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”I den Europeiska unionens triangel av
beslutsfattande – kommissionen, rådet och
parlamentet – tvingar kriserna kommissionen
till allt mera omfattande förslag.”
Nils Torvalds
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om tidningen
Denna tidning har sammanställts av Johannes Lith, Elisabet Rantschukoff, Alexander Lång, Minna Österholm, Celinda Nordqvist, Ina Mickos
och Nils Torvalds

INTERVJU LÄGET KRÄVER EN HÄNSYNSLÖS UPPRIKTIGHET

platt att säga att vi under de senaste
tre decennierna har levt mer eller mindre i en ständigt
pågående kris. Den här sekvensen i finsk politik började
den 19 september 1991 i och med att Finlands bank övertog sparbankernas centralbank Skop. Krisen fortsatte
med att vår östhandel definitivt gick i botten i och med
Sovjetunionens sammanbrott. Det åtföljdes av en häftigt
uppdelande folkomröstning om vårt eu-medlemskap.
Krisen i början av 1990-talet var den djupaste som någonsin har drabbat en utvecklad marknadsekonomi.
Vi hade just återhämtat oss från bankkrisens prövningar när det amerikanska banksystemet gick omkull.
Det ledde till nya prövningar, som den här gången styrdes från den översta våningen i eu-kommissions hus vid
Schuman-platsen. Härdsmältan fanns i illa anpassade
banksystem, som genom euron hade erbjudits en möjlighet till lös finansiering.
D E T L ÅT ER GA N SK A

ANSVARIG UTGIVARE

Nils Torvalds
MEDVERK ANDE
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ÅLANDSTIDNINGEN OCH NYA ÅLAND.
L AYOUT

allt större medvetenhet om klimatkrisen,
viruset Covid-19 och hack i häl på viruset Rysslands angrepp på Ukraina.
Varje kris skuffar någonting av beslutsprocessen närmare processernas knutpunkt. Därav det något cyniska
talesättet låt aldrig en god kris gå till spillo.
I den Europeiska unionens triangel av beslutsfattande
– kommissionen, rådet och parlamentet – tvingar kriserna kommissionen till allt mera omfattande förslag. Förslagens omfattning skapar i sin tur nya utmaningar både
för Europaparlamentet och Europeiska rådet. Vare sig
parlamentet eller rådet har egentligen resurser att effektivt behandla så omfattande förslag som vi nu har framför oss. Jag har i diskussionerna beskrivit utmaningarna
som ett jättelikt paket som ska knuffas igenom en norSEN KO M EN

KOLUMN ETT KNÄFALL ATT MINNAS

Ida-Maria Wikström
OMBRY TNING

Marie Krogius
PÄRMFOTOGRAFI
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mal dörröppning. Det går inte och största delen av förslagen får inte den behandling de sakligt sett behövde.
I PR A K T IK EN B E T Y D ER det att makten halvt i misstag har
krupit vidare från medlemsstaterna och parlamentet
till kommissionen.
Den här utvecklingen stöds dessutom av ett grundläggande missförstånd. Vi har i tid och otid fört en jonej diskussion kring federalism. De som ser sig som
federalister har velat flytta makten till Bryssel, men
federalism är inte ett antingen eller. En fungerande federalism handlar om balans inom federationen; om en
principiell maktfördelning mellan federationen och federationens medlemsstater.
Det är den diskussionen vi inte för, och uppriktigt
sagt förstår jag inte varför. I alla gamla imperier koncentrerades makten till huvudorten det må sen ha varit
Luxor eller Rom, London eller Moskva. Men just maktens koncentration har samtidigt varit orsaken till imperiernas sönderfall.

det senaste året drivit på Konferensen om Europas framtid, men konferensen har drivits av en lätt förblindad sammanslutningsvilja, som har försökt avskärma sig från verklighetens behov av enighet i mångfald.
Det är en farlig väg, som frambesvärjer just de andar
vi inte behövde.
V I H A R U N D ER

NIL S T O RVA L DS
EU R O PA PA RL A M EN TA RIK ER
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T EM A

FRAMTIDENS
BRÄNSLEN
BORDE FINNAS
REDAN NU
artikel
CELINDA
NORDQVIST
F O T O © SegerMarketing
D EN G R Ö N A O M S TÄ L L NIN G EN S krav på renare energiformer påverkar trafiken i allra högsta grad. Av
alla transporttyper är sjöfarten och flygtrafiken de
svåraste att elektrifiera och därför pågår just nu ett
intensivt arbete för att utveckla och producera tillräckligt stora mängder miljövänliga bränslen för
att ersätta de fossila som används idag.

