En annan användbar råvara är förbrukade fetter från
gatukök och restauranger. Dock kommer en begränsning att införas för första generationens
biodrivmedel, vilkas råvaror också kan användas som livsmedel.
Valet av råvara påverkar dock bränslets egenskaper, inte minst vid användning i kyla. Vissa råvaror
ger ett bränsle som i ren form endast är flytande vid plusgrader. Dessa kan vintertid därför endast
användas med tillsatser eller som inblandning i vanlig diesel.
Trafikbiogas (Jeppo Biogas’s text på hemsida)
Priset
Trafikbiobränsle (från Jeppo Biogasanläggning) kostar 1,40€/kg, vilket motsvarar 0,93€/liter i
jämförelsepris för bensin.
Miljövänligt
Genom att byta till gasbil sparar du inte bara i plånboken utan även miljön. Biogasen produceras
till 100% av avfall, vilket betyder att det verkligen är förnyelsebart bränsle. Dessutom är
trafikbiogasen ett rent bränsle som inte ökar utsläppen av växthusgaser. Detta förklaras med att
den totala mängden växthusgaser i atmosfären inte ökar eftersom biogasens råmaterial innehåller
samma mängd koldioxid som den mängd som frigörs vid förbränning av den.
Säkerhet
Det är säkert att köra med gasbil. Trafikbiobränsle antänds väldigt dåligt. Ifall bilen skulle börja
läcka gas, t.ex. efter en krock, stiger gasen uppåt eftersom den är lättare än luft, vilket gör att
gasen inte är lika brandfarlig som bensin.
Biogas är till 96 % metangas (CH4). Gasen är lättare än luft.
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RME eller Raps Metyl Ester är en biodiesel som ersätter dieselolja. RME tillverkas genom att man
utvinner rapsolja från rapsfrön som man sedan gör bränsle av.
HVO eller hydroserade vegetabiliska oljor, är en syntetisk diesel. Den fungerar också som en
ersättning för diesel och är helt ren från icke önskvärda föroreningar, till exempel svavel.
Etanol är en alkohol som utvinns ur grödor t ex vete och sockerrör samt annan biomassa som
energiskog.

Med hänvisning ovanstående föreslår jag följande åtgärder för att snabba på övergången från
användning av fossila trafikbränslen och -gaser till trafikbiobränslen och -gaser:
Alla bränsleleverantörer (som har distributionsnät i hela Finland) förpliktigas att leverera fossilfria
bränslen och gas till alla kommuner/städer i Finland.
Alla råvaror för biobränslen skall tillverkas på ett sådant vis att den biologiska mångfalden inte
försämras och i första hand vara inhemska.
Skatter och avgifter på biobränslen och -gaser sänks successivt inom fem år t.ex. till en tiondedel
av vad de är nu.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen stöder motionärens avsikt att främja en snabb övergång från fossilt bränsle till
förnyelsebara drivmedel inom trafiken. SDP:s målsättning är att Finlands ska vara klimatneutralt
före år 2035 och vara ett av de första fossilfria industriländerna. Omställningen bör göras på ett
socialt rättvist sätt.
Rinnes regering har beställt utredningar för att kunna ta fram en färdplan mot ett klimatneutralt
Finland 2035. Efter att utredningarna är klara, ska regeringen besluta om de ytterligare åtgärder
som krävs för att utsläppsminskningen ska motsvara målet om klimatneutralitet 2035.
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Motionären föreslår en skyldighet att distribuera fossilfria bränslen till varje kommun.
Skyldigheten att distribuera biobränslen är redan nu det främsta verktyget som staten använder
för att främja användningen av biodrivmedel. Riksdagen har våren skärpt skyldigheten att
distribuera biobränslen, så att den fördubblas till 30 % år 2029 (RP 199/2018). Rinnes regering har
i regeringsprogrammet tagit ställning för att även hållbart producerad biogas ska omfattas av
distributionsskyldigheten. SDP har även efterlyst en utredning av förutsättningarna att syntetiska
drivmedel skulle omfattas av distributionsskyldigheten.
Styrelsen omfattar den andra att-satsens krav på att biobränslen ska tillverkas på ett hållbart sätt.
Biobränslen ska inte tillverkas på bekostnad av den biologiska mångfalden eller arealen för
matproduktion. Hållbarhetskriterier för biobränslen fastställs i EU-direktiv och det är skäl att
kontinuerligt granska kriterierna. Motionens krav på att råvarorna i första hand ska vara inhemska
kan vara problematiskt då omfattande användning av skogsbaserade biodrivmedel kan ha negativ
effekt på Finlands kolsänkor.
Motionen föreslår att skatter och avgifter på biodrivmedel ska sänkas radikalt. Accisen på flytande
bränslen består av energiinnehålls- och koldioxidskatt och därmed har biobränslen redan nu en
lägre skattenivå än fossila bränslen. Finansministeriet har 30.8.2019 tillsatt en arbetsgrupp som
ska utreda behovet av att förnya beskattningen av trafik med tanke på klimatmålen och
statsfinanserna. I och med att den teknologiska utvecklingen är snabb anser styrelsen att det är
viktigt att skattepolitiken är utsläppsbaserad och teknologineutral.
Styrelsen konstaterar att den socialdemokratiskt ledda regeringen redan tagit flera initiativ för att
främja biobränsleanvändningen och minska utsläppen i trafiken, bl.a. höjs skatten på
trafikbränslen med 250 miljoner, beskattningen av bränslen för arbetsmaskiner och
uppvärmningsbränslen skärps med 100 miljoner euro åren 2021–2023, 10 miljoner euro tilldelas
biogasprogrammet åren 2021-2023 och 4 miljoner euro reserveras åren 2020 och 2021 för
utbyggnad av laddningsinfrastruktur för elbilar.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och beslutar att FSD ska
verka för
- en ambitiös och teknologineutral politik för att främja övergång till utsläppsfri trafik
- hållbarhetskriterier för produktionen av biobränslen som inte minskar den biologiska
mångfalden, kolsänkorna eller arealen för matproduktion
- att distributionsskyldigheten ska omfatta hållbart producerad biogas

