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Abstract:
The paper presents the results of the election to the Åland Islands’ Parliament
(Lagting) that took place 21st October 2007. Despite the election bringing some
power reallocation among the main political parties, no significant party system
modification occurred. The paper deals in a nutshell with the electoral system
applied, main issues discussed during the election campaign, election results and
territorial differences in the size of electoral support for individual political parties
across the municipalities.
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1. Úvod
Ålandské ostrovy jsou samosprávnou, demilitarizovanou provincií Finska1
s oficiálním jazykem švédštinou. Leží v Botnickém zálivu mezi Finskem a Švédskem a
rozkládají se na 6 757 ostrovech (z nich je obydleno přibližně 60) o celkové rozloze 1 527
km2 (58 % území tvoří zalesněná plocha). Ke dni 31. 12. 2006 byl počet obyvatel 26 923,
tedy hustota zalidnění byla cca 17,6 obyvatel/km2 (Ålands statistik- och utredningsbyrå
2007b: 1, 3). Z uvedených údajů je patrné, že se jedná o poměrně malý a specifický
politický útvar, což je třeba mít na paměti při mapování problematiky voleb do místního
shromáždění.
Obyvatelé Ålandských ostrovů mají vlastní zákonodárnou pravomoc v oblastech
zdravotní péče, ochrany životního prostředí, místních komunikací, vzdělání, ochrany
kultury a kulturních památek, podpory průmyslu, policie, poštovní služby, rádia a televize a
místní správy (Ålands landskapsregering, Ålands lagting 2008: 6; Ålands statistik- och
utredningsbyrå 2007b). 2 Tuto pravomoc má zákonodárné shromáždění Åland (Lagting),
které také jmenuje vlastní ålandskou vládu (Landskapsregering).
2. Volební systém
V ålandském parlamentu zasedá 30 poslanců, kteří jsou voleni v přímých,
všeobecných a rovných volbách tajným hlasováním. Volby se konají každé čtyři roky třetí
neděli v říjnu současně s místními komunálními volbami. 3 Stejně jako u voleb do finského
parlamentu mají u voleb do ålandského parlamentu oprávnění voliči možnost hlasovat
před řádným dnem voleb prostřednictvím poštovní služby nebo z výjimečných důvodů
doma, v nemocnicích či jiných podobných zařízeních. Aktivní volební právo je v ålandských
parlamentních volbách omezeno na ty, kteří nejpozději v den voleb dosáhli osmnáctého
1

Autonomní status Ålandských ostrovů byl zakotven už v Pařížské smlouvě z roku 1856, ve vícestranné
Úmluvě o Ålandech a současně v rozhodnutí Rady Společenství národů z roku 1921, které řešilo spor o
ostrovy mezi Finskem a Švédskem a jehož účelem bylo garantovat zachování místní kultury a místního jazyka
– švédštiny. Autonomie je rovněž zaručena ve finské ústavě, zákon o autonomii Åland z roku 1920 obsahuje
konkrétní ustanovení o rozdělení politické moci mezi Ålandy a Finsko. K zákonu o autonomii Åland blíže viz
Ålands Lagting. K roli jednotlivých aspektů politického statusu Åland blíže viz Eriksson 2007; Horn – Niemi
2008.
2

Naopak do kompetence finského parlamentu spadá problematika zahraničních věcí, většina oblastí
občanského a trestního práva, soudnictví, cla a výběr daní. Zájmy Åland v těchto oblastech hájí ve finském
parlamentu jeden poslanec Åland volený současně s ostatními členy finského parlamentu (Ålands
landskapsregering, Ålands lagting 2008).
3

