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En (sop)tid 
som flytt

 1 Ett möte i veckan med en gammal kollega i avfallsbranschen 
fick mig att reflektera över de attityder och psykologiska feno-
men som varit och fortfarande är förknippade med avfall och 
avfallshantering. Jag kom också att tänka på alla de märkliga 
former av animositet som på 1990-talet kom till uttryck i den 
offentliga debatten rörande avfallshanteringens vara eller inte 
vara. Tidens flykt kändes väldigt reell när vi tillsammans kon-
staterade att det redan gått över tjugo år – nästan en genera-
tion – sedan de stora omläggningarna inom avfallshanteringen 
i Finland skedde.

I filosofiskt hänseende har avfall alltid sammanbundits med 
smuts, det vill säga något som kan vara farligt för hälsan eller 
som annars är obehagligt och som man bör hålla en viss dis-
tans till. Den allra viktigaste profylaktiska åtgärden i 1800-ta-
lets samhälle var också att hålla omgivningarna rena och fria 
från smuts och obehaglig lukt. Ett viktigt element i arbetet mot 
tuberkulosen i början av 1900-talet var att hålla rent i hemmet. 
Det negativa förhållningssättet till avfallet har däremot mer säl-
lan berott på avfallets art, utan det negativa kan hellre förknip-
pas med det som avfallet representerat.

På botten av de negativa attityderna fanns kanske rester av 
den gamla sjukdomsuppfattningen, där smutsen representerade 
en hälsofara. Viktigare var ändå att miljömedvetenheten och 
särskilt uppmärksamheten på föroreningen av mark, vatten 
och luft hade ökat sedan 1970-talet. De flesta förväntade sig 
effektiva motåtgärder mot 
föroreningarna.

Ofta nämner man Rachel 
Carsons bok ”Tyst vår” från 
1962 som en milstolpe när det 
gäller uppmärksamheten på 
miljöfrågorna. Ansamlingen 
av avfall på stora soptippar i 
tätorternas utkanter kom att 
representera ett samhälleligt 
misslyckande, ett misslyck-
ande som samtidigt skapade 
en bild av vad avfallshante-
ring är.

Inrättandet av nya avfallshanteringsanläggningar i början 
av 1990-talet föranledde högljudda protester i hela landet. De 
flesta var överens om att avfallsanläggningarna behövdes, bara 
de inte placerades i ens egen omgivning. NIMBY-fenomenet 
(Not In My Back Yard) är dock inget specifikt finländskt eller 
österbottniskt fenomen, utan det framträder överallt och i olika 
sammanhang. Oftast är det två världsbilder eller uppfattningar 
som tävlar mot varandra. Den som bättre kan marknadsföra 
sin bild eller sin uppfattning utgår oftast med segern.

Avfallsexperterna, det vill säga de som hade till uppgift att 
bygga de nya systemen på 1990-talet, baserade sina modeller 
på det de lärt och sett på annat håll, på system som närmast 
liknade industrier, där avfallet togs tillvara, där miljön inte tog 
skada och där allt sköttes snyggt.

Den icke initierade allmänheten byggde sin uppfattning 
på vad de sett i näromgivningen: stinkande avfallshögar med 
råttor och förorenat vatten. När de förra presenterade sina 
visioner såg de senare framförs sig det som de sett i närheten, 
men i en större skala. Nästan självfallet kom bilderna i konflikt 
med varandra.

I dag är det nästan plågsamt att tänka på soptippseran. 
Den offentligt upprätthållna avfallshanteringens berättigande 
ifrågasätts knappast heller längre. Fokus har småningom flyttat 
alltmer mot de platser där avfallet ”tillverkas”, men än så länge 
klarar sig inte vårt samhälle utan en organiserad hantering.

I framtiden blir det kanske annorlunda, när alla varudeklara-
tioner innehåller detaljerade anvisningar om hur produkten 
skall hanteras efter att den blivit avfall samt en adress. Ännu 
är vi inte där, men soptippar av den typ som fanns ännu på 
1990-talet har försvunnit. Knappast är det någon som saknar 
dem.

