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andras Mening

grundlagen ger
inte klart besked
Den relevanta delen av paragraf 
122 i Finlands grundlag lyder så 
här:

När förvaltningen organiseras 
skall en indelning i sinsemellan 
förenliga områden eftersträvas 
så att den finsk- och svensksprå-
kiga befolkningens möjligheter 
att erhålla tjänster på det egna 
språket tillgodoses enligt lika 
grunder.

Ovanstående text ter sig enty-
dig. Indelningen ska vara sådan 
att tjänster på befolkningens res-
pektive modersmål tryggas. Eller 
hur? Och därav följer att Karleby 

måste hänföras söderut, vilket 
också bland annat Justitieminis-
teriet har förordat.

Det finns jurister, professio-
nella lagtolkare, som inte tycker 
att paragrafen behöver läsas så. 
Det kan bero på att finska juris-
ter har läst den finska versionen 
av grundlagen. Den talar nämli-
gen om en indelning i områden, 
i vilka (fi: joissa) tjänster tryggas 
på lika grunder.

Skillnaden är betydande. 
På finska säger grundlagen att 
områdesindelningen är primär 
och språket sekundärt. Inte på 
svenska.

Bägge språkversionerna har 
formellt samma status. Det ska 

alltså inte vara möjligt att vifta 
bort den svenska formuleringen 
med att den skulle vara en felö-
versättning.

När grundlagen tvekar, eller 
är tvetydig, bör den av en upp-
lyst majoritet tolkas i en riktning 
som tjänar den mer utsatta mi-
noriteten.

(---)
 Det Centern håller på med är 

att med berått mod skapa ett for-
mellt tvåspråkigt förvaltnings-
område där svenskarna inte är 
fler än samerna, bara en procent 
av befolkningen. Alldeles absurt 
och onödigt.

HufvudstadsBladet
JOHanna WestMan

Kristdemokraterna fortsättningsvis största partiet 
IHuruvida ett val i Tyskland 
kan intressera svenskösterbott-
ningen må vara osagt. Men 
det handlar trots allt om EU:s 
största medlemsland. Ett fung-
erande Tyskland är därför knap-
past utan betydelse för resten av 
unionen.

Vidare kan man förstås fun-
dera kring huruvida trender 
från det tyska valresultatet kan 
få återverkningar på annat håll 
där det drar ihop sig till val. För 
egen del hamnar vi att vänta 
1,5 år tills det är riksdagsval här 
hemma. Så vi håller till godo 
med tyskarna så länge.

Som vanligt är det kristde-
mokraterna (CDU/CSU) och 
socialdemokraterna (SPD) 
som är de två största partierna. 
Så har det varit sedan andra 
världskriget. Kristdemokraterna 
associeras med det tyska ekono-
miska undret strax efter kriget 
och har nästan alltid landat på 
35–40 procent av rösterna. Så 
lär bli fallet även på söndag.

arbetarklassens alternativ
har främst utgjorts av sossarna
–kommunisterna stod inte 
högt i kurs under kalla kriget, 
åtminstone inte på den västra 
sidan av det Tyskland som var 
delat. SPD brukar få 30–40 
procent. Ibland har sossarna till 
och med varit större än kom-
binationen av CDU och deras 
bayerska systerparti CSU.

För fyra år sedan var kristde-

mokraterna nätt och jämnt det 
större partiet varpå Angela Mer-
kel blev landets första kvinnliga 
förbundskansler. Förbunds-
kansler lär hon bli även den här 
gången. 