Volba finského prezidenta a volby do finského parlamentu se jinak konají ve stejné době jako v celém
Finsku.
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roku věku a kteří mají na Ålandských ostrovech trvalý pobyt.4 Trvalý pobyt je rovněž
nezbytnou podmínkou pro výkon pasivního volebního práva (Ålands Lagting; Ålands
statistik- och utredningsbyrå 2007a: 10–11).
Několik voličů může společně vytvořit volební sdružení a sestavit společnou
kandidátní listinu s jedním či více kandidáty, tato volební sdružení se mohou dále spojovat
do volebních aliancí. Stranická politika je na Ålandech poměrně novodobou záležitostí,
avšak během několika posledních dekád volební aliance do značné míry odpovídají
standardním politickým frakcím či stranám (Ålands Lagting). Podoba stranického systému
se na úrovni provincie postupně konsolidovala a dlouhodobě je na stranické scéně
přítomno pět až sedm politických subjektů (viz Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a:
32). Politická uskupení na Ålandech jsou nezávislá na politických stranách v jiných zemích,
ovšem mají podobné ideologické základy jako hlavní politické subjekty na finské a švédské
stranické scéně (Liberálové, Strana středu, Sociální demokraté), existují zde však vedle
Sdružení nezávislých a Liberální spolupráce také specificky místní politické subjekty jako
Budoucnost Åland a HUT, ačkoliv jejich volební podpora je značně nižší než podpora
ostatních politických stran.
Pro účely místních parlamentních voleb tvoří provincie Ålandy jeden volební obvod.
Každý kandidát obdrží své vlastní číslo a voliči pak píší číslo vybraného kandidáta na
hlasovací lístek. Hlas je tak odevzdán současně kandidátovi i příslušné kandidátní listině.
Mechanismus přidělování mandátů probíhá na principu poměrného zastoupení podle
d’Hondtova dělitele 5 bez použití umělé omezovací klauzule 6. Nejdříve se zjistí celkový
počet hlasů odevzdaných pro všechny kandidáty příslušné volební aliance. Těmto aliancím
je následně přidělen adekvátní počet mandátů a počet hlasů pro konkrétního kandidáta
hraje roli až při rozhodování, kteří kandidáti budou zvoleni z dané volební aliance. Pokud
jsou kandidáti jedné volební aliance na separátních jednojmenných kandidátních listinách,
tj. když každé volební sdružení nominuje pouze jednoho kandidáta, ten kandidát, který
obdrží nejvíce hlasů, získá přednostní pozici volební aliance při rozdělování mandátů atd.

4

K problematice trvalého pobytu a volebního práva na Ålandských ostrovech blíže viz např. Helsingin
Sanomat 2007b.
5

Jedná se tedy o (ordinální) listinný poměrný systém volebního dělitele, kdy jsou zisky jednotlivých stran (v
tomto případě aliancí) děleny řadou čísel 1, 2, 3, 4 atd. (Šedo 2004: 24–30).
6

Přirozený práh, tedy omezení vzhledem k velikosti obvodu a použité technice přidělování mandátů, který
v konkrétní rovině představuje minimální podíl počtu hlasů potřebných pro zisk alespoň jednoho mandátu,
vychází z počtu křesel v daném parlamentu, tedy v ålandském případě 100/30, tj. 3,33 %.
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Pokud jsou kandidáti nominováni na vícejmenných kandidátních listinách, obdrží nejdříve
komparativní číslo v rámci kandidátní listiny podle počtu získaných individuálních hlasů.
Kandidát s nejvyšším počtem hlasů obdrží nejvyšší komparativní číslo, které odpovídá
celkovému počtu hlasů odevzdaných pro příslušnou kandidátní listinu, druhý obdrží
komparativní číslo v hodnotě poloviny těchto hlasů, další třetiny atd. Mandáty jsou pak
v rámci volební aliance přidělovány podle hodnot komparativních čísel (Ålands Lagting;
Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 10–11).
3. Volební kampaň
Jedním z témat volební kampaně před volbami do ålandského parlamentu v roce
2007 se stal vztah autonomních Ålandských ostrovů k pevninské části Finska. Konkrétně
se jednalo o otázky, zda by Ålandské ostrovy měly samy rozhodovat o všech svých daních
a jak by se mělo zajistit, aby švédsky hovořící provincie zůstala monolingvní. Vztahy vůči
pevnině však nebyly hlavním tématem volební kampaně a debata se soustředila podobně
jako při volebních kampaních v celém Finsku na problematiku blahobytu, adekvátní
zdravotní péče, vzdělání a bydlení. Přesto hrála otázka autonomního statusu během
kampaně mnohem větší roli než v předchozích volbách, což bylo připisováno zejména
aktivitě malé politické strany Budoucnost Åland, která usiluje o zisk nezávislosti pro Ålandy
(Helsingin Sanomat 2007a). Ostatní strany na to pak reagovaly zdůrazněním otázek
spojených s problematikou autonomie, ačkoliv plnou samostatnost výslovně nepožadovaly.
Na ålandské stranické scéně se otázka autonomie promítla rovněž do klíčového
soupeření Strany středu s Liberály o status největšího politického uskupení. Strana středu
více usilovala o získání širší autonomie pro Ålandy než Liberálové, konkrétně o plnou
kontrolu zdanění, zatímco Liberálové byli opatrnější a chtěli nejdříve zhodnotit výhody a
nevýhody takového kroku.7 Ålandy totiž mohou rozhodovat pouze o výlohách vlastního
rozpočtu. Státní zdanění je v rukou Finska, přičemž z celostátního daňového systému
dostává provincie za vybrané daně na Ålandských ostrovech každoročně pevnou sumu
peněz (Helsingin Sanomat 2007a).

