Hållbart initiativ rf

ÅRSBERÄTTELSE 2019
Den växande folkrörelsen

www.hallbartinitiativ.ax
www.facebook.com/hallbartinitiativ.ax
www.instagram.com/hallbartinitiativ
hallbartinitiativ.ax@gmail.com

2019 Årsberättelse

Vilken resa!
Framgång är kanske inte ett alltför starkt
beskrivande ord för vad människor kan åstadkomma
när de målmedvetet jobbar gentemot samma mål och
gör det både med passion och utdraget långt
tålamod.
Den 20 oktober hade vi efter genomförd
valkampanj utan vare sig ekonomi eller betald
personal, ställt upp i kommun- och lagtingsval med
synnerligen gott resultat - två starka mandat med
snudd på ett tredje vilket sedan realiserades till en
ministerpost och två stolar i lagtinget. Dessutom
fick vi fyra kommunfullmäktigeplatser totalt.
Tillsammans skapades en ny bit till det åländska
politiska pusslet och det skedde på tydlig
beställning av en växande folkrörelse.
Den första verksamhetsberättelsen ger dig en
inblick i vad allt som gjorts under 8 månader 2019.
Men allt går inte att dokumentera för eftervärlden;
alla långa och många möten, samtal,
problematiseringar, analyser, telefonsamtal,
chattande, kampanjande, planerande, rekryterande,
skrivande, peppande, och problemlösande.
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Som talespersoner har det vid varje tillfälle känts både enkelt och tacksamt att tala för och
om HI. Vi har gjort, och gör det, med stor stolthet eftersom vi är förvissade om att HI, med
en organisation som ständigt har örat nära den folkrörelse som byggt partiet, styr från
grunden och inte från toppen.
Tack alla ni som var med i den första viktiga tiden av HI-byggandet, ett arbete som nu
fortsätter inom egna ramar, egna stadgar och förhoppningsvis fortfarande med många
entusiaster som bidrar med kloka råd och mod.
Annette Bergbo och Alfons Röblom
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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STARTEN
Det ökande intresset på Åland för hållbarhet var
under våren 2019 ett faktum. Frågan vi ställde
oss var om de politiska partierna kunde axla de
nya förväntningarna att leda Åland i rätt riktning?
Fanns det tillräcklig långsiktig framsynthet inom
åländsk politik att alltid sätta planeten i första
rummet?
Mycket möjligt, men det behövs lite extra skjuts!
Efter vårens diskussioner blev svaret Hållbart
initiativ. Partiet hade visserligen redan funnits
under drygt fem veckor förra valet, men var nu
bredare och mer förankrat. Under några
månaders tid formulerade vi den politik som
behövs för att öka takten på det åländska
hållbarhetsarbetet.
Att partiet skulle ställa upp i val med kandidater
tillkännagavs på lanseringsträffen den 15 maj i
det fullsatta Uffe på Berget.
För att grunda partiet ordnades den 17 juni ett
stormöte på Open Water Brewery. Då sjösattes
också partiets organisationsstruktur, bestående
av 6 råd. Rådens verksamhet för 2019 redovisas
nedan.
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Strategi- och
kommunikationsrådet
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Grunden i det inledande arbetet var ofta
idéer knutna till "Vårt löfte" på hemsidan.
Under augusti lade rådet i nästa växel
med siktet på det kommande valet.
Samtidigt togs beslut att samordna
möten med kommunikationsrådet.
Arbetet med valkampanjen började på
allvar för de bägge råden efter en

Strategirådets första möte ägde rum den

gemensam workshop hos Annette

20 juni 2019 i Mariehamns Stadsbibliotek.

Bergbo på Föglö.

Medlemmarna bestod av personer från
stormötet som visat sitt intresse för att ta

Allt fler personer började intressera sig

fram innehåll och riktlinjer för de

för att bidra och som flest under

långsiktiga politiska linjedragningarna.

kampanjen var vi 14 medlemmar.

Andreas Häger utsågs till rådsansvarig och
de inledande mötena skulle innehålla

För att hantera alla frågor och idéer

diskussioner kring strategirådets

bildades ett antal utskott som fick i

mandatbeskrivning och arbetssätt.

uppdrag att bereda ett ämne,
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presentera det för strategirådet och därefter beslutade rådet vad som skulle bli
partiets linje i frågan. Resultatet från det arbetet var bland annat en insändarserie som
fick arbetsnamnet "Greatest (Hi)ts" samt ett valmanifest. Totalt blev det ca 20
givande fysiska möten samt oräkneliga diskussioner i olika digitala trådar.
Efter valdagen upphörde de veckovisa mötena och regeringsförhandlingar tog vid.
Strategirådet sammankallades också inom ramen för detta.