Socialdemokraterna har 
tappat mycket mark på sistone. 
Eftersom man senast fastnade 
för en stor regeringskoalition 
bestående av de två stora par-
tierna har SPD inte kunnat 
”frodas” i opposition genom 
att skylla på det största partiet 
då finanskrisen slog till. Det är 
snarast liberalerna som vunnit 
på den aspekten. Sossarna har 
tappat en del av sitt stöd (inte 
minst vänsterut) och lär den här 
gången inte komma lika nära 
att slå kristdemokraterna som 
för fyra år sedan. Medan SPD:s 
förbundskanslerkandidat Frank-
Walter Steinmeier inte har för-
mått få fart på folk så är Merkel 
fortsättningsvis rätt populär.

vid ett enda tillfälle, två  veck-
or före valet, möttes Steinmeier 
och Merkel i den enda tv-de-
batten de båda emellan. Mötet 
uppges ha varit lika avslaget 
som valkampanjen i övrigt. Till 
skillnaderna hörde att Steinme-
ier ville slå fast ett system med 
minimilöner plus att man skall 
hålla fast vid ett tidigare beslut 
om att avveckla kärnkraften 
före år 2020. Merkel å sin sida 
menar att minimilönerna måste 
utarbetas bransch för bransch 

medan kärnkraften skall tillåtas 
till dess man har utarbetat fung-
erande modeller beträffande 
förnyelsebara energikällor. 
Bägge tycker dock att det snart 
börjar vara på tiden att folket i 
Afghanistan borde kunna sköta 
sina egna angelägenheter.

Eftersom det krävs 5 procent 
för att ett parti skall rymmas 
med i det tyska parlamentet 
finns det inte så många partier 
att hålla reda på. Därför är 
tänkbara regeringskoalitioner 
också lätt räknade. Grovt taget 
visar opinionsmätningarna att 

kristdemokraterna skulle få 
något mindre än 40 procent av 
platserna. Ifall liberalerna når 
upp till de närmare 15 procent 
som mätningarna visar lär det 
bli en ”gulsvart” regering som 
tar över. Av någon anledning 
associeras liberalerna med gult 
och kristdemokraterna med 
svart i de här sammanhangen. 

Liberalernas ordförande 
Guido Westerwelle har drivit 
igenom att hans parti har gått 
ut med att kristdemokraterna är 
det enda parti man kan tänka 
sig att bilda regering med.

Socialdemokraterna kan 
räkna med en bit under 30 
procent av rösterna. Återstår så 
Die Linke ute på vänsterkanten 
samt de Gröna. Bägge tros få 
något över 10 procent i sönda-
gens val.

då liberalerna aviserade 
att man inte kan tänka sig att 
samregera med socialdemokra-
terna blir det svårt att hitta en 
matematisk formel som skulle 
göra sosseledaren och nuva-
rande utrikesministern Frank-
Walter Steinmeier till nästa 
regeringschef. Inte ens fastän 
sossarna, yttervänstern och de 
gröna skulle få en majoritet av 
platserna i Bundestag är det 
särdeles troligt.

Orsaken stavas Oskar Lafon-
taine. Ledaren för Die Linke 
ses som en stor förrädare bland 
socialdemokraterna. Det hela 
handlar om att han strax före 
millennieskiftet var sossarnas 
ordförande och ingick som 
finansminister i Gerhard Schrö-
ders regering. Det skar sig med 
Schröder och Lafontaine hop-
pade av. Då Die Linke härom-
året grundades kring resterna 
av det forna kommunistpartiet 
i DDR trädde ”Röde Oskar” till 
som deras ordförande och gal-
jonsfigur. Via Lafontaine har det 
nya partiet lockat till sig också 
missnöjda vänsterväljare i den 
västra delen av landet. 

Die Linke-anhängarna anses 

ofta vara populistiska och sägs 
lova saker som de aldrig skulle 
kunna hålla även om de fick 
bilda regering. Vilket de inte får. 

Alternativet längst ute på 
vänsterkanten har fångat upp 
missnöjet med EU, med den 
ekonomiska politiken och med 
tyskarnas militära närvaro i 
Afghanistan.