9. Sänk momsen på mensskydd
Vasa svenska socialdemokrater
I Finland är momsen på mensskydd 24%, i jämförelse är mervärdesskatten på livsmedel 14%,
och mediciner 10%. Sedan 2016 kan EU-medlemsländerna fritt bestämma om
mervärdesskatten på hygienartiklar, vilket ledde till att flera länder sänkte ”tampongskatten”. Nu
är det Finlands tur, den genomsnittliga menstruerande personen använder 12 000 – 16 000
engångsbindor eller tamponger under sin livstid, vilket uppgår till en kostnad på tusentals euro.
Mens- och inkontinensskydd är en produkt som gör det möjligt för menstruerande personer att
jobba, gå i skola och vistas utanför sitt hem de dagar man menstruerar och produkten borde
beskattas därefter.
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Vasa svenska socialdemokrater föreslår att FSD jobbar för att sänka mervärdesskatten på
mens- och inkontinensskydd.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

10. Rättvis beskattning av pensionsinkomster
Ekenäs socialdemokrater
En pensionär med en pension som är litet större än de allra minsta pensionerna betalar idag
en högre skatt på sin pension än vad en löntagare med samma inkomst gör. Detta är oskäligt.
Beskattningen av pensionstagarna får inte efter den skattefria pensionsinkomstgränsen vara
strängare än beskattningen av löneinkomster.
En pensionär är inte en andra klassens medborgare utan är helt likvärdig med löntagaren och
bör ha rätt till ett likvärdigt liv. Pensionären har kanske verkat i arbetslivet i 40-50 år och skall
inte bestraffas för sin gärning genom att betala en högre skatt än löntagaren.
Beskattningen av pensionerna skall inte vara strängare än beskattningen av löneinkomster.
Arbetspensionsavgiften, som löntagare betalar, är inte någon skatt, såsom man på en del håll har
gjort gällande. Också riksdagens grundlagsutskott har gett ett utlåtande enligt vilket avgiften inte
kan anses vara en skatt (PeVL 30/2005 vp). Arbetspensionsavgiften betalas till pensionsförsäkringsbolagen och inte till stat och kommun och kyrka.
En person som är kvar i arbetslivet och lyfter löneinkomst skall inte ha en lindrigare beskattning
än en pensionstagare. Alla är lika i samhället och skall också i skattehänseende behandlas lika.
En pensionstagare skall ha rätt till ett lika drägligt liv som löneinkomsttagaren.
Socialdemokraterna bör arbeta för:
- att beskattningen av pensionstagarna efter den skattefria pensionsinkomstgränsen inte får vara
strängare än beskattningen av löneinkomster. De skattelättnader som ges till löntagarna bör också
ges till pensionstagarna. Lika stor pension skall beskattas på samma sätt som lika stor lön.
Styrelsens svar:
I SDP:s pensionspolitiska program (2018) fastslår partiet att pensionärers beskattning inte ska vara
strängare än löntagares på motsvarande inkomstnivå. SDP har föreslagit att
pensionsinkomstavdraget ska vara i linje med arbetsinkomstavdraget.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och beslutar att FSD ska
verka för att beskattningen av pensionsinkomst inte ska vara strängare än löntagares på
motsvarande inkomstnivå.
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11. Begränsad löneminskning vid kollektivavtalsbyte
Dalsbruks Svenska Arbetarföring r.f.