7

Blíže viz volební programy jednotlivých politických uskupení.
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4. Volební výsledky
Ve volbách do ålandského parlamentu, které se konaly 21. října 2007, hlasovalo
67,8 % (celkem 13 166) oprávněných voličů, což znamená nejvyšší volební účast v celé
historii, ačkoliv ve srovnání s předchozími volbami činí rozdíl pouze 0,2 procentního bodu
(celkem 340 hlasujících) (Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 12). Z regionálního
hlediska (viz tabulka č. 1) byla nejvyšší účast na šérech 8, tedy v municipalitách na
přilehlých ostrovech (75,1 %), poněkud nižší v municipalitách venkova hlavního ostrova
Ålandu (68,8 %) a nejnižší v Mariehamn, hlavním městě Ålandských ostrovů (64,9 %).
Tabulka č. 1. Počet oprávněných voličů a počet a podíl hlasujících voličů ve volbách do
Lagtingu podle typu municipality.
Počet oprávněných voličů
Mariehamn

Počet hlasujících voličů

Volební účast (%)

7 737

5 020

64,9

Obce

11 681

8 146

69,7

- venkov

10 008

6 889

68,8

1 673

1 257

75,1

13 166

67,8

- šéry

Ålandy
19 418
Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 13.

Z tabulky č. 2, kde jsou srovnány výsledky voleb v letech 2007 a 2003, je patrné, že
nejúspěšnějším politickým subjektem sledovaných voleb se stali Liberálové s více než
4 000 získanými hlasy. Liberálové navýšili podíl zisku hlasů ve srovnání s předešlými
volbami o jednu třetinu, a stali se tak zřetelně nejsilnější stranou se 32,6 % hlasů. To se
odrazilo i v počtu přidělených mandátů, kterých po volbách obsadili rovnou třetinu (deset
křesel). Strana středu rovněž zaznamenala úspěch, když překonala hranici 3 000 hlasů,
celkový podíl obdržených hlasů to sice ve srovnání s předešlými volbami výrazně
nezměnilo (24,2 %), přesto si strana polepšila o jeden mandát a celkově obsadila
v parlamentu osm křesel.