Med en massa väljare som 
ännu inte har bestämt sig blir 
det vanskligt att tippa utgången. 
Men eftersom liberalerna har 
aviserat att en samregering med 
sossarna är utesluten kan man 
faktiskt locka en del väljare 
från kristdemokraterna. Detta 
bland borgare som vill se en ren 
högerregering. Dessutom kan 
Die Linke gynnas av att det ser 
ut som om Merkel kommer att 
fortsätta som förbundskansler i 
vilket fall som helst. 

Därför kan det vara en och 
annan besviken sosse som sällar 
sig till Oskar Lafontaines gäng. 
Men det här är helt och hållet 
min egen spekulation. Kan gå 
precis tvärtom. 

Eftersom de båda huvudpar-
tierna har bildat regering de fyra 
senaste åren har de haft svårt 
att gläfsa på varandra alltför 
mycket. Det här har i sin tur lett 
till en osedvanligt lam valkam-
panj.

Claus stOlPe
Skribenten är doktor i statskunskap och 

verksam vid Åbo Akademi i Vasa.  

förbundsval i tyskland. Angela Merkel lär få fortsatt förtroende. 
Men kanske framöver med liberalerna vid sin sida.

Angela Merkel (CDU) och socialdemokraternas kandidat Frank-
Walter Steinmeier svarar på journalisternas frågor i en direktsänd 
tv-debatt under valkampanjen. Lehtikuva

valfinansieringen

Varför försvarar Stefan Wallin 
oegentligheter och korruption?
IPartiordförande Stefan Wallin 
påstår i ett pressmeddelande från 
Söul att de bidrag han och Cen-
tern i Finland fått kan jämföras 
med de bidrag vänsterpartierna 
fått från fackföreningsrörelsen.

Det är ett mycket vinklat och 
felaktigt påstående. 

Centerpartiet har utnyttjat all-
männyttiga fonder för sina egna 
syften. Den som till exempel har 
köpt en inbetalning för att hedra 
en nära bortgången har indi-
rekt gett ett valbidrag till Matti 
Vanhanens valkampanj, genom 

Maaseudun Kukkaisrahasto. 
Även Wallin har fått bidrag från 
undanskymda fonder.

De ungdomar som hyr lägen-
het hos Nuorisosäätiö har också 
tvingats betala en högre hyra för 
att Vanhanen fått bidrag från 
fonden oberoende av faktum att 
fondens egentliga uppgift är att 
bygga billiga hyreslägenheter åt 
ungdomar. 

Fackföreningsrörelsen är en 
del av arbetarrörelsen. Den po-
litiska och fackliga delen hjälps 
naturligtvis åt. Men på ett heder-

ligt och transparent sätt som kan 
utmanas enligt demokratiska 
principer ifall rörelsens medlem-
mar så önskar.

Det är helt absurt att jämföra 
det samarbetet med de pengar 
som kanaliserades via exempel-
vis Nova-gruppen till de borger-
liga partierna. SDP:s valkam-
panjer har inte varit beroende av 
systematiskt stöd från kriminella 
affärsmän.

steven frOstdaHl
Ordförande, FSD

anvia

Se över priserna i stället 
för att betala dividend
IKan inte annat än hålla med 
Börje Lindéns insändare i Vbl 
24.9. Sedan före detta VLT fick 
ny vd har det blivit väldigt blåsigt 
inom koncernen och persona-
lens arbetsplatser tycks ständigt 
vara mer eller mindre hotade.

Den nya chefen tycks ha helt 
andra framtidsplaner för koncer-
nen än den tidigare. 

Det sägs även i en artikel i 
samma tidning att Anvia borde 
ha hoppat på det trådlösa tåget 
i ett tidigare skede. Detta kan 
jag däremot inte hålla med om. 
Visst, Anvia kunde precis som 
andra operatörer erbjuda tråd-
löst bredband vid sidan av sina 
”normala” Netikka-anslutning-
ar, men att utdöma det välplane-
rade och pålitliga kopparnätet i 
regionen är ett stort misstag.