F O T O © Alan Sherrard, Bioenergy International
ALL A HÅLLBARA LÖSNINGAR SOM FÖR OSS NÄRMARE KLIMATMÅL SÄT TNINGARNA SK A BEAK TA S, SÅ ÄVEN BIOBRÄNSLET.

AMBITIÖS
KLIMATPOLITIK
UTAN ATT
GLÖMMA
REALITETERNA
Klimatförändringen väntar inte på att vi mentalt ska bli redo att fokusera på andra kriser
än coronapandemin och kriget i Ukraina. Samtidigt som en likgiltighet i klimatpolitiken med
säkerhet leder till nya kriser och en minskad välfärd, måste ändå all ny klimatlagstiftning inse
balansgången mellan befolkningens kort- och
långsiktiga välfärd, för att alls ha en chans att
lyckas.
artikel
JOHANNES
LITH

årtionde som Europaparlamentariker har de tunga ansvarsuppgifterna inom kontinentens klimatpolitik definitivt inte lyst med sin frånvaro.
Förtroendet inom den liberala politiska
gruppen Renew Europe har lett till att
han under den pågående mandatperioden
fungerat som koordinator för gruppen
i parlamentets miljöutskott. Något han
blev återvald till för den resterande tiden
av mandatperioden vid halvvägskollen
i januari det här året. Som koordinator
leder Torvalds ordet och styr ansvarsfördelningen inom Renew Europe i utskottet
med det tyngsta lagstiftningsansvaret under den pågående mandatperioden.
U N D ER NIL S T O RVA L DS

EN O RSA K T IL L att utskottet fått en sådan
tyngd, ligger i att den gröna omställningen fått en så mycket starkare roll än den
någonsin haft tidigare. Kommissionens
planer och stora delar av lagförslagspaketet – Fit for 55 - presenterades i juli 2021
och miljöutskottet innehar huvudansvaret i paketets flesta lagförslag. Paketet
bidrar till att nå målsättningarna i eu:s
klimatlag, som Torvalds förhandlade fram
å Renew Europes vägnar.
B L A N D D E SSA L AG F Ö RSL AG har Torvalds
huvudansvar i miljöutskottet för förhandlingarna av revideringen av direktivet
för förnybar energi (RED). Speciellt bioenergins roll i detta direktiv och som en

EU - KO M MISSI O N EN H A R PRE SEN T ER AT två lagförslag
som ska bana väg för en ökad användning av förnybara bränslen och renare teknologier inom dessa
sektorer. Både förordningen om främjandet av användningen av förnybara flygbränslen och förordningen om användning av förnybara och utsläppssnåla bränslen i sjötrafiken innehåller så kallade

del av Europas framtida energialternativ
har diskuterats livligt. Torvalds ställning
i denna och andra energifrågor har varit
konsekvent. Alla hållbara lösningar som
för oss närmare våra klimatmålsättningar
måste beaktas.
F Ö RH A N D L IN GA RN A O M D E sista kompromissförslagen inför nästa veckas omröstning i miljöutskottet har varit intensiva.
I september förväntas sedan hela parlamentet rösta om direktivet, varefter de
avslutande förhandlingarna tillsammans
med Europeiska kommissionens och medlemsländernas representanter drar i gång.
Vi kan alltså förvänta oss att det nya direktivet träder i kraft tidigast under första
halvan av 2023.

blandningsskyldigheter, vilka innebär krav på att
fossila bränslen ska innehålla vissa mängder förnybara såsom syntetiska elbränslen eller avancerade
biobränslen av bland annat avfall.
en stor roll i omställningen
eftersom det kan, om producerat med grön el, vara
helt utsläppsfritt. Problemet med vätgasen är dock
att produktionsnivåerna förväntas vara för låga för
industriell användning ända fram till 2030. Därför innehåller lagförslagen även bestämmelser på
energieffektivisering via obligatorisk användning
av landström och mera fokus på hur farkosternas
formgivning och design kan minska energianvändningen. Bland annat är en optimering av last,

VÄT GA S VÄ N TA S SPEL A

strömlinjeformning samt vindsegel på fartyg idéer
som uppmuntras.
att företag har tillgång till
den förnybara energi som krävs, fastställer även
lagförslagen distributionskrav och certifieringskrav
på de förnybara bränslena som erbjuds. Utan detta
är det svårt att övervaka att de nödvändiga förändringarna i distributionen sker, speciellt vid tankning utanför unionens territorium.
F Ö R AT T SÄ K ERS TÄ L L A