För en som var med känns det ändå något konstigt när man 
inser att det nu har vuxit upp en generation som aldrig upplevt 
soptippseran.

Skribenten är docent i nordisk historia vid Åbo akademi

 2 Soptippar av den 
typ som fanns ännu 
på 1990-talet har 
försvunnit. Knap-
past är det någon 
som saknar dem.

Henry nygård
henry.nygard@multi.fi 

Kolumnen

SDP mellan varv 
och Sannfinländare

 1 Den senaste opinionsmät-
ningen som Helsingin Sanomat 
publicerade visar det som sedan 
årsskiftet tydligt har kunnat upp-
fattas för alla som känner efter 
varifrån det blåser. Att STX Fin-
lands varv i Åbo gick miste om 
Royal Caribbean Cruises senaste 
beställning har politiska konse-
kvenser åtminstone på kort sikt.

Det parti som drabbas sär-
skilt är SDP och det parti som 
plockar anhängare är Sann- 
 finländarna. I HS mätning lig-
ger de fyra största partierna alla 
ganska nära  varandra. Samlings-
partiet är störst med knappa 21 
procent, men har backat. Sedan 
kommer Centern och Sannfin-
ländarna jämsides med 18,3 pro-
cent och på fjärde plats SDP med 
jämt 18 procent. Skillnaderna är 
visserligen så små att de ligger 
inom felmarginalen men det är 
länge sedan SDP har kommit på 
fjärde plats.

 I motsvarande mätning för 
Helsingin Sanomat i novem-

ber-december var det Sann-
finländarna som kom på fjärde 
plats. (...)

Lika intressant som Sann-
finländarnas farmryckning i 
opinionsmätningarna är Cen-
terns. Efter kommunalvalet ver-
kar vinden ha vänt för partiet. I 
varvsfrågan har Centern, särskilt 
med ex-näringsministern Mauri 
Pekkarinens mun, varit betyd-
ligt försonligare än Sannfinlän-
darna till regeringens beslut att 
inte låna pengar till STX-varvet. 
Centern har ändå varit aktiv 
och krävt att staten går in som 
ägare i varvs industrin. Också de  
två  stora och obegripliga 
förvaltnings re formerna kan 
 gagna Centern.

Våren ser ut att bli politiskt 
turbulent. Regeringen har sin 
halvtidsgranskning i februari och 
några veckor senare ska budget-
ramarna slås fast. Då ska stats-
ekonomin anpassas med kring 
en miljard. Förhandlingarna kan 
bli svåra och utspelen många.

hufvuDstaDsbLaDet
susanna Ginman

andras mening

vInDKrAft

Motsägelsefullt om vindkraft
 1  Varje gång Merventos direktör 

Patrik Holm skriver i Vasabla-
det trasslar han in sig värre och   
värre i självmotsägelser och 
 logiska kullerbyttor. Det blir 
nästan pinsamt att tvingas på-
peka dem.

I sin artikel 21.12 förklarar han 
för läsarna att vindkraftverk inte 
utgör större säkerhetsrisk än fal-
lande istappar från tak, och att 
man bra kan idka friluftsliv i när-
heten av dem. Efter frågor från 
vår sida om han inte bagatellise-
rar vindkraftens risker retirerar 
han i sitt inlägg 18.1 från sin tidi-
gare ståndpunkt, och säger nu att 
Mervento visst tar säkerheten på 
allvar, och varnar människor för 
att gå närmare sitt vindkraftverk 
i Sundom än 300 meter. Vägen 
till kraftverket är avstängd, och 
området får inte beträdas av obe-
höriga.