Statsföretaget Posti har som mål att spara 150-200 miljoner euro under kommande tre år. Minst
700 anställda planeras flytta att lyda under ett annat kollektivavtal, vilket minskar deras lön med
30-50%. Deras lön ligger just nu på ca 2200e/mån i medeltal. Samtidigt har lönerna i Postis
ledningsgrupp stigit med 52% under åren 2016-2018. Verkställande direktörens lön steg med 48%.
Lönen ligger nu på ca 82 000e/mån.
Om Posti behöver spara så många miljoner, hur är det möjligt att ledningsgruppens löner stigit i
denna grad? Hur ska en arbetare med en lön på 2200e/mån, eller lägre, klara av en plötslig
löneminskning på 30-50%? Förutom att det kan komma att kosta arbetstagaren och hens familj
ekonomiskt, psykiskt, socialt och eventuellt fysiskt, så kan följderna komma att kosta även staten
om arbetstagaren och familjen behöver hjälp av staten på ett eller flera plan som ovan nämns. Vi
socialdemokrater, som alltid kämpat för arbetarnas rättigheter och jämlikhet, bör inte godkänna
ett dylikt förfarande.
Det borde bli olagligt att ge en arbetstagare en direkt löneminskning på över 20%, oberoende flytt
till ett annat kollektivavtal. För jämlikhetens skull borde även ledningens löner sänkas i samma
grad, då det gäller sparåtgärder. Vi önskar att regeringen börjar arbeta på detta.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen anser den lönesänkning som Postens planerade avtalsbyte skulle innebära inte är
acceptabel, speciellt med tanke på ledningens inkomstutveckling. Styrelsen välkomnar
ägarstyrningsminister Paateros krav att Postens styrelse ska granska ledningens belöningssystem
och inom september presentera tillräckliga åtgärder för att göra dem mer skäliga. Posten har tagit
time out gällande kollektivavtalsbytet och staten har som postens ägare förutsatt att frågan om
kollektivavtalen ska lösas genom förhandlingar på ett sätt som inte är oskäligt för personalen men
också beaktar de utmaningar Posten står inför.
Styrelsen konstaterar att lönesättningen i den nordiska modellen sker genom kollektivavtal och att
man därför inte bör införa lönesänkningsgränser i lag. Däremot anser styrelsen att staten i sin roll
som ägare ska se till att statsägda företag prioriterar sitt samhällsansvar och för en rättvis och
hållbar personalpolitik. Vidare anser styrelsen att förändringar bäst hanteras genom att diskutera
utmaningarna och söka lösningar i samarbete med personalen och att det därför är skäl att förnya
samarbetslagen.
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och beslutar att FSD ska
verka för
- att statens ägarpolitik prioriterar företagens samhällsansvar och en hållbar personalpolitik
samt ser till att ledningens belöningssystem är skäliga
- att samarbetslagen förnyas så att personalen har genuina möjligheter att delta och påverka i
förändringsprocesser
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12. Ta bort behovsprövningen vid arbetsuppehållstillstånd
Korsholms socialdemokratiska förening

Finlands nya framtidslinje är långt baserad på att sysselsättningen hålls hög. På lång sikt försvåras
detta av vår åldrande befolkning och att det inte föds tillräckligt många barn. För att motverka
detta hållbarhetsgap bör vi få så många arbetsvilliga i jobb som möjligt. En viktig åtgärd är
arbetskraftsinvandring. Att arbeta i Finland är dock ofta lättare sagt än gjort om du inte har
finländskt medborgarskap.
Utlänningslagens paragraf 73 anger att ”Beviljandet av uppehållstillstånd för arbetstagare baserar
sig på en prövning där man ska 1) utreda möjligheten att inom en rimlig tid få sådan arbetskraft
som lämpar sig för det aktuella arbetet och som står till förfogande på arbetsmarknaden, 2) se till
att beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare inte hindrar en person som avses i 1 punkten
att få arbete”.
Utredningen ovan görs av TE-centralen, och deras beslut har ofta kritiserats för att vara bristfälliga
och inte anpassade till regionala eller särskilda fall. För många näringsidkare kan det vara svårt att
hitta passande arbetskraft bland EU-medborgarna på området, men passande arbetssökande får
ändå inte uppehållstillstånd och kan inte ta emot jobbet.
Den nuvarande lagstiftningen diskriminerar dessutom de invandrare som redan bor i Finland. Om
du bor i Finland och befinner dig i ett brytningsskede mellan uppehållstillstånd är du sist i kön för
att få arbete. Om du exempelvis vill byta jobb, just har studerat klart utan att genast hittat
arbetsplats inom ditt område, har fått nekande asylbeslut, eller har lämnat ett förhållande ditt
tidigare uppehållstillstånd baserade sig på, kan du bara få jobb om alla före dig i kön har sagt nej.
Trots att du kanske har starka band till Finland och nära och kära här får du inte stanna.
Att utestänga icke-EU-medborgare från att kunna söka arbete på samma villkor förstärker en
klasstruktur där icke-EU-medborgare endast får de jobb som ingen annan vill ha. Denna lag borde
slopas så denna diskriminering kan motverkas. För att se till att arbetsmarknaden inte påverkas
negativt med lönesänkningsinflationer, uppsägningar och osäkra arbetsavtal bör
arbetsmarknadspolitiken stödjas av en stark fackföreningsrörelse och bindande kollektivavtal.
Det ligger i allas vårt intresse för ett jämlikt, säkert och ekonomiskt hållbart samhälle att se till att
inga grupper hålls utanför arbetslivet. I Finland år 2019 borde inte vi göra det svårt att skaffa ett
jobb och försörja sig själv.
Därför föreslår Korsholms socialdemokratiska förening:
att FSD jobbar i riksdagen för att ändra paragraf 73 så att icke-EU-medborgare inte längre har en
nackdel på arbetsmarknaden.
Att FSD framhåller frågan inför SDP:s partikongress 2020.
Styrelsens utlåtande:
Finland behöver arbetskraftsinvandring och det finns skäl att på olika sätt underlätta
arbetskraftsinvandring och göra det lättare för invandrare bosatta i Finland att komma i jobb.
Behovsprövningen berör inte sakkunniga eller specialistjobb, inte heller branscher där det råder
arbetskraftsbrist (bedömningen görs regionalt).
Sverige har som enda EU-, ETA- och OECD-land avstått från behovsprövningen (år 2008) och beslutet
har lett till att utländsk arbetskraft har främst rekryterats till branscher där det redan råder stort
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utbud på arbetskraft och det har förekommit negativa effekter som handel med arbetstillstånd och
oschysta arbetsvillkor.
Behovsprövningen är ett sätt att trygga möjligheterna för arbetssökande bosatta i landet att få jobb
och att på förhand granska arbetsvillkoren i de jobb till vilka arbetskraft från tredje land rekryteras.
Ca 10-15 procent av ansökningarna som faller inom ramen för behovsprövningen förkastas, de flesta
av dem p.g.a. brister i lön och arbetsvillkoren eller för att företaget inte klarar av sina åtaganden
som arbetsgivare. Däremot finns det behov att göra processen snabbare och smidigare samt göra
det lättare för icke-EU/ETA-medborgare att byta jobb
Styrelsen anser därmed att det i dagsläge inte finns skäl att helt slopa behovsprövningen för
beviljande av uppehållstillstånd för arbetstagare från icke-EU/ETA-länder. Däremot stöder styrelsen
Rinnes regerings mål att underlätta arbetskraftsinvandring, bl.a. genom att förkorta
handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete till en månad samt att bevilja
studeranden uppehållstillstånd för hela examen och att det efter utexaminering förlängas till två år
och göra det möjligt att ta emot kortvarigt jobb.
Styrelsen föreslår att kongressen förkastar motionen.

