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Stockholm. – Det fiffigaste är att an-
ställa den som är mest kompetent 
och den billigaste. Då struntar jag 
fullständigt i kön och färg på näsan,  
säger Björn Wahlroos, Nordeas  
styrelseordförande. 

I går talade Wahlroos på Finsk-
svenska handelskammarens ju-
bileumsseminarium i Stockholm.  
Ämnet var styrkor och svagheter  
i finskt och svenskt ledarskap. 

På en fråga om kvinnligt ledarskap 
konstaterade Wahlroos att det för 

tillfället talas väldigt mycket om be-
hovet av kvinnliga styrelsemedlem-
mar i börsbolag 

– Var vi ska hitta kvinnor är ett  
dominerade tema på styrelsemöten. 
Det är så media och samhället vill ha 

det, och visst är det bra att diskutera, 
men jag tycker att problemet håller 
på att försvinna. 

Enligt Wahlroos har minoriteter 
alltid en fördel i dag när det gäller  
styrelseval. Om två jämnstarka kan-

didater ställs mot varandra väljs  
i regel alltid den som representerar 
en minoritet. Wahlroos ser inget  
behov av kvotering när det gäller  
styrelseuppdrag. 

Sedan 2008 finns dock en rekom-
mendation om att bägge könen 
ska vara representerade i bolagens  
styrelser, annars måste företagen 
förklara sig.

Enligt Centralhandelskamma-
rens uppgifter våren 2017 har ande-
len kvinnliga styrelsemedlemmar  
stigit till 27 procent när det gäller 
alla finländska börsbolag, och till 
33 procent om man bara räknar de 
största börsbolagen.

Anna Sourander
anna.sourander@vasabladet.fi
06-7848 302

Wahlroos ser inget  
behov av kvotering 
• Nordeas Björn 
Wahlroos bedömer 
att kvinnobristen i 
börsbolagsstyrelser 
håller på att försvinna.

Finsk-svenska handelskammarens  
jubileumsseminarium

• Finsk-svenska handels-
kammaren ordnar ett jubileums-
seminarium den 22–23  
november i Helsingfors  
och Stockholm. 
• Rubriken för seminariet är  
”Finland 100 år – vad har upp-
nåtts, hur gå vidare?”. 
• I seminariet medverkar bland 

annat Sveriges närings- och inno-
vationsminister Mikael Damberg, 
Finlands utrikeshandels- och 
utvecklingsminister Kai Myk-
känen (Saml), Nordeas styrelse-
ord förande Björn Wahlroos och 
Jorma Ollila som är styrelse- 
ordförande för Outokumpu  
och Nordic West Office.

Björn Wahlroos var en av ta-
larna på Finsk-svenska han-
delskammarens jubileums-
seminarium. Wahlroos tala-
de om styrkor och svagheter 
i svenskt och finskt ledarskap. 
foto: anna Sourander

Vi måste ge folk trygghet när 
världen ställer om till hållbar 
utveckling, säger svenska  
närings- och innovations-
ministern mikael Damberg. 
Annars riskerar utvecklingen 
skapa motsättningar.

Stockholm. – Just nu ställer hela 
världen om till en hållbar utveckling. 
Och då kan man säga att samhälls-
synen aldrig varit viktigare, säger 
Sveriges närings- och innovations-
minister Mikael Damberg (S).

I praktiken handlar det enligt Dam-
berg om att ge folk framtidstro för 
att undvika rädsla för de oundvikliga 
omvälvningarna i samhället. 

Den nordiska välfärdsmodellen ger 
enligt Damberg goda förutsättningar  
för detta, vilket de nordiska fackför-
bundens agerande är ett exempel 

på. I övriga Europa har fackförbun-
den markerat att digitaliseringen 
för med sig hot mot arbetstillfällen.  
Robotisering och automatisering 
plockar helt enkelt bort arbets-
tillfällen. I Sverige och Finland har 

inte reaktionen varit lika stark. 
– Människor måste känna trygg-

het när världen rullar allt snabbare. 
Om vi kan uppnå det har vi vunnit 
mycket. 