Nyligen presenterades till ex-
empel en ny version av VDSL2-
tekniken (kör på det befintliga 
kopparnätet) som klarar hastig-
heter över 100Mbit/s och pålit-
ligheten för en trådförbindelse är 
i en helt annan klass än för de 
trådlösa. Om alla Anvias bred-
bandskunder skulle byta till tråd-
lösa HSPA (Turbo 3G) internet-
anslutningar skulle dagens mo-
bilnät bli överbelastat på nolltid 
och de utlovade hastigheterna 

skulle man bara kunna drömma 
om. Detta skulle i sin tur leda till 
att operatörerna tvingas bygga/
montera all fler sändare/bassta-
tioner. 

Något som också tycks ha 
glömts bort i dagens samhälle 
är att alla kanske inte vill ha 
en basstation med tre antenner 
som strålar på samma frekvens 
(2,4GHz) som en mikrovågsugn 
bredvid sig när de sitter och job-
bar vid datorn. Innan det finns 
tillräcklig och pålitlig forskning 
som verkligen kan bevisa att 
denna strålning inte skulle på-
verka människan får de gott be-
hålla sitt trådlösa bredband för 
min del, trots prisskillnaden.

Anvia skulle dock kunna se 
över sina priser i stället för att ut-
betala årlig dividend och på detta 
sätt undvika att kunderna flyr till 
andra operatörer på grund av de 
förmånligare priserna. 

Jag uppmanar härmed alla 
aktieägare att skriva på den full-
makt som publicerades i tors-
dagens Vbl och därmed se till 
både företagets och personalens 
bästa.

anders BurMan
Före detta bredbandsmontör 

på VLT/Anvia

trafik

Älgjakten börjar
I I dag inleds älgjakten. Kom 
därför ihåg, alla bilister och and-
ra fordonsförare, att när det rör 
sig en massa rödklädda männis-
kor på eller i närheten av vägar 
så är det något på gång. 

Med i jaktlaget finns också små 
deltagare, nämligen hundar. De 
har inte lika bra trafikvett som 
jaktlust, så när de släppts för jakt 
är det endast älg i deras huvuden. 
Var därför snälla och sakta far-
ten, dels för hundens bästa men 
i synnerhet för ert eget bästa, det 
kan komma en älg rusande över 

vägen och sannolikt en hund 
strax efter. Hinner ni väja för 
dem eller blir ni under älgen eller 
hunden under ert fordon? 

Jag hoppas ni inte gör som den 
dam som sa sig trycka på gaspe-
dalen så att hon hinner bort så 
fort som möjligt, hon kan ju bli 
skjuten. 

Ingen jägare skjuter mot väg 
och trafik, så för dem går ni 
säkra.

elOf rOsendaHl
Jägare/hundägare

åldringsvård

Åldringarna i Korsholm 
får god vård
IVården på vår arbetsplats 
motsvarar inte den beskrivning 
av åldringsvården vi fick från 
artikeln ”Vårdare fick nog” (Vbl 
16.9). Vårdaren som uttalat sig 
var anonym, men sannolikt inte 
från vår arbetsplats. 

Vi vill bemöta några påstå-
enden som framkom i nämnda 
artikel.

”Aseptiken för att förhindra 
smittospridning är många gånger 
bristfällig.”

–Att förhindra infektions-
spridning på avdelningen är a 
och o, därför använder vi plast-
förkläden i patientvården, hand-
skar byts och händerna desinfi-
ceras mellan varje patient.

–Inget smutsbyke sätts på gol-
vet utan direkt från sängen till 
byksäck. Städana använder 
rumsvisa städdukar för att hind-
ra smittospridning rummen emel-
lan. 

”Personalen bryr sig inte alltid 
om att svara på larmsignalerna.”

–Vi svarar på patienternas 
ringklockor. 

”De som tvättas…avskärmas 
inte för insyn. Där ligger de nak-
na…utan att ens dörren stängs.”

–För att kunna tvätta patienten 
i säng och kunna beakta integ-

riteten används draperier för 
avskärmning och dörren stängs. 
Kroppen avtäcks/täcks vartefter 
tvättningen framskrider, så att 
inte patienten behöver känna sig 
naken eller blir frusen.