13. Yrkesutbildningen i Finland fortfarande i kris
Vanda Svenska Socialdemokrater
Under senaste regeringsperiod reformerades yrkesutbildningen i Finland. Man gick genom
reformen in för ett mönster om “livslångt lärande” som i allt högre grad flyttade undervisningen
från den egna skolan till arbetsplatser och sålunda gav större skyldighet åt företagen. Som en följd
av nedskärningarna har hundratals lärare inom yrkesskolor i Finland de senaste året slutat, då de
upplevt att de i sitt arbete är totalt otillräckliga. Enligt undersökning som gjorts 2019 av
lärarfacket OAJ och som publicerades 15.9.2019 anser 70 % av den nuvarande lärarkåren i hela
landet att resurserna idag för handledning av studeranden är otillräckliga. Det måste finnas lärare,
som både undervisar och följer arbetet på praktikplatsen.
Lärarna i skolorna har idag inte möjlighet att handleda eleverna på arbetsplatsen, det finns inte
ens tillräckligt resurser för att diskutera med arbetsplatshandledarna! Ingen tid för detta
reserverad i systemet.
OAJ:s ordf. Olli Luukkainen anser att det behövs tilläggsresurser för att på ett lyckat sätt föra
samman yrkesutbildning och företag. Som det nu är, är förverkligandet en halvmesyr.
Många ungdomar som i sina yrkesstudier inte har “praktikperiod” på gång, lider brist på
undervisning I själva skolan. Mycket sker på distans och vi känner till 16-åringar i yrkesskolor som
inte hare en enda normal lektion under en veckas tid. Studierna sker på distans i hemmet,
uppgifterna är enkla och kan skötas på en dag, har vi hört. Resten av tiden är de unga lediga och
vind för våg. Risken för utslagning är stor.
Eleverna har rätt till allmänbildande undervisning även i bl.a. arbetslivsfrågor inom sitt branchval.
Den allmänbildande undervisningen, man nu delvis knappat in på, är en garanti för framtiden.
Eleven kan bli tvungen att söka sig ett nytt yrke, då globalisering och automation lätt kan medföra
att själva yrket försvinner. Den allmänbildande undervisningen i yrkesskolor kan bli en plattform
att gå vidare ifrån.
Utöver elever inskrivna i läroanstalter, har vi redan I Finland en grupp på 60 000 ungdomar i åldern
15–19 år som inte är inskrivna. I någon skola eller har ngt jobb. Att satsa på utbildning ungdomar
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som idag är i riskzonen är en betydligt billigare satsning än att senare i livet ta hand om dem som
utslagna ur systemet.
Vanda Svenska Socialdemokrater hoppas Fsd:s styrelse gör sitt yttersta för att få mera ekonomiska
resurser till yrkesskoleundervisningen i Finland.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen omfattar motionärens oro för de konsekvenser föregående regerings nedskärningar i
anslagen för yrkesutbildningen haft. Styrelsen konstaterar att SDP i sina alternativbudgetar och i
sitt valprogram framhållit behovet av tilläggsresurser för yrkesutbildningen.
Styrelsen konstaterar att den socialdemokratiska regeringen levererar då regeringen i sitt
budgetförslag för år 2020 föreslår ett tilläggsanslag på 80 miljoner euro för anställning av lärare
och handledare inom yrkesutbildningen och för stödåtgärder i anslutning till undervisningen och
handledningen. Därutöver föreslår regeringen ett anslag på 2,5 miljoner euro för att öka antalet
arbetsplatshandledare.
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