Det är ju bra i så fall, men det 
är något helt annat än vad han 
sa  tidigare. Eftersom Holm dess-
utom säger explicit att vindkraft 
kräver 300 meters säkerhets-
zoner, varför uttalade han sig 
inte när Korsholms kommun 
ville bygga vindkraftverk på 
Fjärdskär, rakt ovanför en pla-
nerad båthamn och knappt 200 
meter från skärgårdens livligast 
trafikerade väg? Holm visste nog 
säkert, liksom vi, att projektet 
var helt omöjligt att genomföra 
av säkerhetsskäl. Han kunde 
mycket väl ha påpekat det för 

kommunen, så skulle den och 
andra ha besparats mängder av 
tid, pengar och onödigt plane-
ringsarbete. (Ett stort tack för öv-
rigt till markägaren Iskmo sam-
fällighet, som insåg det omöjliga 
i ekvationen, och återtog sin an-
sökan.) Hade det inte varit hans 
moraliska plikt att varna kom-
munen, och deklarera att i varje 
fall vill Mervento inte medverka 
i ett sådant projekt?

Vi vill återkomma till frågan 
om iskastning vid tillfälle, men 
låt oss påpeka att vindkraftverk 
utgör en potentiell fara inte en-
bart under vintern, utan också 
under sommaren.  I en holländsk 
studie, Guidelines on the Envi-
ronmental Risk of Wind Turbi-
nes in the Netherlands (2002) 
anförs det att det föreligger en 
95-procentig sannolikhet att 1 
av 4000 vindkraftverk under ett 
års tid ska tappa någon bladdel. 
Det innebär att risken för att ett 
vindkraftverk under hela sin livs-
tid (här beräknad som 30 år) ska 
tappa någon bladdel är cirka 1 
på 140. Det längsta rapporterade 
kastavståndet för lösa bladdelar 
är 500 m.

Den 21.12 kommer Holm med 
ytterligare ett hisnande påstå-
ende, nämligen att vindkraft är 
den billigaste energiformen av 
alla (delad första plats med vat-
tenkraft). Det finns nog knappast 
någon annan än han i hela värl-
den som tror på detta. Alla vet 

mycket väl att vindkraften är dyr, 
och klarar sig bara med hjälp av 
subventioner.

Den 8.1 skriver Bertel Frans 
följdriktigt att eftersom vindkraf-
ten har blivit billigare så borde 
ett normalt stöd räcka för den. 
Det faller inte Holm på läppen, 
den 11.1 protesterar han mot 
detta, vindkraften får visst inte 
för mycket stöd, i själva verket 
får konventionell energi tjugo 
gånger så mycket stöd som för-
nybar energi, påstår han.

Men Frans talar om subven-
tionering av olika energiformer 
i Finland; Holm försöker blanda 
bort korten med globala siffror, 
genom att tala om hur mycket 
stöd olika regeringar ger till sin 
egen nationella energiproduk-
tion i hela världen, totalt. Det 
är givetvis fullständigt irrelevant 
som svar till Frans. Alla nationer 
strävar efter att vara så självför-
sörjande som möjligt beträffande 
energi, och subventionerar därför 
sin egen produktion. Det produ-
ceras mer konventionell än för-
nybar energi i världen, och där-
för är det inget märkligt att den 
globalt sett stöds mer. Det har 
ingen relevans för förhållandena 
i Finland, där som alla vet vind-
kraften får ett mycket betydande 
stöd. Det krävs inte mer än att vi 
råkar in i en ordentlig recession, 
det nationella stödet måste dras 
in, och den industriella vindkraf-
tens saga i Finland är all.

Den 11.1 kläcker Holm ytter-
ligare ur sig en groda av samma 
magnitud, och skriver: ”Det är 
även bevisat i många länder att 
vindkraften inte höjer elpriset, 
utan tvärtom sänker elpriset”. 
Holm måste tala om något pa-
rallellt universum till vårt. Det 
är precis motsatsen till vad han 
påstår.