”Patienterna ska tömma tar-
men på bestämda veckodagar 
vid ett givet klockslag.”

–Enligt patientens behov av 
tarmtömning ges avföringsme-
del vid förstoppning och detta 
görs när det behövs alla veckans 
sju dagar. Likaså ges även lave-
mang vid behov alla dagar – på 
morgonen av nattskötarna eller 
av dagspersonalen på förmid-
dagen.

Vårdarna är utbildade eller 
studerande till vårdyrken. Regel-
bundet får vi delta i kurser som 
uppdaterar vår yrkeskunskap.

Vi trivs i vårt människonära 
arbete och upplever det me-
ningsfullt. Ofta har våra patien-
ter långa vårdförhållanden och 
de äldre blir som nära vänner.

Vi ville berätta om den vård 
vi ger för fortsatt gott förtroende 
för åldringsvården i Korsholm 
på hälsocentralens bäddavdel-
ning 2.

PersOnalen På
Bäddavdelning 2

HälsOvård

Fler behövs i vården
IVåra myndigheter bör se till 
att det finns tillräckligt med per-
sonal på våra vårdinrättningar.

En som litet följt med vårdar-
nas arbete på en avdelning vid 
Dammbrunnsgården vill bara 
säga: Hjärtligt Tack!

Ni ungdomar med varmt hjär-
ta för hjälpbehövande som står 

inför ert yrkesval; tänk om ni 
skulle välja vårdlinjen!

Den kanske inte står så högt i 
världens ögon, men Han som vet 
värdet på tjänster säger: ”Störst 
är den som tjänar”.

unO Mitts
Sundom

Individen i kläm då nationer danas
vBl-analys

för någon vecka sedan kom Slove-
niens och Kroatiens regeringar över-
ens om att deras gränstvist inte längre 

ska kopplas samman med förhandlingarna 
om Kroatiens framtida EU-medlemskap.

De båda länderna har varit oeniga om 
var gränsen skall dras ända sedan Slove-
nien blev självständigt år 1991. I och med 
att Kroatien har en närapå 2000 kilometer 
lång kustremsa och Slovenien bara har 
40 kilometer kust har tvisten framför allt 
handlat om Sloveniens tillgång till interna-
tionellt vatten.

Det är skälet till att Slovenien har hotat 
att blockera Kroatiens medlemskap, något 
som i sin tur har väckt ont blod i Kroatien. 
Gränstvisten har kastat en skugga över 
grannsämjan. 

den dagen nyheten om regeringsöver-
enskommelsen kablades ut över värl-
den, den 11 september, råkade en skara 
journalister från minoritetsspråkstid-
ningar, däribland Vbl, vara församlade 
på tv- och radiobolaget RTV:s redaktion i 
Koper – Capodistria i Slovenien. Besöket 
gjordes på inbjudan av RTV:s italienska 
sektion, som betjänar italienska tittare och 
lyssnare i både Kroatien och Slovenien.

För den italienska minoriteten blev 
regeringsöverenskommelsen självklart 
huvudnyheten för dagen. Dels såg en seg 
tvist ut att få en bra lösning, men framför 
allt har civilbefolkningen i området fått 
lida av att grälet de båda länderna emellan 
successivt trappats upp.
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I de flesta nationella konflikter är mi-
noriteter speciellt utsatta. I det här fallet 
blev saken inte bättre av att det italien-
ska minoritetssamfundet i Kroatien och 
Slovenien i ett brev till Sloveniens regering 
hade försökt medla i den aktuella gräns-
konflikten.

Brevet i fråga innehöll en vädjan om bi-
läggning av gränskonflikten och att Slove-
nien inte längre skulle sätta käppar i hjulen 
för Kroatiens medlemsförhandlingar. 

