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Nu börjar det hända grejer. Fredagens kli-
matstrejk skapade ännu en gång ett enormt 

intresse och syntes från Mariehamn till Bryssel. 
Den unga generationen börjar vakna på allvar 
och det är inte så konstigt. Det är ju de unga som 
kommer att få leva med konsekvenserna av de 
beslut som dagens generation av beslutsfattare 
har fattat. 

Men det är inte bara de unga som syns i 
klimatdebatten just nu. Om jag fick en euro för 
varje politiker som har hänvisat till Greta Thun-
berg de senaste åren så vore jag rik idag. När 
Greta var i Bryssel så stod politikerna i kö för att 
ta bilder med henne.

Jag tror till exempel att jag inte har sett kom-
missionens ordförande Jean-Claude Juncker 
röra sig så snabbt och smidigt på många år som 
när han hoppade in för att få en bild med Greta.

Greta är grym. Hon har gjort ett fantastiskt jobb 
med att lyfta klimatfrågan. Men det är synd att 
se så många makthavare använda henne för 
att komma undan med fina ord men sedan helt 
slippa fokus på de sakfrågor som faktiskt kan 
rädda klimatet. Vi borde inte göra det så lätt 
för makthavarna att slippa undan. Det skulle 
faktiskt inte vara för mycket begärt att varje 
hänvisning till Greta eller klimatfrågan från en 
makthavare skulle följas av ett konkret förslag 
på hur vi ska rädda klimatet.  

För oss är EU sannolikt den bästa arenan för 
att tackla klimatförändringarna. Utsläppen vet 
inga gränser och ska vi på allvar få en effekt 
måste vi agera internationellt. EU kan också 
fungera som en stark röst globalt. Om hela EU 
står bakom en position så har man ett mycket 
större inflytande än vad enskilda länder har 
var för sig i till exempel globala klimatförhand-
lingar.  

Under den nuvarande mandatperioden i 
Europaparlamentet har mycket handlat om hur 
EU ska uppnå målen i Parisavtalet. Att klara 
Parismålen är också det en klyscha som är enkel 
att slänga sig med men det blir mer utmanande 
när det kommer till att verkligen omsätta det 
i praktiken. Det finns dessutom stora politiska 
skiljelinjer kring hur man ska göra för att nå 
målen och vilka säkerhetsmarginaler som ska 
finnas.  

Lika populärt som det är att prata om klimatfrå-
gan i generella termer, lika trist tycker många 
att det är att prata om de ofta mycket tekniska, 
lagförslagen som faktiskt kan påverka klimatet. 
Om vi ser tillbaka på den gångna mandatperio-
den i Europaparlamentet har vi flera viktiga 
frågor som knappast rönt de största rubrikerna. 
Det har handlat om handel med utsläppsrät-
ter, hur mycket ska det kosta att släppa ut CO2 
i atmosfären? Det har handlat om bilar och 
lastbilars utsläpp, hur mycket ska de få släppa ut 
och vilket år ska målen var uppnådda? Det har 
handlat om förordningen om medlemsstaternas 
bindande minskningar av växthusgasutsläpp, 
hur mycket ska varje land minska sina utsläpp 
med och vad är egentligen rättvist?  

Det är alltså i sådana här, konkreta men tek-
niska frågor som politiken faktiskt gör skillnad 
för vårt klimat. Det är kanske inte lika sensatio-
nellt som att hålla fina tal, men det är klimatet 
kräver faktiskt fler konkreta åtgärder – inte bara 
ord.

Greta vill nog 
ha mer än bara 
fina ord

Finland är känt för sitt välfungerande 
utbildningssystem och uppnår 
fina resultat i såväl PISA- (fokus på 
grundläggande utbildning) som i 
PIACC- (fokus på vuxnas färdigheter) 
evalueringarna. Fritt bildningsar-
bete är en viktigt del av de kompe-
tenshöjande verksamheter som finns 
tillgängliga utanför det formella 
utbildningssystemet.