14. Kustbanan behöver finansiering
Karis-Billnäs Socialdemokrater

Järnvägsförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo, den så kallade Kustbanan, började byggas redan
i slutet av 1800-talet och blev färdig 1903. Det dröjde ända till 1995 innan Kustbanans
grundförbättring och elektrifiering var klar. Projektet blev inte så omfattande som man planerat,
Kustbanan är än i denna dag enkelspårig mellan Kyrkslätt-Åbo, med endast vissa ställen där två tåg
kan mötas.
De första Pendolinotågen testades och togs i trafik på Kustbanan. Pendolinotågens topphastighet
är 220 km/h och meningen var att de nya tågen skulle förkorta restiden på Kustbanan. Idag är
Kustbanan i sådant skick att tågen inte kan köras i topphastigheter.
Kustbanan går genom de västnyländska kommunerna Kyrkslätt-Sjundeå-Ingå-Raseborg. På andra
sidan av länsgränsen, i Åboland, finns ännu Salo. För dessa kommuner är banan en livsnerv som
transporterar invånare till jobb, studier, kultur- och idrottsevenemang samt utlandsresor per båt
eller flyg både till Helsingfors och till Åbo.
Passagerarantalet på sträckan mellan Åbo-Helsingfors är 1,6 miljoner passagerare/år.
Passagerarantalet på sträckan Karis-Helsingfors är det samma, dvs 1,54 miljoner biljetter köps på
denna sträcka varje år. Kustbanan är därmed Finlands näst mest trafikerade järnvägssträcka efter
huvudbanan (Päärata).
Kustbanan är i skriande behov av grundförbättring och den behöver även göras dubbelspårig på
hela sträckan. I statens tilläggsbudget för i år (2019) fick sträckan Karis-Åbo 60 miljoner för
förbättring av vissa banavsnitt. Detta är välbehövda pengar. Alla åtgärder som förbättrar banan,
säkrar samtidigt att tidtabellerna håller. Eftersom närtågstrafiken körs på samma enspåriga bana,
blir fjärrtågen ofta försenade, vilket drabbar främst tågens stamkunder, dvs pendlarna.
En förutsättning för att trafiken på Kustbanan ska kunna öka ytterligare och samtidigt bli smidigare
är byggandet av Esbo stadsbana (Kaupunkirata). På sträckan fram till Köklax (Kyrkslätt) beräknas
den kosta 275 miljoner. Dessutom planeras dubbelspår mellan Salo-Åbo (390 miljoner) och en
förbättring av bangården i Åbo (80 miljoner). Alla dessa förbättringar är mer än nödvändiga, men
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Kustbanan behöver dessutom en grundförbättring med dubbelspår mellan Kyrkslätt ock Salo samt
fler platser för tåg att mötas.
Landets regering har beslutat backa upp projektet kring den snabba tågförbindelsen mellan
Helsingfors och Åbo, genom att grunda bolag för planeringsarbetet. Enbart planeringen beräknas
kosta kring 80 miljoner. Sträckningen av den nya snabbförbindelsen kräver byggande av över 120
betongbroar och 23 dubbla tunnlar insprängda i berg. Banan skulle gå rakt ovanpå Lojoåsen som
är ett av de viktigaste grundvattenområdena. Tusentals hektar jordbruksmark, tomtmark,
gårdsmark och skog skulle läggas under banan. Hundratals familjers gårdar och hus tvångsinlösas.
Den nya bansträckningen planeras bli 26 km kortare än Kustbanan och tidsinbesparingen 15
minuter med nuvarande tågmodeller (snabbtåg). Beräkningarna kring en restid på en timme
mellan Åbo och Helsingfors förutsätter supersnabba tåg, som inte stannar på mellanstationer.
Tågen kommer inte heller att kunna köra den planerade maxhastigheten på grund av den stora
mängden tunnlar. I en tunnel möter nämligen tåget ett luftmotstånd som innebär att det måste
sakta ner på farten.
Den samma inbesparingen i restid kunde åstadkommas genom att grundförbättra Kustbanan, men
till ett betydligt billigare pris, både ekonomiskt och miljömässigt. Den snabba tågförbindelsen
mellan Åbo och Helsingfors beräknas kosta 2.400 - 2.800 miljoner euro. Ett högt pris för en 26 km
kortare sträcka och 15min kortare restid. (186 miljoner/minut, 107 miljoner/km).
Byggandet av den snabba tågförbindelsen kan inledas någon gång på 2030-talet. Om och när den
blir klar vet ingen. Grundförbättringen av Kustbanan kunde däremot inledas direkt och
följdaktligen ge en snabb lösning på kravet om kortare restid mellan Åbo och Helsingfors,
dessutom till ett förmånligt pris.
Resenärerna på Kustbanan kan inte vänta 15-20 år. Om Kustbanan lämnas åt sitt öde utan
grundförbättring, blir resenärerna tvungna att välja vägtrafiken framemot tågtrafiken. Trafiken på
Kustbanan måste säkerställas.
Karis-Billnäs Socialdemokrater föreslår att
- FSD konsekvent arbetar för att grundförbättringen av Kustbanan inleds i snabb takt. Ett första
steg i det arbetet är att jobba för att arbetet med Esbo stadsbana (Kaupunkirata) påbörjas så fort
som möjligt.
- FSD kräver att regeringen uppgör en opartisk miljökonsekvensbedömning samt en grundlig
ekonomisk kostnadsjämförelse mellan byggandet av en ny snabbförbindelse jämfört med en
grundförbättring av Kustbanan.
Styrelsens utlåtande:
Motionen är i linje med FSD:s tidigare kongressbeslut. Styrelsen konstaterar att regeringen
reserverat 60 miljoner euro för Kustbanans grundsanering åren 2019–2021. Enligt regeringens
linjedragning om främjandet av stora trafikprojekt (10.9.2019) ska regeringen ta ställning till Esbostadsbana redan i samband med MBT-avtalsförhandlingarna.
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.
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15. Motion om vägnätet
Peter Sjökvist
Efter flera år av underinvesteringar i landets vägnät har glädjande nog igen resurser avsatts för
förbättringar och underhåll av våra vägar. Vägnätet i Finland har tyvärr de senaste åren förfallit i
en allt snabbare takt. Många lite mindre vägar börjar vara i ett sådant skick att åtgärder inte längre
kan vänta.
När ansvariga myndigheter informerar om kommande reparations projekt hör man ofta siffror om
trafikmängder nämnas som orsak till att åtgärder utförs på det aktuella vägavsnittet. Många
mindre vägar på landsbygden har inte trafikmängder om motsvarande 2.000-3.000 bilar per dygn
eller mera, men skicket på vägarna börjar vara sådant att de är knappt farbara efter decennier av
uteblivet underhåll.
Efter att en motion om att införa kontroller och att göra upp en förteckning angående behoven
och skicket för vägarna inom Närpes området lämnats till stadens fullmäktige (SDP), så framkom
det att flertalet av de statliga vägarna inte åtgärdats sedan tidigt 1990-tal, (tex. Nämpnäsvägen
och Rangsbyvägen).
Därför yrkar jag på att FSD, SDP och dess riksdagsledamöter aktivt arbetar för att även vägar med
mindre trafikmängder tilldelas medel för nödvändiga åtgärder och reparationer.
Styrelsens utlåtande:
I budgetförslaget för 2020 föreslår regeringen Rinne en permanent nivåförhöjning på 300 miljoner
euro i finansieringen av bastrafikledshållningen för att avbryta och minska ökningen av det
eftersatta underhållet när det gäller vägar, järnvägar och farleder. Tillsammans med andra
höjningar ökar finansieringen av bastrafikledshållningen med 362 miljoner euro 2020. 20 miljoner
euro budgeteras för stöd för privatvägar 2020.
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