I sin artikel 21.12 lovar direk-
tör Holm guld och gröna skogar 
till dem som arrenderar sin mark 
till vindkraftsbolag: markägaren 
kan förvänta sig några tiotusen 
euro per år och vindkraftverk. 
Detta är rena rama ”bondfång-
eriet”.  Den 11.1 erkänner han att 
fram tills lånen är betalade efter 
cirka 12 år är ”lönsamheten inte 
stor om ens befintlig”. Så var det 
med den feta vinsten!

Holm försummar inte ett till-
fälle att i sina insändare berätta 
om hur mycket bättre Merven-
tos vindkraftverk är än konkur-
renternas. Till exempel 11.1 får vi 
veta att medan energikostnaden 
för landbaserad vindkraft gene-
rellt ligger mellan 70 och 90 euro 
per megawatt-timme så är ”med 
Merventos turbin motsvarande 
energikostnad mellan 60 och 80 
euro per megawatt-timme”. Den 
sortens gratisreklam för den egna 
firmans produkter tycker vi inte 
hör hemma i en insändarspalt.

Kaj björKqvist
Karin österman
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Slungande is och kostnader
 1 Hans Myhrman har i en de-

battartikel i Vasabladet den 18 
januari kommit med felaktiga 
påståenden om Merventos verk-
samhet som bör tillrättaläggas.

Mervento är ett seriöst företag 
som har beräknat hur långt isen 
kan flyga från vindkraftverket. 
Det är mycket komplicerat att 
exakt beräkna hur långt isbi-
tarna kan flyga. GL (Germani-
cher Loyds) och DEWI (Deut-
sches Windenergie Institut) har 
därför gett en enkel formel med 
vilken man beräknar det maxi-
mala säkerhetsavståndet som 
1,5 * (hubhöjd + rotordiameter). 
Denna formel är rätt pessimistisk 
och erfarenherna visar att isen 
slungas till avståndet 1,0-1,1 * 
(hubhöjd + rotordiameter). Nog-

grannare beräkningar utförda på 
Mervento bekräftas av erfaren-
heterna. Säkerhetsavstånd på 
två kilometer behövs inte och 
har inget att göra med erfaren-
heter eller fysikens lagar.

Vindkraftverkens rotorblad 
och andra komponenter testas 
med lastcykler som motsvarar 20 
års operation. På bilden ses Mer-
ventos rotorblad i test på Fraun-
hofer IWES i Bremerhaven.

Mervento bjuder in Hans 
Myhrman att komma på besök 
för att bekanta sig med dimen-
sionering och testning. Dialogen 
i Vasabladet med Myhrman är 
för min del slutförd och kan om 
Myhrman så önskar fortsätta 
runt samma bord.

PatriK hoLm

merventos rotorblad testas i tyskland. foto: MerVento 

vårDen

Rakryggat av inrikesministern
 1 Om jag hade en hatt skulle jag 

denna gång lyfta på hatten för 
inrikesminister Päivi Räsänen. 
Det är hon värd för att hon or-
kar stå rakryggad och ha åsikter 
i abortfrågan och om vem som 
skall nödgas delta i aborterna 
(Vbl 21.1).

Överläkare Oskari Heikinhei-
mos åsikter verkar något dikta-
toriska när han i översittarton 
trampar på människornas etiska 
och moraliska samvete och tän-
kande.

Att vårda alla patienter så bra 
som möjligt måste alltid vara att 

skydda liv  också ofödda och 
svarslösa liv. Hur kan ordföran-
den för gruppen ”God medicinsk 
praxis” påstå något annat? Päivi 
Räsänen talar från ett sant mo-
dershjärta i omsorgen om sin 
nästa.

Enligt mitt sätt att se kan det 
inte vara något problem att ord-
na denna vårdfråga. Skyll inte 
på arbetslistor och -turer. Det 
har i åratal gått att ordna för 
 civiltjänstgörare i Finland. Då 
bör det också gå att ordna med 
en arbetsordning som lämpar sig 
för sjukvårdspersonal som har 

etiska och samvetsbetänklighe-
ter inför aborter.