8

Šéry je specifické označení pro skalnaté ostrůvky při pobřeží.
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Tabulka č. 2. Počet a podíl získaných hlasů a rozdělení mandátů v Lagtingu po volbách
v letech 2003 a 2007 pro jednotlivá politická uskupení.
2007
2003
Počet
Počet
Počet %
Počet
%
hlasů hlasů mandátů
hlasů hlasů mandátů
Celkem
12 825 100,0
30
12 346 100,0
30
Lib
4 176 32,6
10
2 970 24,1
7
C
3 107 24,2
8
2 980 24,1
7
FS
1 233
9,6
3
1 677 13,6
4
Soc
1 513 11,8
3
2 340 19
6
Ob
1 573 12,3
4
1 163 9,4
3
AF
1 070
8,3
2
800 6,5
2
HUT
153
1,2
0
0 0
0
Ostatní
0
0
0
416 3,4
1
Bez stranické
příslušnosti
0
0
0
0 0
0
Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 32.
Sdružení nezávislých a Budoucnost Åland zaznamenaly také úspěch. Sdružení nezávislých
získalo přibližně o jednu třetinu více hlasů než v předešlých volbách, celkem tedy 12,3 %,
a získalo také adekvátně tomu o třetinu více křesel v parlamentu, celkem čtyři křesla.
Budoucnost Åland sice oproti předchozím volbám zvýšila svou podporu o čtvrtinu hlasů
(8,3 %), na počet získaných mandátů však tento úspěch neměl vliv a Budoucnost Åland
obsadila v parlamentu dvě křesla, stejně jako po předešlých volbách. Výsledek pro ni
znamenal poměrně veliké zklamání, jelikož strana usilovala o zdvojnásobení počtu křesel
v ålandském parlamentu (Witting 2007b). Nové politické uskupení těchto voleb, HUT, sice
překonalo hranici 1 % hlasů, to však nestačilo na překročení přirozeného prahu, a HUT
nezískalo žádný mandát.
Na straně poražených těchto voleb stáli Sociální demokraté a Liberální spolupráce.
Zejména Sociální demokraté zaznamenali ve srovnání s předchozími volbami velikou ztrátu
– přes 800 hlasů, tedy přibližně o jednu třetinu méně hlasů, jejich volební podpora tak
dosáhla pouze 11,8 %. Tento výsledek znamenal pokles počtu mandátů strany o polovinu,
na tři křesla. Liberální spolupráce ztratila téměř čtvrtinu hlasů, obdržela jen 9,6 % a počet
jí obsazených křesel v parlamentu klesl ze čtyř na tři.
Liberálové zvítězili ve volbách na podzim 2007 především na úkor Sociálních
demokratů, Sociální demokraté přišli o tři křesla, která získali Liberálové (Witting 2007a).
Přes tuto výraznější změnu však zůstává fragmentace stranické scény na Ålandských
ostrovech a velikost podpory hlavních politických subjektů z dlouhodobého hlediska
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poměrně vyrovnaná (viz graf č. 1). Po volbách vystřídala sedmičlennou vládu Strany
středu, Sociálních demokratů a Liberální spolupráce vláda nová, složená ze zástupců
zvítězivších Liberálů a druhého nejsilnějšího subjektu, Strany středu. Předsedkyní vlády se
stala představitelka Liberálů Viveka Eriksson.
Graf č. 1. Počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické subjekty ve volbách do
Lagtingu 1979–2007.

Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 32.
5. Teritoriální podpora politických stran
Ålandy jsou rozděleny do 16 municipalit, přičemž největší z nich je jediné město
Åland, Mariehamn, ve kterém žije více než 40 % místního obyvatelstva. Druhou největší
municipalitou je Jomala (3 700 obyvatel) a nejmenší municipalitou na Ålandech je
Sottunga (120 obyvatel) (Ålands Landskapsregering, Ålands Lagting 2008: 13). Pro účely
zmapování teritoriální podpory se jeví jako nejvhodnější rozdělit území Åland na tři části:
(1) municipalita Mariehamn (40 % obyvatel); (2) všechny municipality na hlavním ostrově,
Ålandu, kromě Mariehamn (venkov, 50 % obyvatel); (3) municipality na přilehlých
ostrovech (šérech): Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga a Vårdö (šéry, 10 %
obyvatel).
Jelikož při hlasování před řádným dnem voleb nejsou zaznamenávány hlasy
odevzdané v konkrétních municipalitách, ale jsou vykázány pouze celkové výsledky,
nevyplývá z dostupných dat, jak velká byla celková podpora pro politická uskupení
v municipalitách (Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 16). Teritoriální rozvržení
282
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podpory je možné konstatovat pouze v případě hlasů odevzdaných v řádný den voleb.
Z tabulky č. 3 vyplývá, že více než 32 % voličů hlasovalo před řádným dnem voleb, 9 což
je vyšší podíl než v roce 2003, kdy se pro tuto možnost rozhodlo pouze 27 % voličů
(Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 12). Je tedy třeba mít na zřeteli při celkovém
hodnocení teritoriální podpory jednotlivých politických uskupení, že jsou zohledněny pouze
přibližně dvě třetiny odevzdaných hlasů a obraz teritoriální podpory je nekompletní a
může být zavádějící.
Tabulka č. 3. Platné hlasy odevzdané při volbách do Lagtingu podle okamžiku hlasování a
politického uskupení.
Okamžik hlasování Počet hlasů