16. Skärp bestämmelserna för fritidsbåtar!
Karis-Billnäs Socialdemokrater rf
Olyckor, incidenter och andra olägenheter förorsakade av fritidsbåtars trafik har under de senaste
åren stadigt ökat i antal. Detta gäller såväl till havs som på insjöar och vattendrag. De snabbast
växande olägenheterna förorsakas av de så kallade vattenskotrarna, vilka för numera ökar i antal
med cirka 30 procent per år.
Kompetenskraven för att framföra fritidsbåtar är för de vanligaste båttyperna så gott som
obefintliga. Det räcker att man fyllt 15 år. Med dagens kraftiga motorer kan man med dessa båtar
nå upp till så höga hastigheter som 100 km/timme (55 knop). Vattenskotrarna som kan framföras
på mycket grunda vatten har på många håll förorsakat olägenheter med bland annat buller för
såväl den fasta befolkningen som fritidsboende samt dessutom skador på djur -och växtliv.
Fritidsbåtarnas rörelsefrihet och hastigheter har begränsats på vissa områden, men en enhetlig
och nationell policy saknas. I syfte att höja kompetens- och säkerhetsnivån i fritidsbåtstrafiken och
förebygga olägenheter behövs en helhetsstrategi och ett åtgärdsprogram på nationell nivå.
Åtgärderna kan bland annat omfatta uppdateringar och skärpning av lagar och förordningar samt
upplysningsarbete.
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Vi föreslår att Finlands Svenska Socialdemokrater verkar för att en statlig helhetsstrategi för
fritidsbåttrafiken fås till stånd.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