Hoppas att Social- och häl-
sovårdsministeriet kommer till 
ett vettigt beslut som tar hänsyn 
till människors etiska, moraliska 
och samvetsfrågor. I annat fall 
är jag rädd att man stänger dör-
ren till sjukvården för dem som 
av hänsyn till lagar och förord-
ningar inte kan bejaka sin inre 
önskan att få hjälpa människor 
på bästa sätt. Då samverkar man 
till att vi i framtiden får brist på 
sjukvårdare.

harry bLomberG
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Dyrare el med vindkraft
 1 Av Patrik Holms förra insända-

re fick man den uppfattningen, att 
nya vindkraftverk kan producera 
el mer än 7000 timmar per år och 
med full kapacitet. Vindkraftver-
ken skulle då kunna hänföras till 
kategorin primärproducenter. 
Senare insändare visar att dessa 
är och förblir sekundära sådana.

Med fullasttimmar och dellast-
timmar sammanslagna till full ef-
fekt, blir det under 30 procent av 
årets timmar kraftverken produ-
cerar el.

Lånen för anskaffande av 
vindkraftverk är ej indexbundna. 

Likaså är inmatningstarifferna 
fastställda belopp. Inflations-
räknar man inmatningstariffer-
na och anser att de årligen blir 
lägre, blir också lånen mindre i 
motsvarande grad.

Länder med många vindkraft-
verk, som Danmark och Tysk-
land, har mer än dubbelt så höga 
elpriser som vårt land.

Ibland händer det, när det 
 blåser mycket och efterfrågan 
på el är liten, att en del el går till 
spillo. 

Kolpriset och priset på ut-
släppsrättigheter steg kraftigt 

när Tyskland stängde sina kärn-
kraftverk.

Vår exportindustri är oftast 
energikrävande och relativt bil-
lig energi är ett måste för bibehål-
lande av konkurrenskraften.

I Tyskland har man gått en 
 annan väg för att bibehålla och 
höja konkurrenskraften. I flera 
år har man haft mycket måttfulla 
löneavtal och därigenom skaffat 
sig överstor konkurrenskraft.

Höga energiavgifter drabbar 
särskilt hårt fattiga människor. 
Någon hänsyn till detta tycks 
inte behöva tas. berteL frans

samhälle

P ressen och Yle har 
den senaste tiden 
tagit upp lärarsitua-
tionen och kamrat-
stödet för familjer 
med funktionshin-
drade barn samt 

övergrepp inom tand- och hälso-
vården för de utvecklingsstörda.

I det följande vill jag ge fem 
enkla råd till dem som arbetar 
med dessa frågor:

1. Avreglera, minska byrå
kratin och ransoneringen. Läs 
in dig på servicehelheten. Tipsa 
familjerna och befria dem från 
rättsprocesser och utmattning. 
Samordna möten och dokumen-
tera familjens alla behov så att de 
finns listade inför beslut. 

Talterapi, tecken- och kom-
munikationshandledning, hjälp-
medel och tolktjänst skall näm-
nas i alla dokument.

2. Börja följa gällande lag
stiftning. I dag överförs allt det 
praktiska arbetet på familjerna. 
Detta mariginaliserar minst en 
vuxen utöver den funktionshin-
drade själv. Närståendevårdarna 
kan gå decennier utan en ledig 
dag. 

Då Plan A (institutionsvård 
som avlastning) av någon orsak 
inte är möjlig, är Plan B (vård i 
hemmet) alternativet, inte en 
 axelryckning. 

Det är oetiskt att tvinga den 
ena föräldern att i praktiken, 
livslångt, göra 5–10 personers 
jobb. 

I vårt exempel innebär varje 
(av någon annan fakturerad) tim-
me terapi eller undervisning 4-10 
timmars arbete jämte kostnader 
för material (som annars saknas 

helt för hela skol tillvaron). Klaga 
uppåt i hierarkin mot lagvidriga 
order och ställ dig på barrika-
derna med familjerna. 