Damberg ser tre megatrender när 

det gäller samhällsutmaningar: digi-
taliseringen, klimat förändringarna 
och en åldrade befolkning. Samtidigt 
innebär utmaningarna möjligheter 
för innovationsstarka länder som 
Sverige och Finland. 

I Sverige har man försökt ringa in 
möjligheterna. I februari 2015 inrät-
tade svenska statsministern Stefan 
Löfven (S) Nationella innovations-
rådet, där även Damberg sitter med. 
Rådet har tagit fram fem strategiska 
samverkanprogram som identifierar 
innovationspotentialen. 

– Vi klarar inte att gå in för en håll-
bar utveckling utan innovation. Fin-
land och Sverige är små länder, men 
starka på områden som är centrala. 
Vi har ingenjörskonst och unika till-
gångar som mineraler. Vi har ock-
så en tredje del av Europas skogar. 
Anna Sourander

Mikael Damberg. foto: anna Sourander

”Folk behöver framtidstro och trygghet”

Blomqvist 
vill efter-
träda  
Thölix i SLC
Slc kan snart ledas av två riks-
dagsledmöter. thomas Blom-
qvist vill bli fullmäktiges ord-
förande.

Thomas Blomqvist steg av som för-
bundsordförande för SLC Nyland 
och som efterträdare valde förbun-
det Lappträskbon Thomas Antas  
i tisdags.

Blomqvist var samtidigt kandi-
dat till platsen som en av SLC Ny-
lands representanter i Svenska 
lantbruksproducenternas central-
förbund SLC:s fullmäktige, och blev 
också vald.

Orsaken till det är att han vill bli 
ordförande för SLC:s fullmäktige,  
skriver Landsbygdens Folk på  
nätet. Fullmäktiges nuvarande ord-
förande, Korsholmsbon Stefan Thö-
lix, kliver åt sidan när Mats Nylund 
ska bli ny förbunds- och styrelse-
ordförande i SLC.

När styrelseordförande represen-
terar Österbotten ska fullmäktige-
ordförande representera Nyland. 
Och allt tyder nu på att den lotten 
tillfaller Thomas Blomqvist.

Det innebär att SLC skulle ledas av 
två riksdagsledamöter fram till nästa 
riksdagsval. Mats Nylund har med-
delat att han inte kandiderar i riks-
dagsvalet 2019.

Ordförandeposterna tillsätts när 
SLC:s fullmäktige sammanträder 
på tisdag.
Tom Forsman

Henriksson 
förbluffad 
över hov-
rättsbeslut
Åbo hovrätt friade en vuxen 
man som var åtalad för grov 
våldtäkt av en tioårig flicka. 
SFP:s ordförande Anna-maja 
henriksson anser att det finns 
skäl att se över lagstiftningen.

Hovrättens beslut kom i fredags och 
har väckt gott om uppståndelse. 

Mannen var åtalad för grov våld-
täkt av en tioårig flicka, men friades. I 
stället dömdes han för grovt sexuellt  
utnyttjande av barn till tre års ovill-
korligt fängelse. Om han hade blivit 
dömd för grov våldtäkt hade straffet 
varit strängare.

– Jag är förbluffad över utgången i 
det här målet. Om det är så här har vi 
orsak att se över lagstiftningen än en 
gång. Min rättsuppfattning säger att 
det är otänkbart att en tioåring skulle  
gå med på att vara offer i en dylik 
gärning, säger Henriksson.

Hovrättens dom är i enlighet med 
tingsrättens. Orsaken att mannen  
inte blev dömd för våldtäkt är att det 
inte finns bevis på att han hade an-
vänt våld eller hot om våld. 

För att en person ska bli dömd för 
våldtäkt krävs att offret tvingats till 
sex.

Mannen har nekat till anklagel-
serna. 
SpT-Henri ForSS


