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Landshövdingens nationaldagstal
Kära nationaldagsfirare, kära länsbor var ni än befinner er.
Så här på nationaldagen brukar jag vara på olika platser i länet för att fira
nationaldagen tillsammans med er, men inte i år. Vi har alla varit tvungna att
anpassa oss till de nya bestämmelserna och de nya omständigheterna kring
pandemin.
Ett exempel på detta är den utdelning av fanor som jag gör varje år. Det roligaste är
att åka ut och träffa de föreningar och organisationer som får en fana på och dela
ut dem. Eller göra det under högtidliga former på ett nationaldagsfirande. Men i år
har jag fått lägga om. Jag har bjudit in en representant från varje organisation eller
förening som ska få en fana till residenset, och delat ut fanorna där. Det är
jätteroligt att få dela ut fanor till föräldraföreningen i Ekenskolan i Anderstorp,
idrottsföreningen i Mullsjö och Värnamoortens ryttarförening.
Vi firar idag den 6 juni Sveriges nationaldag därför att det var den här dagen 1523
som Gustav Vasa blev kung och enade Sverige. Ett Sverige som han höll ihop med
bitvis ganska brutala metoder. Men dagen den 6 juni det är också den dagen 1809,
som vi gick över från att ha en enväldig kung till att styras av Sveriges riksdag. Ett
väldigt viktigt steg i den svenska demokratins utveckling.
Demokratin är inte självklar och ett permanent tillstånd. I pandemins spår har flera
länder, bland annat Sverige, fått inrätta restriktioner som faktiskt inkräktar på de
demokratiska rättigheterna. Vi har förbud mot stora folksamlingar, vi kan inte resa
som vi vill och vissa demokratiska beslut fattas inte i de vanliga demokratiska
spåren.
De här tillfälliga åtgärder som vidtas finns för att hindra smittspridningen, minska
belastningen på sjukvården, i slutänden för att rädda människoliv och värna om ett
fungerande samhälle.
Men för att det de här bestämmelserna ska accepteras, krävs det tillit. Tillit till vår
folkvalda, tillit till våra myndigheter och institutioner, till våra experter och inte
minst tillit till varandra. Det har vi i Sverige. Och med vår långvariga demokrati
som grund kommer vi klara den här krisen också. Tillsammans!

Många människor gör just nu sitt yttersta för att minska konsekvenserna av
pandemin för dig och mig. Jag tänker i första hand på alla de som arbetar inom
vården, människor som kämpar dag och natt för att vårda och sköta om de sjuka
och svaga. Andra gör en insats genom att inte göra de saker som de vanligtvis
skulle ha gjort. Inte resa, inte åka på möten och inte ha fest till exempel.
Under de här tuffa tiderna kan jag ändå glädjas åt att vi bor i ett så vackert län som
Jönköpings län. I vårt län finns gott om vacker och spännande natur, intressanta
platser att besöka, och kanske framför allt fantastiska människor.
Vi bor i ett sagolikt vackert län mitt i världen.
Här finns en företagaranda som är känd långt utanför landets gränser. Här finns
Store Mosse, Östra vätterbranterna, Isaberg, Mattarps bokskog, polkagrisar från
Gränna, vackra Visingsö och så klart Eksjös unika och välbevarade
trähusbebyggelse. Kort sagt, vi har mycket att glädjas och vara stolta över här i
Jönköpings län.
I dag på nationaldagen välkomnar vi nya medborgare i Sverige. Till alla er nya
medborgare i Sverige vill jag säga: Varmt välkomna. Hoppas att ni kommer trivas
här och att ni kommer att bidra till vår gemensamma framtid.
Med de orden tänkte jag hissa svenska flaggan och önska er alla en riktigt skön och
vacker och rolig nationaldag.
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