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Att Finlands statsskuld har 
vuxit från nio miljarder euro 
år 1990 till 90 miljarder 
euro i dag visar att vi har 
skjutit problemen framför 
oss alltför länge. Det säger 
Europaparlamentariker Nils 
Torvalds (SFP).
PEDERSÖRE
Nils Torvalds har på känn att 
problemen började redan i bör-
jan på 1990-talet då statsmakten 
tog lån i hopp om att den framti-
da ekonomiska tillväxten skulle 
lösa problemet.

Snöbollen blev i stället bara 
större och större. Därför kommer 
de aktuella strukturella åtgärder-
na att bli desto kraftigare.

– I princip är det en intern de-
valvering som väntar. Det besvär-
liga är att den kommer att slå till 
mot centrala statsbudgetmoment 
som berör utbildning, socialvård 
och hälsa, säger han.

Själv vill han kombinera struk-
turreformerna med en industri-
politik som dels identifierar vilka 
kluster Finland borde satsa på 
och dels fokuserar på innovatio-
ner framför låga löner.

– Risken med att bara jaga låga 
löner är att man i något skede får 
konkurrens från ytterligare låg-
löneländer som Kina och då har 
man inte längre några låga löner.

Nils Torvalds inledde sitt besök 
i Jakobstadsregionen på tisdagen 
med att ställa sig inför ett spräng-
fyllt auditorium i Pedersöre gym-
nasium. Eleverna får höra att 
parlamentarikern under sin ung-
dom blev relegerad vid två olika 
tillfällen.

Den ena gången för att han an-
klagades för något han inte hade 
gjort, den andra gången för ett 
snöbollskrig. Inne i själva skolan.

Straffet snöskottning duger 
inte för Torvalds som hade läst in 
sig på skolordningen. Han ringer 
skolstyrelsen, som meddelar att 
ett eventuellt besvär kan leda till 
att ingen skola i hela landet vill 
ha honom som elev.

Sensmoralen i berättelsen är 
att man ska våga ta konflikter, 
men att principerna ska kombi-
neras med sunt förnuft och att det 
framför allt gäller att vara påläst.

Ända sedan den dagen har 
Torvalds stått på barrikaderna för 
det han har funnit rätt och riktigt. 
Också i värvet som Europaparla-
mentariker handlar det om att 
bekämpa orättvisor och att verka 
för respekt och högaktning .

– Det är en hård värld vi lever i. 
Att man i dagens Finland ifråga-

sätter det svenska modersmålet 
är en del av den rådande stäm-
ningen i Europa.

Själv är Torvalds övertygad om 
att man får respekt enbart genom 
att själv visa respekt. Han påmin-
ner om att Grekland var ett av de 
länder som år 1953 efterskänkte 
en del av Tysklands stors stats-
skuld efter andra världskriget 
och att det nu är vår tid att hjälpa 
grekerna.

En elev vill veta hur Torvalds 
ställer sig till EU-bidragsfusket i 
Italien. Parlamentarikern plock-
ar fram reformationen och ett 
framväxande medborgarsam-
hälle som orsaker till den högre 
moralen i Norden.

Eleverna trollbinds av Torvalds 
jämförelse av gårdagens och da-
gens samhälle. Eleverna får höra 

att de är mer beresta än Torvalds 
var i sin ungdom och att många 
av dem kommer att bilda familj 
med en utlänning.

Och medan den äldre genera-
tionens bönder och företagare 
sålde sina produkter till grannen 

kommer det mesta som produ-
ceras i Pedersöre framöver att gå 
på export till utlandet.

Den här samhällsförändring-
en förutsätter mer språkkun-
skap, mer omvärldsanalys och 
en större kreativitet, som delvis 

kan utvecklas genom att språ-
ken är uppbyggda enligt olika 
logik.

– Den som talar ryska i Fin-
land kommer aldrig att tvingas 
gå utan jobb, fastslår Torvalds.

Som exempel på frågor i Eu-

ropaparlamentet väljer Torvalds 
att skjuta in sig på energibristen 
och experimentet med fusions-
energi, de överfiskade fiskebe-
ståndet, all ”goja” som släpps ut 
i Östersjön jämte snusfrågan.

– Jag uppmanar ingen att an-
vända snus, men om man inte 
får sälja snus på finländska fär-
jor väljer folk att resa med de 
svenska färjorna. Det här är en 
av de rättvisefrågor jag jobbar 
för. 

Budskapet verkar gå hem.
– En av de bästa föreläsningar 

jag har varit på, säger en av de 
inspirerade elever som ström-
mar ut till den väntande lun-
chen.