Förvägra inte vård för att du 
inte ”tycker om autister” och 
tvinga inte föräldern att ensam 
göra ingrepp. Läkareden gäller 
även vården av funktionshin-
drade. Tvinga inte familjerna till 
kamratstöd i betydelsen ”fack-
förening”. Energin behövs till 
annat.

3. Fråga ”Hur mår ni?”, ”Vad 
behöver ni?”  och ge det. När-
ståendevårdarna till utvecklings-
störda och autister står enligt 
forskning på en konstant, livs-
lång stressnivå motsvarande 
”combat soldier” och de står 
för 85 procent av kostnaderna, 
främst i form av utebliven in-
komst. 

Ge dem en lönesättning utgå-
ende från helhetsbelastningen, 
segmentera enligt hel-/deltid 

och temporärt/livstid och ge åt-
minstone de livstida, heltida an-
hörigvårdarna ett rabattkort för 
specialgrupper. 

Lita på de funktionshindrades 
listning av servicebehovet. Ingen 
vill i hemmet ha extra folk som 
får insyn i bankkontot och det in-
tima. Ingen kräver en lyxtillvaro, 
bara en fungerande vardag. Ge 
familjerna en framtidstro kring 
service, vuxenliv och pension. 

Demokratin skyddar majo-

riteten. De svagaste, de med 
 talhandikapp, får inte sin röst 
hörd. De tvingas dessutom till 
flerspråkighet för att omvärlden 
inte ids eller får lära sig alterna-
tiv kommunikation i praktiken 
och för att  ingen tryggar rätten 
till tidig tecken- och kommuni-
kationsträning trots bristen på 
logopeder och talterapi.

4. Lär av de funktions
hindrade och deras familjer. 
De besitter en unik kompetens 

och en insyn i de individuella be-
hoven. De är de enda som kan 
helheten. 

Ofta har/får de en mångsidig 
kompetens också. Socialsek-
torn och byråkratin saknar ofta 
grunderna i omsorg, bemötande, 
kommunikationsmetoder och 
specialpedagogik. 

Låt familjerna överföra 
 kunskap och erfarenheter till 
ömsesidig glädje och nytta. 
 Arbetet blir meningsfullt om 
din insats hjälper framom att ni 
tvingas slåss och processa. Vi be-
höver kunnigt, erfaret och etiskt 
fungerande folk. Få eller ingen 
talar autisternas förstaspråk, 
AKK. 

Vänd trenden genom en upp-
datering av lärarkompetensen 
inom de olika (akademiska och 
icke-akademiska) yrkesutbild-
ningarna. Satsa på lågaffek-
tivt bemötande. Minns att allt 
från kommunikationsmissar 
och skuldbeläggning till fysiska 
handlingar är övergrepp.

5. Ge servicesedlar och val
frihet/självbestämmanderätt. 
Familjerna är, med fog, rädda för 
”omsorgen”, övergrepp, medici-
nering, institutioner, kompetens-
luckorna, ledarskapsbristen. 

Specialfamiljerna tvingas själ-
va organisera all vård och skulle 
behöva personal för byråkratin. 

Anställ tecken-/AKK- tolkar 
som personliga assistenter för 
dem med AKK som förstaspråk. 
Ge servicesedlar och en helhets-
budget, så rätar också proces-
serna ut sig.

Med enkla medel och lite an-
svarstagande skulle vi kunna 
minska på trippelarbetet och 
låta specialfamiljerna ha den 
fungerande vardag lagstiftaren 
förutsätter.

thérèse Grahn

Med enkla medel och lite ansvarstagande kan man minska  
på trippelarbetet och låta specialfamiljerna ha en fungerande vardag.

Fem råd för omsorgen

De funktionshindrade och deras familjer besitter en unik kompetens. fråga dem, skriver thérèse Grahn.  foto: arkiV/Max nyBerg 