Fria bildningen riktar sig i första 
hand till den vuxna befolkningen 
men det finns deltagare i alla åldrar. 
De fem olika verksamheterna inom 
den fria bildningen, medborgarin-
stitut, folkhögskola, idrottsutbild-
ningscenter, sommaruniversitet och 
studiecentraler (bildningsförbund) 
bidrar till en mångsidig möjlighet till 
bildning för alla. Bildningsalliansen 
är takorganisation för fritt bild-
ningsarbete på svenska i Finland. 
Bildningsalliansen har två åländska 
medlemmar, Medborgarinstitutet 
Medis och Arbetarnas Bildnings-
förbund (ABF).

Vi följer regelbundet med det arbe-
te som de gör för den fria bildningen 
på Åland. Medis har aktivt engagerat 
sig i integrationsfrågor och satsat 
på att utveckla och skapa en god 

kvalitet inom de sk. integrationsut-
bildningarna vid sidan av all annan 
institutverksamhet. Arbetarnas 
bildningsförbund har 33 medlems-
föreningar som representerar olika 
fack-, politiska-, ideella och intres-
seorganisationer. De ordnar kurser 
och ger möjlighet till studiecirklar. 
Kursinnehållet är mångsidigt och 
svarar mot det bildningsbehov som 
finns i samhället och hos medlem-
marna.

Bildingsalliansen anser att både 
Medis, ABF och Ålands Folkhögskola, 
alla har sin givna plats i det åländska 
samhället. De olika aktörerna har 
sina egna specifika bildningsupp-
drag och kompletterar varandra. 
Att minska på den fria bildningens 
utbud är att minska på och begränsa 
ålänningarnas möjligheter att bilda 
sig under fria och frivilliga former.

Finlands jubileumsfond, Sitra har 
under arbete ett treårigt projekt, 
Kompetensens tid som ska skapa 
en vision för framtidens livslånga, 
kontinuerliga lärande. I februari 
publicerade Sitra fyra teser kring 
det livslånga lärandet. En av teserna 
lyfter fram betydelsen av medbor-

garnas möjligheter till kontinuerligt 
lärande, oberoende om hen är i 
arbetslivet eller utanför det.

Medborgarsamhället och den 
fria bildningen nämns som viktiga 
aktörer i det livslånga lärandet. 
Det känns därför väldigt beklagligt 
att läsa om att man på Åland vill 
begränsa ålänningarnas möjligheter 
till ett kontinuerligt, livslångt lärande 
i framtiden genom att ifrågasätta 
Arbetarnas Bildningsförbund och 
dess existens.

Den fria bildningen ska främja 
 aktivt medborgarskap och demokra-
ti samt ge alla, oberoende bakgrund 
möjlighet att ta till sig bildning i olika 
former. Behovet av bildning, aktiva 
medborgare och diskussioner kring 
ett demokratiskt och mångkulturellt 
samhälle minskar inte, utan kanske 
snarare tvärtom.

Det är viktigt för ett nordiskt 
välfärdssamhälle och ett självstyrt 
Åland att vi ger rum för bildning och 
reflektion. Till det behöver vi alla 
aktörer, såväl Medis, Ålands folk-
högskola som ABF.

HENRIKA NORDIN
VERKSAMHETSLEDARE, 

BILDNINGSALLIANSEN

Mångsidig fri bildning
stöder livslångt lärande

Ja, det är mitt ansvar att agera nu. 
Ansvaret ligger på mig liksom på de 
andra som kandiderar för Åland till 
riksdagen. 

Så vad kommer ni riksdagskandi-
dater göra för de här ungdomarnas 
rätt till framtid, var ligger era priori-
teringar?

Faktum är när de vuxna som sitter 
på makten inte längre klarar av att 
sköta världen växer en motrörelse, 
en kraftig motrörelse som nu enga-
gerar ungdomar världen över. 