Lib

Přede dnem
voleb

1 503

4 145

- celkově (%)
- v rámci stran (%)
V den voleb

32,3
8 680

- celkově (%)
- v rámci stran (%)
Celkem

67,7
12 825

C
900

FS
394

Soc
561

Ob
396

ÅF
343

HUT
48

36,26 21,71

9,51

13,53

9,55

8,28

1,16

35,99

31,95

37,08

25,17

32,06

31,37

2 673

28,97
2 207

839

952

1 177

727

105

30,79 25,43

9,67

10,97 13,56

8,38

1,21

64,01

68,05

62,92

67,94

68,63

4 176

71,03
3 107

1 233

1 513

74,83
1 573

- celkově (%)
32,56 24,23 9,61 11,80 12,27
Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 16 a vlastní výpočty.

1 070
8,34

153
1,19

Z tabulky č. 3 je rovněž patrné, že Strana středu a Sdružení nezávislých
zaznamenaly nadprůměrnou podporu mezi těmi, kteří hlasovali v den voleb, zatímco
Liberálové a Sociální demokraté měli nadprůměrnou podporu mezi těmi, kteří hlasovali
před řádným dnem voleb. Je rovněž nezbytné vzít v úvahu fakt, že na šérech byla
menšina voličů, kteří hlasovali v den voleb (Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a:
16).
Tabulka č. 4 pak mapuje distribuci hlasů odevzdaných ve volební den pro politická
uskupení v jednotlivých municipalitách. Stejná data jsou pak vizualizovaná v příloze.
Z tabulky vyplývá, že Strana středu získala nadpoloviční většinu hlasů v municipalitách
Sottunga a Vårdö (obě na šérech) a byla nejsilnějším uskupením v dalších šesti
municipalitách (Brändö, Eckerö, Föglö, Hammarland, Saltvik, Sund – dvě z nich na
9

Hlasovat před řádným dnem voleb bylo možné od 16. do 19. října 2007 (Lagtingsval och kommunalval 21
oktober 2007).
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šérech). Liberálové získali nadpoloviční většinu hlasů v municipalitě Kumlinge (na šérech)
a největší stranou byli v dalších čtyřech municipalitách (Finström, Kökar, Lumparland,
Mariehamn – jedna z nich na šérech). V municipalitách Geta a Jomala se podělily potom
obě strany o první místo. Sdružení nezávislých získalo nejvíce hlasů v municipalitě
Lemland.
Tabulka č. 4. Platné hlasy odevzdané v den voleb do Lagtingu podle
politického uskupení (v procentech).
Počet hlasů Lib
Municipality
C
FS
Soc
Ob
Brändö
96 33,33 47,92 0,00 10,42 2,08
Eckerö
319 10,66 31,66 1,25
5,64 27,27
Finström
844 33,41 33,29 4,38
5,33 14,22
Föglö
146 36,30 38,36 2,74
6,16 10,96
Geta
178 31,46 31,46 2,81
1,12
8,43
Hammarland
572 25,00 37,59 3,85 11,19 12,06
Jomala
1 199 26,19 26,19 9,84 11,09 15,60
Kumlinge
104 70,19 24,04 0,00
4,81
0,00
Kökar
59 47,46 25,42 1,69
5,08 10,17
Lemland
561 27,63 11,94 9,27
9,27 34,05
Lumparland
167 46,71 24,55 4,79
4,19 11,98
Saltvik
691 26,77 45,88 2,89
4,78 13,02
Sottunga
41 17,07 73,17 0,00
2,44
2,44
Sund
353 28,05 31,73 3,97 15,30 8,50
Vårdö
150 11,33 64,00 2,00
2,00
4,67
Mariehamn
3 200 34,91 13,59 17,22 16,03 10,50
Obce
5 480 28,39 32,34 5,26 8,01 15,35
- venkov
4 884 27,56 30,79 5,73 8,35 16,56
- šéry
596 35,23 44,97 1,34 5,20 5,37
Ålandy
8 680 30,79 25,43 9,67 10,97 13,56
Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 17 a vlastní výpočty.