23

PROTOKOLLFÖRDA MÖTEN

13+4
LÖFTEN UNDER BARA 3 MÅNADER

ca 1600
FÖLJARE PÅ FACEBOOK 31/12

20

BLOGGINLÄGG
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Förvaltnings- och ekonomirådet

Stormötet den 17 juni gav det nyvalda förvaltnings- och ekonomirådet bestående av
Gunda Åbonde-Wickström, Johan Magnusson och Pär Eriksson i uppdrag att bilda
föreningen och samtidigt utgöra föreningens formella styrelse. Den 19 juni träffades vi på
stadsbiblioteket och konstituerade oss så att Pär Eriksson valdes till ordförande, Gunda
till viceordförande och Johan till kassör. Vi skickade in en registreringsansökan och redan
den 26 juni blev föreningen registrerad.
Rådet har under året tagit hand om medlemsregistret och ekonomin. Ett lite större
projekt var att vi tog fram en paketlösning inklusive kandidatkontrakt för finansieringen
av valkampanjen på sammanlagt 7.000 euro genom lån av 6 olika privata långivare.
Återbetalningen av lånen är på 3 år i rater om sammanlagt 210 euro per månad och det
finansieras av att de invalda lagtingsledamöterna och ministern tillsammans betalar in 210
euro i månaden under 3 år till föreningen. Rådet har också ansvarat för utarbetandet
av en organisationsbeskrivning för föreningen.
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Evenemangsrådet

Vi började kampanjen genom att delta på

De mest intressanta aspekterna av vår

Föreläsningen av Edward Johansson

kampanj som bestod i att skapa

samt Fredrik Rosenkvist på

delaktighet, informationsutbyte,

Sjöfartsmuseet behandlade de

fördjupning och ökad kunskap om vår

ekonomiska aspekterna av

politik var ändå våra föreläsningar,

hållbarhetsarbetet. Panelsamtal med

panelsamtal samt besök utgående från

Antti Taivassalo, Jim Häggblom, Monika

teman i våra löften.

Råstedt och Linus Höglund där vi

Alandica debatt i juni. Under sommaren
besökte vi Tage Eriksson på
Hammarudda gård som berättade mer
om en hållbar livsmedelsproduktion.

behandlade frågor om hur vi transporterar oss själva och våra varor i
framtiden. Vi hade även äran att få göra ett studiebesök till
biodlarföreningen i Finström som berättade mer om sin verksamhet och
bevarandet och arbetet med den åländska biologiska mångfalden. Efter
detta besök passade vi på att lyssna på en föreläsning av de svenska
politikerna Carl Schlyter och Rebecka Le Moine. Inom HI gjorde vi också
en studieresa till Norrhavets skärgårdspärlor med Johan Mörn.
Vi kokade rabarbersaft, bakade kakor, bjöd på snittar och bjöd in till
samtal. Vi fick tag i ett helt vardagsrumsmöblemang och klimatsofforna
åkte runt omkring på Åland till olika event. Det var nog kanske någon av
de roligaste sakerna vi gjorde. Var vi än lastade av dem så kändes det
som att sitta hemma hos en god vän i ett förtroligt samtal.
Vi valde även att gå runt på stan för att träffa så många av våra väljare
som möjligt och bjuda in till samtal. Vi hade vår HI-flagga, lite posters och
ett glatt humör och det kom vi långt med.
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Rekryteringsrådet
Folkrörelsen behövde folk!

En intensiv sommar följde. Med hjälp

Rekryteringsrådet möttes första

av engagerade sympatisörer och HI-

gången den 25 juni - direkt efter

medlemmar kunde rekryteringsrådet

stormötet. Kim Hansson valdes till

avsluta sitt arbete med 18 kandidater

ansvarig och rådet satte upp en

- 9 män och 9 kvinnor. Efter valet

målbild för kandidatrekryteringen

stärktes rådet upp av fler medlemmar

samt principer för rekryteringen.

och har huvudsakligen fokuserat på

Målbilden var 20 kandidater på en

att understödja lagtingsgruppen med

jämställd lista. Vi lade också upp ett

rekrytering till förtroendeposter på

arbete för att rekrytera sympatisörer

landskapsnivå samt rekrytering till

till rörelsen.

