Genmäle till ledaren 20 mars
Samarbete gynnar Åland!
På sensommaren 2014 bjöd riksdagsledamot Elisabeth Nauclér in
intresserade partier till att samarbeta på en gemensam lista inför
riksdagsvalet. Många ville vara med på den vinnande listan. Det skulle
visa sig att det fanns fler intresserade partier än tillgängliga platser
vilket gjorde att Ålands Framtid inte återfinns inom listsamarbetet den
här gången. Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är noga med att hon
representerar hela Åland och alla oss som bor här. Det har gjort att hon
inte tagit partipolitisk ställning. Då jag var ordförande för obunden
samling ställde vi upp henne som kandidat men hon var inte obunden i
partipolitisk bemärkelse vilket hon ofta understryker.
De partier som valt att ställa upp på samma lista som nuvarande
riksdagsledamot har enligt min bedömning gjort det för att även stå
bakom det arbete som hon hittills gjort och anser att hon gjort ett bra
arbete i riksdagen.
Riksdagsledamoten finns med på vår gemensamma lista samtidigt som de på
listan aktiva partierna ställer upp en egen kandidat så långt platserna
räcker. Alla kandidater har samma möjlighet att synas, att delta i
gemensamma valdebatter och flera har valt att resa runt på Åland
tillsammans i en gemensam valkampanj. Kandidaterna på den gemensamma
listan skall givetvis tala om vilka politiska prioriteringar just hon
eller han har utan att samtidigt misskreditera någon annan kandidat på
samma lista.
Endast centerns kandidat har valt att göra en egen kampanj och om det är
det som ledarskribenten avser i sitt försök till analys så som att det
finns misstroende mot nuvarande riksdagsledamot så får det gälla för
centern och deras understödjande ledarskribent.
Från Moderat Samlings sida har vi valt att ställa upp Cia Jansson, en
ung intresserad kvinna. Hon är framåt, målmedveten och väldigt glad och
utåtriktad.
Jag önskar samtliga kandidater Lycka till, bästa kandidat må vinna.
Vi som röstar avgör!
Gun-Mari Lindholm
Vice ordförande för Moderat Samling

