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Föregångsregion i Norden
Artikel. I väntan på stora reformer som ett gemensamt nordiskt id är

det regioner som Kvarken som visar vägen för det nordiska samarbetet.
Samarbetet mellan de nordiska län
derna fick ett antal välbehövliga
rubriker i samband med Nordiska
Rådets session i Helsingfors förra
veckan. Den mest konkreta frågan
som lyftes fram, förutom finskans
och isländskans ställning i de nor
diska samarbetsorganen, var ett ge
mensamt nordiskt elektroniskt id.
Det är en reform som skulle ge inte
grationen mellan länderna en verk
lig knuff framåt.
De nordiska ländernas stats
ministrar konstaterade under ses
sionen att den viktigaste dimensio
nen inom det nordiska samarbetet
är att ”leverera resultat som syns i
vardagen” och att ”Norden ska v
 ara
världens mest integrerade region”.
För att leva upp till de målsättning
arna krävs ett antal reformer av den
kaliber som en gemensam e-legiti
mation skulle innebära.
Samtidigt som statsministrar
na och de nordiska institutionerna
fokuserar på att driva igenom refor
mer och röja undan gränshinder är
det skäl att analysera vad som pågår
inom de olika regionerna i Norden.
Öresund har länge varit det främsta
exemplet på hur en region integre
ras över landsgränserna. Förutsätt
ningen för den delvis gemensam
ma arbets- och bostadsmarknaden
var en massiv offentlig investering i
form av en bro och tunnel som för
binder Köpenhamn och Malmö.
Förutom Öresund finns det ett
antal regioner som har gjort stora
framsteg i att integrera näringslivet
och arbetsmarknaden i ett områ
de. Kvarken hör definitivt till den
na kategori. Både företag och kom
muner på båda sidorna av Bott
niska viken har under en lång tid
aktivt arbetat för att öka utbytet in
om regionen. Det har gynnat både
näringslivet och invånarna.
Även EU har insett potentialen i
att stärka området kring Vasa och
Umeå. Midway Alignment är ett EUprojekt som har gett en konkret nyt
ta för regionen. Målsättningen är att
stärka Kvarkenregionens konkur
renskraft utan att ta hänsyn till riks
gränserna. Resultat har kunnat nås
i snabb takt tack vare samarbetet
mellan den offentliga och den pri
vata sektorn.
Ett konkret resultat är det ge

Nonchalant
av Aktia
Jag har i en insändare i Vasabla
det den 20.10 beklagat mig över Ak
tia Banks översittarfasoner. Något
offentligt svar har jag inte erhållit,
inte heller har banken tagit kontakt.
Det här bekräftar ju enbart på vil
ken nivå kundbetjäningen ligger.
På grund av bristande reaktion
från Aktia Bank måste jag och frun
fråga: Hur stor förmögenhet måste
man ha placerad via Aktia Bank för
att bli betraktad som kund och in
te som något som katten släpat in?
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Patientens
väl viktigast

Ett konkret resultat av Kvarkensamarbetet är det gemensamma rederiet, NLC Ferry. Rederiet är, enligt Kjell
Skoglund, ett koncept som är unikt även i ett globalt perspektiv. Foto: Linus Lindholm
mensamma hamnbolaget, Kvar
ken Ports, och det gemensamma
rederiet, NLC Ferry. Rederiet är ett
koncept som är unikt även i ett glo
balt perspektiv. Nästa steg är att byg
ga en ny högteknologisk färja som
ska trafikera mellan Vasa och Umeå.
Integration inom en region förutsät
ter smidiga förbindelser.
Det som händer i Kvarken är ett
exempel på regionalt samarbete

som pågår bakom kulisserna, utan
feta rubriker i nationella medier el
ler hätska diskussioner i riksdagen.
Trots det handlar det om ett av de
mest konkreta initiativen i Norden.
Kvarken visar vägen för hur regioner
kan samarbeta över landsgränserna.
Kvarkensamarbetet är även ett
bevis för att mycket kan göras utan
enorma offentliga investeringar.

”Kvarkensam
arbetet är även ett
bevis för att mycket
kan göras utan
enorma offentliga
investeringar.”

Det som behövs för att nå konkreta
resultat är förmågan att ta initiativ
och beslutsamhet nog att också för
verkliga dem.
Österbotten har genom tiderna
dragit nytta av närheten till Sveri
ge. Under de senaste tio åren har
ekonomin utvecklats i otakt i Fin
land och Sverige. För en del av de
österbottniska företagen har den
betydligt starkare tillväxten i Sveri
ge åtminstone delvis kompenserat
en svagare efterfrågan i hemlandet.
Många österbottningar har även valt
att greppa tag i de jobb- och karriär
möjligheter som den avsevärt större
svenska arbetsmarknaden erbjuder.
Mycket har gjorts men fortfarande
finns det stora möjligheter för före
tagen i Österbotten att etablera sig
eller expandera i Sverige. Det gäller
framför allt inom de sektorer där
bolagen har ett toppkunnande in
om sina egna segment. Till exempel
inom tillväxtbranscher som clean
tech finns det många möjligheter på
den svenska marknaden.
Finsk-svenska handelskammarens
fullmäktigeordförande Jacob Wal
lenberg gjorde en fullkomligt kor