Mariehamn stads olika nämnder.
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Pepp- och
festrådet
Rådets verksamhet började som en spontan
respons på den höga och härliga energinivå som
kännetecknar alla HIs medlemmar och som var
så påtaglig redan vid de första mötena.
Inför och under valkampanjen fanns det också
behov av att dela de olika känslor som det
innebar att för första gången ställa upp i ett
politiskt val - något som faktiskt var en helt ny
upplevelse för de flesta av HIs modiga
kandidater. Pepprådet sammankallade till några
samtalskvällar/workshops - i första hand deltog
kandidater, men i viss utsträckning också
rådsmedlemmar - dels för att ge utrymme att
helt enkelt bara dela känslor men också för att
introducera användbara verktyg för att på ett
bra sätt ta vara på energin i just dessa känslor.
Festrådet sammankallade till trevligt samkväm.
I speciellt utmanande situationer har pepprådet
också bidragit med one to one coachning och
vid ett par tillfällen bjöd strategirådet och
rekryteringsrådet in pepprådet som konsult.
Det var också helt självklart att delta i
processen att stödja fler kvinnor att ta steget in
i HI.
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Vi kom med i regeringen!
Min goda vän Maria och jag satt på ett café nyligen. Vi hade inte setts på länge så jag
fick börja med att berätta om valet i höstas. Om hur regeringsförhandlingarna vidtog
redan dagen efter. Och om hur allt sedan skenade på i ett för oss i HI fram till den 10
december då den nya regeringen svors in.
Maria förstod. Hon kastades själv

ministrarna ett större ansvar i

in i motsvarande ”torktumlare” när

förhandlingarna kring

hon blev språkrör för Miljöpartiet i

regeringsprogrammet. Varje

Sverige år 2002. Vi konstaterade

minister ledde en grupp med

på caféet att det ibland kan vara

representanter för

bra att bara ”kastas in” i något, så

regeringspartierna som skulle

att man inte hinner reflektera

mejsla fram politiken inom

alltför mycket om vad som sker. Då

respektive områden.

gäller det att göra så gott man kan i
stunden och försöka få ett så bra

I varje förhandlingsgrupp slet

resultat som möjligt.

(Hi)ältar med att få in viktiga
skrivningar! Långt ifrån alltid en

Det blir förstås enklare om man

enkel match. Men vi fick till ett

som vi i HI vet att man har rätt.

väldigt bra program.

Regeringsförhandlingarna handlade

Det finns ingen A till Ö-handbok i

först om vilka partier som skulle

hur man är minister. De första

vara med. När det var färdigt

dagarna var ganska förvirrande.

började diskussionen om hur

Ganska direkt drog det igång.

ministerportföljerna skulle se ut.

Möten med tjänstemän. Massor

När det stod klart vem som skulle

med bakgrundsmaterial som borde

ha vilken post, och vad den posten

läsas. De första besluten. Mailen

skulle innehålla, tog de tilltänkta

som strömmar in. Möten med

arbetsgrupper, delegationer
och företrädare.
Studiebesök. En fredag
räknade jag till 27 möten
den gångna veckan.
Det kan vara slitsamt vissa
stunder. Samtidigt är det
förstås väldigt inspirerande,
och kul!
Varje tisdag och torsdag
träffas regeringen för
sammanträden. Då beslutar
och diskuterar vi om allt från
stora infrastrukturprojekt till
hur köket i det hett
efterlängtade besökscentret
i Bomarsund ska se ut.
Det är under dessa möten,
kaffestunder och på våra
kommunbesök runt om på Åland
(regeringen ska besöka alla
kommuner), som regeringens
medlemmar lär känna varandra
som kollegor. Som jag ser det är
det fullständigt avgörande att
bygga personligt förtroende
mellan varandra; att stötta
varandra, komma med input och
vara konstruktiv. Det måste få ta
sin tid. Utan det når man inga
politiska mål.

Ju varmare jag blir i kläderna som
minister, desto bättre hoppas jag kunna
kommunicera ut vad som pågår i
regeringen. Följ gärna med här
https://www.facebook.com/alfons.politik
er. Och tveka aldrig att ta kontakt:
alfons.roblom@regeringen.ax.
Vi har börjat vår resa. Nu är resten kvar.
Jag hoppas att Hållbart initiativ i och med
årsmötet tar nya kliv framåt, så att vi kan
vara starka tillsammans i lagting,
regering, kommuner och parti.
Alfons Röblom

VI ÄR HELT
ÖVERTYGADE
OM ATT ÅLAND
KAN BLI ETT
FRAMGÅNGSRIKT
FÖREDÖME I
VÄRLDEN.
Ur Hållbart initiativs valmanifest 2019.