Jag läser  att medelålders be-
slutsfattare, offentliga personer 
och en och annan näringsidkare 
på Åland väljer att förminska dessa 
ungdomars ställningstagande och 
agerande. 

Genom att dela statusar på sociala 

medier där man förlöjligar, hånar, 
förminskar och gör sig lustig över 
ungdomarnas engagemang i klimat-
frågan. Osmakligt är ordet.

All den kunskap och forskning vi 
har idag kan inte ha gått alla dessa 
vuxna människor förbi, så lever 
man faktiskt fortfarande efter mottot 
“ingenting vi gör idag spelar någon 
roll, eftersom alla är utbytta om  100 
år”? 

Vi vet alla att när de vuxna som sitter 
på makten idag undviker att ta kraft-
tag i klimatfrågan kommer resultatet 
att bli ytterst kännbart i framtiden 
för dem som är unga idag. Situatio-
nen kommer bli ytterst kritisk och 
katastrofal för deras barnbarn, enligt 
FN:s  klimatrapport från i höstas som 

även den baseras på forskning.   
Det är därför de unga agerar.

Ungdomarna är en motrörelse 
som tar saken i egna händer och 
agerar. De är inte passiva och de 
undviker inte debatten.

Dessa ungdomar har en röst och 
ett mål men de saknar förutsätt-
ningarna att påverka utfallet i val 
eftersom de är för unga för att ha 
rösträtt. Bra jobbat klimat-kids stå på 
er bara!

Fortsätt organisera er och stå upp 
för er framtid, ni är en viktig del av 
den globala rörelsen! Tumma aldrig 
på er rätt till en framtid! Er kamp 
kommer att ge resultat!

JESSY ECKERMAN (S)
KANDIDAT I RIKSDAGSVALET

Det är mitt ansvar att agera nu

Jonas Bladh skrev en intressant 
ledare i tidningen Åland om kom-
mande val till Europaparlamentet. 
Jonas tes är att alla förlorar! Det tror 
inte jag. Jag tror att SFP:s kandida-
ter, Anton Nilsson och främst Nils 
Torvalds kommer få många tusen 
röster – och jag tror inte att Camilla 
Gunell ”stjäl” röster från SFP.

Jag var tidigare aktiv inom social-
demokraterna och har suttit bredvid 
Camilla på en och annan valvaka 
– ända sedan hon engagerade sig 
i politiken, som en av ”Barbros 
brudar”. Sedan dess har hon stigit 
fram som en politiker av rang, men 
också en statsman, med ett enormt 

kontaktnät även i riket. Vicelantrå-
det är respekterad i alla läger.

Jag hade även förmånen att lära 
känna Nils Torvalds under presi-
dentvalskampanjen för ett år sedan 
och i Bryssel, tillsammans med kam-
panjfolk från hela svenskfinland. 
Jag tror Nils behåller sitt mandat i 
Bryssel.

Jag tror att Camilla Gunell kom-
mer få många röster från socialde-
mokrater på fastlandet. SDP är det 
populäraste partiet i Finland just nu. 
Jag tror att hon har en hyfsad chans 
att överraska och ta sig hela vägen 
till EU-parlamentet!

Men... vad händer då med Ålands 

socialdemokrater i lagtingsvalet i 
höst?

Nina Fellman har jobbat hårt i 
regeringen den senaste perioden. 
Men kommer Nina belönas i nästa 
val, eller kommer hon bestraffas av 
motståndarna i kommunerna? Tony 
Wikström slutar med lagtingspoli-
tik. Vem eller vilka blir då S drag-
plåster?

Om nu Camilla far till Bryssel 
försvinner S stora röstmagnet! Hur 
många socialdemokrater kommer 
då in i nästa lagting. Vi går mot tre 
spännande val.

MATS GRANESÄTER
ÅLÄNDSK DEBATTÖR

Hur många socialdemokrater i nästa lagting?