rekt analys av förhållandet mellan
Finland och Sverige i sitt tal på semi
nariet ”Finland och Sverige, tillsam
mans mot framtiden” i Stockholm i
augusti 2017:
”En stor del av vår gemensamma
historia, både före och efter republi
kens tillkomst, handlar om handel,
företagande och entreprenörskap.
Vi har inte sällan varit konkurrenter.
Men ofta har framgångsrika företag
vuxit fram med ett ben på var sida av
Östersjön.”
Wallenberg är aktivt engagerad i
det finländska näringslivet, framför
allt i Wärtsilä där familjens investe
ringsbolag Investor är största ägare.
Den integration som pågår i Kvar
kenregionen med förbättrad infra
struktur och aktivt utbyte mellan
myndigheter och näringsliv gör det
lättare för företagen att expandera
och samarbeta på båda sidorna av
Bottenviken.
I väntan på de stora reformerna
som ett gemensamt nordiskt id är
det regioner som Kvarken som visar
vägen för det nordiska samarbetet.

Nu upprepas eländet med de
 inesiska mellanskarvarna. Skar
k
varnas förökning kunde ha kontrol
lerats för fem, sex år sedan, men nu
är det i värsta fall alltför sent. Det har
NTM- centralen och dess tillskynda
re ordnat.
Nu ska skarvarna tillåtas att fixa
abborrstammen och sikarna inom
skärs. Befolkningen som lever och
bor i skärgården ska också drivas
bort. De kan flytta till stan för att

 aketera norsk lax och sälja vietna
p
mesisk fisk.
Investeringar i båtar, fiskeredskap
och fiskeförädling blir värdelösa. Är
inte det att vägra axla samhällsan
svar?
Det enda ovannämnda instanser
har att komma med är att skrämma
skarvarna. Helt otroligt. Vuxna, väl
utbildade människor.
Att skrämma skarvarna är ing
en lösning, men kanske om skar
varna skräms tillräckligt effektivt
invaderas insjö-Finland. Då kan
ske NTM-centralen vaknar. ”Oj, det
finns Kinaskarvar i Finland, vad ska
vi göra?”
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Respektera
ett ”Nej tack!”

I vår ska det ansökas om tillstånd
för att decimera stammen av kine
siska mellanskarvar. NTM-centra
len kommer kanske att bevilja till
stånd men Natur och Miljö besvä
rar sig enligt en på förhand överens
kommen schablon. Ytterligare ett år
till går till spillo!
Fiskarna har skött sina fiskstam
mar: kläckning av rom, utplantering
av småfisk, infört fredade områden
och fridlysningstider. Allt frivilligt
arbete går nu till spillo.
Nu ska fiskarna dessutom på sin
fritid åka runt i hela Bottniska viken
för att olja ägg, helt utan ersättning.
Petalax

Jeppo

verkställande direktör,
Finsk-svenska handelskammaren

Skrämseltaktiken löser ingenting
okontrollerade tillväxt skulle öde
lägga sikfisket till havs. I Helsing
fors trodde man att några licenser
för jakt före den 16 april skulle kun
na utrota sälarna.

Hur kan synen på vårdpersona
lens vaccineringar ha förändrats så
mycket?
Det frågar vi, några pensionerade
sjukskötare/hälsovårdare, oss själ
va. När vi sökte till våra utbildning
ar hörde det till antagningskraven
att vara vaccinerad mot en rad sjuk
domar. Det var aldrig tal om att vi vil
le bestämma över våra egna krop
par. Skulle vi ha vågat uttala något
sådant hade det nog varit ajöss till
de utbildningarna.
Det som kom – och fortfarande bor
de komma – i första hand var omsor
gen om patienternas väl och ve. Ge
nom att vaccinera sig skyddar vård
personalen både sig själva och sina
patienter.

Borde det inte höra till en människas
självklara rätt att säga nej tack till
reklam? Och i synnerhet till gratis
tidningar.
På min postlåda har det under
långa tider funnits lappar med
”Ingenreklam”. Föga har det hjälpt.
Nu stoppar någon två gratistid
ningar i veckan i postlådan. De ska
också forslas bort, annars drunknar
man i papper.
Varje år i början av maj ordnas
Lions pappersinsamling av årets
”skörd”.
Ställ dig bara i något kallt uthus fle
ra timmar och sortera, bunta ihop
och bind ordentligt. Med en lastad
skottkärra ner till landsvägen, upp
till backen och ner igen.
Sträckan blir småningom cirka
600–700 meter.
Respektera den som inte vill ha re
klam. Känner till papperstidningar
nas problem, men sök andra utvägar
än reklam, som ger oss massvis med
papper.

Kjell Skoglund

SKARVEN

För någon vecka sedan besvarade
Natur och miljö påståendet om att
organisationen saknas samhälls
ansvar. Men svaret lämnade många
relevanta frågor obesvarade.
Undertecknad har vid ett par till
fällen i denna tidnings spalter frå
gat NTM-centralen samt Natur och
Miljöom deras avsikt är att utrota
skärgårdens fiskarbefolkning och
fiskerinäringen. Det har inte kom
mit en bokstav till svar.
Folk måna om skärgården har
länge sett vart utvecklingen är på
väg och som fiskare finns det ingen
framtid.
Redan för ett tiotals år sedan för
stod vi i Österbotten att sälarnas
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