Reaktionerna i bloggvärlden blev häftiga. 
I det minst emotionellt laddade av alla 
inlägg i bloggvärlden uppmanades de ita-
lienska ”fascisterna” att söka sig tillbaka till 
Italien i stället för att blanda sig i saker de 
inte har något att göra med.

Ett upprop för en fredlig överenskom-
melse resulterade alltså i många hätska 
och direkt kränkande uttalanden. Se där 
ett exempel på hur det är att leva som 
en minoritet i en värld som fortfarande 
behärskas av nationalistiska krafter och 
strävanden.

Att vara en medlem av en italiensk mino-
ritet kan faktiskt vara extra svårt just med 
tanke på att italienarna förknippas med 
fascismen. Men många andra minoriteter 
får också lida av att nationer och imperier 
som bär deras namn påstås ha stått för 
oförrätter som ska återgäldas.

Ofta helt oförskyllt, dessutom. Hur har 
till exempel inte dagens finlandssvenskar 
fått lida av svenskarnas påstådda ”ockupa-
tion” av Finland?

Många finlandssvenska politiker, däri-
bland Ulla-Maj Wideroos (SFP), befarar 
att det ligger en dold agenda bakom 
nedmonteringen av det svenska i Finland. 
Den typen av agendor får självklart bränsle 
via fördomar och missuppfattningar, som 
sprids både massmedialt och via bloggar på 
internet.

Många hade hoppats att den historiska 
informationsflod som märkesåret till 200-
årsminnet av 1809 års händelser har gett 
upphov till skulle rätta till en del av dessa 
vantolkningar. Så har kanske också i viss 
mån skett.

Men det föreligger också en risk för att 
ökad information bygger på gamla fördo-
mar. Till exempel har Sveriges tv:s finska 
redaktion producerat en serie vid namn 
”När det förflutna hälsar på 1809”, vars 
tredje avsnitt i måndags (21.9) förklarade 
varför det fortfarande finns spillror kvar av 
det svenska språket i den östfinska staden 
Varkaus.

Programmet kretsade kring den för-
mögna industrimannen Walter Ahlström, 
som byggde upp en träförädlingsindustri 
i Varkaus. Denna Ahlström, son till Antti 
Ahlström, hade en fru som härstammade 
från Sverige och svenska som hemspråk.

Svenskan beskrevs i programmet som 
den sociala och ekonomiska elitens språk. 
Tittarna fick veta att Walter Ahlström 
älskade lyx, att orkestern spelade upp då 
han nån gång per år anlände till staden i 
en egen tågvagn och att han till och med 

sände sina skor för putsning till Italien.
Programmet avrundades med ett kåseri 

av stå upp-komikern André Wickström, 
som konstruerade ett märkligt svar på sin 
fråga varför denna Walter Ahlström egent-
ligen talade svenska:

– Jo, för att han hade råd med det.

det att svenskan i Finland alltid förknip-
pas med förmögenhet och överklassfasoner  
bidrar till det mindervärdeskomplex som 
finskspråkiga känner i förhållande till 
svenskspråkiga och som uppenbarligen 
bidrar till den nationalistiskt drivna kväs-
ningen av det svenska i Finland.

Människan är långsynt. På distans inser 
finländarna att det är fel att dra paralleller 
mellan dagens italienare och 1930-talets 
fascister, men på samma gång är de blinda 
för det gravt felaktiga och fatala med att  
ständigt i alla sammanhang förknippa 
dagens svenskspråkiga i Finland med den 
svenska överklass som byggde upp välstån-
det i det här landet.

Finlandssvenska André Wickströms 
finska rollfigur i serien, Tuttu Nykvist, gör 
finlandssvenskarna en björntjänst genom 
att häva ur sig plumpigheter av det här 
slaget.

Vi talar inte svenska för att vi har råd att 
göra det. Vi talar svenska för att det är vårt 
modersmål och en del av vår kultur och 
identitet.

Vi har inte råd att låta bli.

kenneth.myntti@vasabladet.fi