17. Förnyandet av den finska försvarsmakten
Åbo svenska socialdemokrater rf

Finlands militära försvar är uppdelat i armén, flottan och flygvapnet. De här vapengrenarna
försvarar inte bara landet, utan också sina traditionella andelar av landets försvarsresurser. Trots
att världen i många avseenden förändras i snabb takt, planerar man ersätta sextiofyra gamla
jaktplan med sextiofyra nya. Varken med mer eller med mindre!
I fredstid är jaktplanens uppgift att snabbt identifiera utländska plan, som utan lov tränger in i
finskt luftrum. Men vilken är deras uppgift i krigstid, om Finland utsätts för ett militärt anfall? Det
är osannolikt att fienden i så fall skulle sända in stora eskadrar av bombplan, som skyddade av
deras jaktplan skulle bomba på förhand utsedda platser i vårt land. Med allt fler olika former av
obemannade farkoster, både till lands, sjöss och i luften, är det inte värt att idag satsa stora
summor på inköp av bemannade jaktplan. Våra begränsade resurser kunde på flere andra sätt
användas mer effektivt för att försvara vårt samhälle.
Vi uppmanar därför FSD:s styrelse att ge distriktets representant i partistyrelsen i uppgift att
framhålla att kostnaderna för och nyttan av sextiofyra nya jaktplan måste jämföras med
resurserande av annan verksamhet, som mer effektivt skulle förbättra vårt lands säkerhet.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen konstaterar att SDP och regeringen anser att kapaciteten hos Hornet-jaktplanen bör
ersättas fullt ut. SDP har däremot inte tagit ställning till det exakta antalet nya jaktplan. Ett
upphandlingsavtal ska enligt regeringsprogrammet ingås år 2021 och regeringen har i
budgetförhandlingarna 2019 anvisat sammanlagt 4,5 miljarder euro under denna ramperiod för
anskaffning av multirollsjaktplan för flygvapnet.
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

18. Digital delaktighet är ett gemensamt ansvar
Jan Nyström
Digitalisering av tjänster ger möjligheter till att sköta ärenden smidigt och minskar bundenheten
till bestämda servicetider och platser. Digitaliseringen medför också ökad produktivitet och
kostnadsbesparingar för tjänsteleverantörerna. Banktjänsterna har digitaliserats kraftigt i Finland.
Samtidigt har majoriteten av alla över 75 åringar inte ännu någonsin använt internet, för att inte
tala om att äga en smarttelefon. Banktjänster är viktiga även för de äldre och deras rätt att
självständigt sköta sina bankärenden bör säkerställas. Ansvaret för digitalt stöd i bankärenden har
alltför mycket lämnats åt anhöriga, olika frivilligorganisationer som erbjuder digitalt stöd samt
andra offentliga aktörer, som bibliotek. Detta skapar ofta ohållbara situationer i och med att
bankärenden oftast kräver stark autentisering. Det bör huvudsakligen vara bankernas ansvar att
sköta om handledningen för användandet av sina digitala tjänster. Banker kan för detta ändamål
väl samarbeta med frivilligorganisationer och andra instanser som erbjuder digitalt stöd. För de
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som på grund av hälsotillstånd eller ekonomisk ställning inte kan använda digitala tjänster bör
alternativa sätt tillhandahållas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknad att:
Socialdemokraterna arbetar för banksektorns ökade ansvarstagande för rådgivning av sina digitala
tjänster och för att alternativa sätt att sköta bankärenden i tillräcklig stor omfattning tillhandahålls
dem som på grund av ekonomisk ställning eller hälsotillstånd inte har möjlighet att använda
digitala tjänster samt att informationen om dessa möjligheter är tillräcklig.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

19. Identitetskort - en rättighet för alla finländska invånare
Rebecca Åkers

Från och med början av år 2019 kan du endast använda pass eller identitetskort för att bestyrka
din identitet på ställen som kräver så kallad stark autentisering, t ex banker. Trots att det är viktigt
att vi kan bevisa vem vi är på ett säkert sätt, är det ändå en rättighet att kunna sköta sina
myndighetsärenden utan större hinder.
Nästan 1,5 miljoner människor i Finland saknar både identitetskort och pass. Förut har det
fungerat med körkort för att styrka sin identitet, något som fler människor har och som har en
lång giltighet. Med lagändringen har därför många finska invånare hamnat i en situation där det är
svårt att kunna identifiera sig. Behovet av stark autentisering kan dessutom särskilt drabba äldre
människor, som inte gärna sköter sina ärenden elektroniskt med bankkoder och mer sällan har ett
giltigt pass.
Om du inte har ett kort som fungerar för stark autentisering har du stora problem att sköta dina
myndighetsärenden. Att skaffa ett giltigt kort är dessutom svårt, då identifieringen för ansökan
kräver ett annat kort för identifiering.
Kortet kostar över 50 euro och kräver handlingar som kan vara svåra att få tag på eller som kostar
ytterligare, vilket innebär att det finns en stor risk att människor väljer att inte skaffa
identitetskortet förrän de verkligen behöver det. När en sådan händelse inträffar, tar det ändå
flera veckor att få det. Att behöva vänta flera veckor på att ens inleda myndighetsärenden som
kan vara livsviktiga är fel.
Kortet kan jämföras med Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringskort, som avgiftsfritt skickas ut till
alla som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Ett identitetskort borde skickas ut till alla
som är fast bosatta i Finland.
Med hänvisning till ovanstående föreslår FSDs medlem Rebecca Åkers att FSD:s styrelse arbetar
för att alla finländska medborgare ska få ett avgiftsfritt identitetskort.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen föreslår att kongressen godkänner motionen.