Kenneth Myntti
kenneth.myntti@ot.fi

tel 7848 456

”Riskfyllt jaga låga löner”
Före detta busfröet, nuvarande rättvisekämpen nils torvalds mötte elever i Pedersöre. 

nils torvalds höll en uppskattad föreläsning för och diskussion med Pedersöre Gymnasiums elever på tisdag fömiddag. torvalds lät förstå att han ända sedan ungdomstiden har 
stått på barrikaderna för en bättre och mer rättvis värld.  Foto: Eva-stina KjEllman

Nils Torvalds besök i Österbotten i tisdags
 1 Förmiddagen tillbringades på 
Pedersöre gymnasium och på 
eftermiddagen besökte han fö-
retaget Ekeri Transport i Kållby, 
ekobonden Mårten Wärnå, 
Pedersöre kommunledning 
och Kaarlo Nelimarkka jämte 
Sundom Wine.
 1 Besöket kan ses som en 
upptakt på hans valkampanj 

inför Europavalet i maj 2014. 
Också Christina Gestrin, Päivi 
Storgård och Björn Månsson 
har meddelat att de vill ställa 
upp som SFP-kandidater i 
Europavalet.
 1 Nils Torvalds kom in i par-
lamentet då företrädaren 
Carl Haglund utnämndes till 
försvarsminister i Finland.

Dagis startar  
i Pensala
NykARlEby. Efter flera run-
dor, bordläggning och utred-
ningar säger stadsstyrelsen nu 
ja till ett tillfälligt gruppfamil-
jedaghem i Pensala. Men det 
behövs 43000 euro i tilläggs-
anslag för att öppna gruppfa-
miljedaghemmet i den gamla 
skolbyggnaden i Pensala. Det 
vill stadsstyrelsen att fullmäk-
tige beviljar på sitt nästa möte 
den 12 september.

Styrelsen vill att verksam-
heten utvärderas senast 31 
mars år 2014.

Till gruppfamiljedaghem-
met finns nio ansökningar 
om dagvårdsplats, åtta barn 
på heltid och ett på deltid. 
Daghemmet ska hålla öppet 
från 07.00 till 17.00. Öt

Nykarleby stad har inget att 
anmärka på det program 
som ska bedöma miljökon-
sekvenserna av de planerade 
vindkraftverken i Pensala, 
Gunilack och i Harjux.

NykARlEby
Enligt stadsstyrelsen innehåller 
det omfattande bedömningspro-
grammet inte några brister. Men 
styrelsen anser ändå att inverkan 
på landskapet och på bosättning-
en i form av buller, blinkning 
och skuggbildning kommer att 
vara viktiga faktorer att bedöma 
i MKB-processen. 

De faktorerna kommer också 
att vara viktiga underlag för den 
kommande planläggningen. Sty-
relsen vill också se en särskild 
studie av det lågfrekventa bullret 
från kraftverken.

Om alla planerade vindkraft-

verk förverkligas i Nykarleby 
handlar det om drygt 50 vind-
kraftverk som är 200 meter höga 
vardera – eller 25 vindkraftverk 
på Storbötet i Pensala, 17 vind-
kraftverk i Monå och Harjux 
samt nio vindkraftverk mellan 
byarna Kantlax, Hirvlax och 
Monäs.

– De kommer att ha en mycket 
betydande landskapsinverkan 
och synas på långa vägar, säger 
Tomas Knuts, stadssekreterare.

Om de förverkligas kommer 
de också att ha en värdefull eko-
nomisk betydelse för staden.

50 vindkraftverk betyder i run-
da slängar en halv miljon euro i 
årlig inkomst för staden i form av 
fastighetsskatt.

Britt Sund
britt.sund@ot.fi

tel 7848 470

Ja till vindkraft 
i Nykarleby

lövöplan ska beakta triangelspår
PEDERSÖRE. Den tio år gamla delgeneralplanen i Lövö ska ses 
över. Av de 70 byggnadsplatser som var nya 2003 är 13 bebyggda 
i dag.

Det finns nu ett visst behov av att flytta en del tomtreservering-
ar och uppdatera de bestämmelser som styr utbyggnaden.

Det är också läge för kommunen att reservera mark för ett 
triangelspår för tågtrafiken i planen. I dag går nästan all järn-
vägsfrakt till och från industrierna på Alholmen via Karleby. Det 
beror på att det inte finns ett triangelspår söderut i Bennäs. 

För att delgeneralplanen ska motsvara dagens behov upp-
manar planläggningssektionen att kommunstyrelsen skrider till 
åtgärder. Öt

kommunen prissätter på 
planerad väg i Överesse
PEDERSÖRE. Kommunen ska utreda vad det kostar att bygga en 
ny väg i kvarter 19 i Överesse detaljplan. Det gäller Underbacks-
vägen som är inritad i planen från 1995. Vägen har däremot 
aldrig förverkligats. 

I somras tröttnade en av de boende på området, Ragnar 
Jankens, på att folk använder Rundbackavägen intill hans tomt 
när de kör ut till Essevägen. Han stängde sonika av vägen med 
traktor och kärra i protest för att pressa kommunen att agera.

