
Förändringar behövs. Jag vill vara din röst i politiken. Här kan 
jag påverka.

Tillsammans. Människovärde. Möjlighet för alla. Tilltro till 
mänsklighet, mångfald och samarbete. Att våga stå stadigt 
när stormen yr och ödmjukt ta emot kunskap och lärdom 
livet igenom.

Rullstolsbrukande finströmare, sjungande trebarnsmamma, egenföretagare.
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Jag tror på gemen-
skap, jämlikhet och 
trygghet. Jag vill att 
Åland ska vara ett 
samhälle där varje in-
divid har sin plats, sitt 
utrymme och sina 
unika möjligheter.
 Jag ställer upp för 
Ålands socialdemo-
krater i lagtingsvalet 
och i kom  munalvalet 

i Finström.

Miina Fagerlund

Jag vill gärna höra av dig!
) 0457 34 25 119
miina@aland.net

Miina Fagerlund



Förbättra tillgängligheten på Åland. Tillgängligheten är så klart 
fysisk framkomlighet i samhället på alla nivåer, men också kom-
munikation, information och bemötande. Genom tydliga tillgäng-
lighetsbestämmelser i diskrimineringslagen och i bygglagen, vill 
jag skapa förutsättningar för detta. Jag tror på lika värde och lika 
rättigheter.  För detta behövs Kommunernas socialtjänst (KST).

Skapa en trygg skolgång. Skolan är en viktig grundsten i vårt 
liv. Den ska vara en trygg plats där alla individer får utrymme 
att utvecklas och växa. Jag tror att man med resurser och hög 
vuxennärvaro kan skapa ett arbetsklimat som gynnar såväl elever 
som anställda i skolvärlden. Som politiker är det mitt ansvar att se 
till elevernas bästa, även i obekväma situationer.

Se arbetstagaren som en värdefull resurs i företagsverksam-
heten, inte som en utbytbar arbetskraft. Jag vill att arbete ska 
vara en naturlig väg in i samhället för inflyttade ålänningar. Jag 
vill se fler kvinnor i ledande positioner och se personer med 
funktionsnedsättning som en naturlig del av arbetslivet. Det ska 
löna sig att arbeta också för sjuk- och invalidpensionärer genom 
förhöjd inkomstgräns och förändrad lagstiftning. 

Ge människor i behov av hjälpmedel en mer jämlik och anpassad 
vardag. Det ska inte vara ekonomin som avgör hur mycket 
hjälpmedel man har att tillgå. På samma sätt som vi idag får dra av 
i deklarationen för glasögon och linser, vill jag att även hjälpmedel 
som inte subventionerats eller finansierats ska vara avdragsgillt.

Jag vill www.miinaf.wordpress.com