municipality a
ÅF
6,25
21,63
8,41
4,79
24,16
8,39
9,26
0,96
8,47
5,88
6,59
5,93
4,88
11,61
14,00
6,78
9,31
9,58
7,05
8,38

HUT
0,00
1,88
0,95
0,68
0,56
1,92
1,83
0,00
1,69
1,96
1,20
0,72
0,00
0,85
2,00
0,97
1,35
1,41
0,84
1,21

Z pohledu získané volební podpory jednotlivých stran ve třech regionech lze konstatovat,
že v Mariehamn výrazně zvítězili Liberálové (34,91 %) s dvojnásobným předstihem před
druhou Liberální spoluprací. Na venkově zvítězila Strana středu (30,79 %), která o tři
procentní body předstihla Liberály. Na šérech jasně vyhrála Strana středu (44,97 %),
kterou dělilo od druhých Liberálů téměř deset procentních bodů.
Z pohledu rozvržení volební podpory jednotlivých stran ve třech regionech lze
konstatovat, že Liberálové těží zejména z podpory v Mariehamn a dále z podpory
v některých početnějších municipalitách venkova. Dvě třetiny voličů Strany středu,
Sdružení nezávislých, Budoucnosti Åland a HUT pochází z venkova. Dvě třetiny voličů
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Liberální spolupráce žije v Mariehamn stejně jako polovina voličů Sociálních demokratů
(viz Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 17).
Ve srovnání s výsledky voleb v roce 2003 se zvýšil zisk Liberálů v Mariehamn a na
venkově, přičemž však poklesl na šérech. Strana středu si polepšila v Mariehamn a na
šérech, ale pohoršila si na venkově. Podpora Liberální spolupráce a Sociálních demokratů
klesla ve všech regionech, zatímco podpora Sdružení nezávislých a Budoucnosti Åland ve
všech regionech stoupla (Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 16).
6. Závěr
Ve volbách do ålandského parlamentu, které se konaly na podzim roku 2007,
zvítězili Liberálové ziskem více než 4 000 hlasů, obsadili třetinu mandátů v parlamentu,
přičemž získali zastoupení ve vládě a premiérský post. Na koaliční vládě se po volbách
podílela rovněž Strana středu, která si udržela výši volební podpory z předchozích voleb a
v parlamentu obsadila osm mandátů. Naopak neúspěšné byly volby pro Sociální
demokraty a Sdružení nezávislých, kteří mimo jiné v důsledku ztráty podpory přišli o podíl
na vládě. Z teritoriálního hlediska lze konstatovat, že Liberálové, Liberální spolupráce a
Sociální demokraté těžili především z volební podpory v hlavním městě, zatímco Strana
středu, Sdružení nezávislých, Budoucnost Åland a HUT se těšily volební podpoře spíše ve
venkovských oblastech. Přes naznačené změny ve volební podpoře jednotlivých politických
stran nicméně nepředstavovaly volby 2007 pro ålandský stranický systém zásadní změnu
ani z hlediska jeho formátu, ani jeho mechanismu.
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Seznam použitých zkratek
Lib

Liberálové (Liberalerna på Åland)

C

Strana středu (Åländsk Center)

FS

Liberální spolupráce (Frisinnad Samverkan)

Soc

Sociální demokraté (Ålands Socialdemokrater)

Ob

Sdružení nezávislých (Obunden Samling)

ÅF

Budoucnost Åland (Ålands Framtid)

HUT

HUT (HUT-gruppen)
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Příloha

Zdroj: Ålands statistik- och utredningsbyrå 2007a: 17; Ålands statistik- och utredningsbyrå
2007b: 10–11; vlastní výpočty a vizualizace. Za pomoc s vizualizací výsledků děkuji Petru
Vodovi.
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