Integration betyder sammanblandning
Jag hör till dem som tycker om att Åland växer med flerålänningar. Jag
gläds åt alla som kommer hit, hittar jobb och kärlek och slårner sina
bopålar. Alla som förverkligar sina drömmar här och som utvecklar
likastark kärlek till sin hembygd som jag har.
Jag hör också till dem som tycker att Åland kan och ska drasitt strå
till stacken för att hjälpa några av de 50 miljoner människor som ärpå
flykt, som inte kan förverkliga sina drömmar och leva sitt liv som
mantänkt. Jag vill göra detta på bra sätt så att dessa människor
kommer till sinrätt, lär sig språket, får jobb och kan dra sitt strå
till stacken. Jag tyckerockså att man ska vara öppen och ärlig med det
att vissa seder får man ta ditman kommer och att man ska vara tydligt
med att integration betydersammanblandning. Många saker är berikande
kulturellt samtidigt som t.ex. enomodern kvinnosyn är oacceptabelt.
På Åland finns över 90 nationaliteter och det talas över 50språk, något
som jag alltid inkluderar i presentationer för gäster, mångkulturhar
alltid varit naturligt för ålänningarna i och med sjöfarten som tagit
ossvärlden runt i många generationer.
Samtidigt hör jag till dem som värnar demokratin och dessbeståndsdelar
väldigt högt, jag förstår att alla inte tycker som jag. Jagdebatterar
gärna och framför det jag tycker att är rätt. Yttrandefrihet fårinte
missbrukas men den får inte heller missbegränsas och man ska
varaförsiktigt att påla ut var demokratins yttre gräns är.
Förklenande ochnedtryckande uttryck om meningsmotståndare är lätt att
i misstag ta till i enhet debatt när känslorna svallar. När det gäller
mina meningsmotståndare idetta ämne så kan det dock bli så att man själv
är som man påstår att de är omman föraktar dem alltför tydligt. Tänk på
det i fortsättningen både ni somtycker som jag och ni som inte gör det.
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