Planläggningssektionen har nu initierat en kostnadsutredning 
för den nya Underbacksvägen. När prislappen klarnar är det dags 
att se över tidtabellen för de trafiklösningar som finns med  
i vägnätsplanen i Överesse. Öt

biogasledning  
på tre km byggs
NykARlEby. Stadsstyrel-
sen ser inga hinder för att 
biogasledningen på drygt 3 
kilometer byggs. Biogasled-
ningen kommer enligt styrel-
sen inte heller att medföra 
några oskäliga begränsningar 
för områdets kommande 
markanvändning. Ledningen 
dras i huvudsak genom åker- 
och skogsbruksmark. Längs 
ledningssträckan finns två 
pälsfarmer. Avståndet till 
närmaste bostadshus är 100 
meter. Avståndet till Salebuti-
ken är 220 meter. 

Vad gäller bedömningen av 
projektets säkerhetsaspekter 
överlämnar stadsstyrelsen 
dem åt Tukes, som har begärt 
stadens utlåtande. Öt

Nykarleby vill köpa mark  
intill riksåttan 
NykARlEby. Staden har också tidigare signalerat sitt köpin-
tresse för markområdet som finns på den östra sidan av älven, 
ett stenkast från riksväg 8. Nu bjuds emellertid området ut till 
försäljning och styrelsen beslöt därför att lägga ett anbud på 
markområdet. Hur stort stadens bud är avslöjas inte eftersom 
det handlar om en budgivning med slutna anbud.

– I dagsläget har staden inga konkreta planer för området, 
säger stadssekreterare Tomas Knuts.

Med tanke på eventuella framtida etableringar är det bra 
om staden kunde erbjuda markområden även i anslutning till 
riksväg 8. Öt

I korthet

Wistbackas bygger 
ny ladugård
kRONOby. Mty Wistbacka Klaus 
och Niklas har fått miljötill-
stånd för ett nytt djurstall vid 
Ollasmossvägen i Småbönders.

Tillståndet gäller 65 mjölk-
kor, 30 kvigor och 21 kalvar 
under sex månader. 

För tillfället har Wistbackas 
en ladugård vid Småbönders-
vägen som tas ur bruk när det 
nya djurstallet byggts. Öt

Pälsfarm i Terjärv 
får utvidga
kRONOby. Stormossbacka Päls  
i Terjärv får miljötillstånd för 
en liten utvidgning.

Farmen i Hästbacka har i 
dag cirka 240 avelsrävhonor 
och kommer efter utbyggnaden 
att ha 268 avelshonor. Två nya 
skugghus på 62,5 meter byggs.

Miljönämnden godkände an-
sökan enhälligt. En av grannar-
na hade i en anmärkning ansett 
att farmen inte borde få byggas 
ut på nuvarande plats. Öt

Det är en 
hård värld 

vi lever i. Att man i 
dagens Finland ifrå-
gasätter det svenska 
modersmålet är en 
del av den rådande 
stämningen i Europa.

I korthet

dagredaktörer: sanna Rönn, Klosse Wistbacka tel 7848 812.  
nattredaktör: lisa ahlvik, tel 7848 811. redigerare: tove lillsund, Karin sundström

Finland måste värna om ett 
eget starkt försvar, obero-
ende om Finland hör till Nato 
eller inte, säger president 
Sauli Niinistö. Niinistö be-
handlade bland annat säker-
hetspolitik när han talade till 
ambassadörerna i Finlandia-
huset på tisdagen.
HElSiNGFORS
Enligt presidenten fungerar Fin-
lands Natolinje för tillfället. Han 
tillade att Finland på alla sätt bör 

vara med då EU utvecklar sin 
säkerhetspolitik och även delta i 
det nordiska försvarssamarbetet.

– Ett intensivare Weimarsam-
arbete skulle vara en intressant 
möjlighet för oss, konstaterar 
Niinistö. 

Till Weimartriangeln hör 
Frankrike, Tyskland och Polen.

Efter talet blev Niinistö utfrå-
gad gällande innehållet i hans 
nyårstal och dess efterverkning-
ar. I sitt nyårstal sade Niinistö 
nämligen att han i egenskap av 

president ska få lägre lön. I sitt 
svar delade Niinistö ut kängor 
till pensionförsäkringsbolagens 
ledningsgrupper, som ser över 
pensionsmedlen.

Enligt Niinistö har måttfullhet 
inte varit någon central faktor då 
lönerna för försäkringsbolagens 
höjdare slås fast, i alla fall enligt 
uppgifter i offentligheten.

– Jag antog att det skulle ge 
upphov till något nytt, men vad 
jag vet har det inte gjort det. FnB

Niinistö stöder Finlands Natolinje

Alla inskickade bidrag kommer att presenteras på webben i slutet av augusti.

Ella Back

Helt försjunken i ÖT!
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i sommarens fototävling.

Fotograf: 
Carina Back