46

20. Mer synlighet på sociala medier!
Erica Helin

FSD är ett geografiskt splittrat parti och det innebär en del utmaningar, bland annat är
kommunikationen mellan Svenskfinlands olika socialdemokratiska föreningar haltande, ibland
obefintlig. Vi mår bra av att hålla varandra uppdaterade om livet som socialdemokrater runt om i
Svenskfinland. Några föreningar gör redan nu ett gott SOME-arbete, andra fokuserar på andra
former av kommunikation, men ingen skulle förlora på att ägna en liten stund åt att fundera kring
kommunikation på sociala medier. Tycka vad man tycka vill om Facebook och Instagram, men vi
behöver kunna använda dessa plattformer som en kompletterande del av kommunikationen med
väljarna.
2020 är ett ”valfritt” år i politisk mening och det ger utrymme för att fokusera på att skapa en solid
SOME-grund från vilken man kan ta avstamp ifrån när kommunalvalet stundar. Tillika behöver vi
minnas att valarbetet inför kommunalvalet skall påbörjas i kulisserna redan nu och sakta trappas
upp fram till dagen D. All synlighet är bra synlighet och ju mer försök till synlighet vi gör, desto
större blir chansen att vi lyckas få till ett inlägg som slår igenom och blir en ”snackis”.
Jag föreslår därför att vi inrättar ett turande system under året 2020 (eller så snabbt som möjligt)
där varje förening turvis under en vecka gör en SOME-kampanj med syfte att presentera sig själva
för övriga FSD men också för Svenskfinland som helhet, med FSDs officiella Facebooksida (Finlands
svenska socialdemokrater- FSD) som plattform. Under veckan får man göra ett obegränsat antal
inlägg på sidan, men minst två inlägg. Ett inlägg där man presenterar föreningen och ett inlägg av
mer underhållande karaktär (Meme, video, en rolig bild eller någonting annat som kan få folk att
dra på smilbanden).
Verksamhetsledarna fördelar veckorna med kontinuerligt regional spridning och följer med den
dynamiska spridningen av inläggen. Den förening som när året är slut lyckats producera det inlägg
som fått mest medial spridning (rent konkret; flest delningar på Facebook) belönas med ära och
berömmelse, men också ett litet pris från FSD.
Målet är att skapa uppmärksamhet och synlighet kring oss på Facebook och övriga sociala medier,
men också att uppmärksamma de olika föreningarna och de enskilda, aktiva medlemmarna.
Genom att inlägg gillas, kommenteras och delas får också FSDs officiella sida synlighet och
spridning.
Ett annat mål är att erbjuda varje förening en chans att utmana sig själva, prova på någonting nytt
och väcka kreativiteten hos våra medlemmar. Tillsammans kan vi utbyta idéer och inspirera
varandra inför kommande valkampanjer.
Styrelsens utlåtande:
Styrelsen omfattar motionens målsättning att uppmuntra till aktivitet på sociala media och att
synliggöra FSD, föreningarna och aktiva på sociala media. Styrelsen konstaterar att SDP och FSD
kommer att satsa på utbildningsverksamheten 2020, framför allt med avsikt att stärka
föreningarnas och medlemmarnas förutsättningar att göra effektivt politiskt och kampanjarbete i
kommunerna och via sociala media. Styrelsen vill påminna föreningarna och aktiva medlemmar
om Arbetarbladet som kanal för att få synlighet och om FSD:s Facebook-grupp som forum för
diskussion samt utbyte av idéer och erfarenheter.
Styrelsen föreslår att kongressen antecknar motionen för kännedom och beslutar att FSD ska ha
en kampanj som uppmärksammar/presenterar föreningarna på distriktets sidor på sociala
media.
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VI BYGGER LANDET
1. Vi bygger landet i gärning och ord
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav
Timret ur skogen och fångsten ur hav.
Vi är de tusenden som bygger landet.
Vi bar det fram i nöd och strid,
I trots och längtan, i svält och armod.
Nu bygger vi den nya tid.
2. Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.
Vi är de tusenden…
3. Vi är fabrikens och plogarnas män
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar
skapade lyckan och höll henne kvar.
Vi är de tusenden…
4. Hör hur det sjunger från rem och pistong.
Hör hur det växer till arbetets sång
Susar från axen av gulnande säd
Stiger i klanen från släggor och städ.
Vi är de tusenden…
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