ENERGIOMSTÄLLNINGEN EN MÖJLIGHET FÖR ÅLAND
för vätgasproduktion, kunde Åland gå i bräschen för den gröna omställningen. eu:s strategi för att bli av med ryska
energiberoendet är grundad på en stark ökad satsning på förnybar energi. Bland annat ska vätgasproduktionen ökas markant och fördubblas till
år 2030, en stark indikation om vilken riktning
investeringarna i eu väntas gå.
G EN O M S T O R A A N L ÄG G NIN GA R

artikel
CELINDA NORDQVIST

omställning till miljövänligare energityper är en stor utmaning som inte
endast berör företag. Även bränsle- och elektricitetsinfrastrukturen som energidistributionen
förlitar sig på, måste anpassas till de nya behoven.
Detta innebär att det på många håll betyder stora
investeringar i elnätverket, för att kunna garantera att kapaciteten räcker till för allt från privatbruk till industri. Målsättningen är att förnybara
drivmedel i framtiden produceras med hjälp av
grön energi och därmed behövs även en utökad
produktion av grön el. Ålands välplacerade geografiska läge har redan lett till att flera företag
visat intresse för att bygga energiprojekt runt ön,
och i dagsläget har vindkraftsparker på åländska
havsområden och till och med större vätgasprojekt utretts.

T R A N SP O R T SEK T O RN S

D EN G R Ö N A O M S TÄ L L NIN G EN kommer
naturligtvis att innebära en gigantisk
omställning i allt från industrins energitillgång till medborgarnas levnadsvanor.
För att förbereda ekonomiska bakslag
på kort sikt för befolkning samt små och
medelstora företag som aktivt deltar i den
gröna omställningen, har kommissionen
förberett ett förslag på en social klimatfond. Tanken bakom fonden är god men
det finns även risker. Torvalds som Renew
Europes förhandlare i budgetutskottet
för lagförslaget, kommer att se till att det
inte öppnar för oansvarsfullt användande
av gemensamma medel i unionen.

vis en utmaning. Även här kan vätgasen vara en
lösning, då den kan lagras och transporteras som
vanligt bränsle. Inom de kommande decennierna
förväntas en stor del av industrin och transportsektorerna vara beroende av vätgasproduktion.
Detta är en bra möjlighet för Åland att bidra till
energiomställningen och dessutom vinna på det.

S O L- O CH V IN D K R A F T är populära sätt att framställa grön el idag, men lagringskapaciteten när elen
inte kan gå direkt till elnätverken är fortsättnings-

IL L US T R AT I O N © Adobe Stock
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T EM A

EN SOCIAL
KLIMATFOND

– FÖR MYCKET SOCIALISM
FÖR DEN NORDISKA VÄLFÄRDSMODELLEN?
artikel
ALEXANDER LÅNG

en tid av skyhöga energipriser, dels på grund av de
rådande världsmarknadspriserna
och en allmän energibrist, dels
som ett resultat av det aggressiva
Ukrainakriget. Enligt politikens
grundregel måste varje omställning vara just en omställning.
Annars stöter omställningen på
patrull i form av politiska motreaktioner och förverkligandet av
reformen sätts på spel. En sådan
reform är förslaget till en social
klimatfond, som nu möter motstånd från de nordiska länderna.
Man anser att här skapas en social dimension som inte är eu:s
uppgift att ha. Den kontroversiella fonden är ett försök att säkerställa en rättvis fördelning av de
potentiella ekonomiska bördorna,
som samhället kan drabbas av då
energipriserna ökar i synnerhet
inom byggnads- och vägtransportsektorerna och genom skapandet
av en ny utsläppsmarknad. Det
finns tre besvärligheter med fonden.
V I L E V ER I

1

F O T O © European Union 2021 - EP

REPOWER EU
STRÄVAR EFTER
ATT GÖRA EU
OBEROENDE AV
RYSK ENERGI

2

1. BILLIGA F OSSIL A B R Ä N SL EN hör till det förflutna, satsningen på förnybar energi måste bli
större.
2. UNDER Å RE T H A R Nils Torvalds diskuterat

våra gemensamma energiutmaningar med bl.a.
kommissionär för energifrågor, Kadri Simson.

artikel
JOHANNES LITH

ENERGIPRISERNA SVAJADE
REDAN INNAN RYSSLAND ANGREP
UKRAINA. SEDAN DEN 24 FEBRUARI
FINNS INGEN ÅTERVÄNDO TILL
BILLIGA FOSSILA BRÄNSLEN.
ett stort digitalt språng
och Putins anfall av Ukraina har redan börjat leda
till ett energiomställningssprång som endast kan
jämföras med den första industrialiseringsvågen
av Europa. Det har varit en allmänt återkommande
utsaga på olika håll i Bryssels korridorer under den
här våren.
CO R O N A PA N D EMIN L ED D E T IL L

liten, men som ett slutresultat kan klimatet komma att bli den största vinPRISL A PPEN Ä R IN GA LU N DA

det finns en risk
att man förvärrar de existerande
sociala utmaningarna kring byggnader och transport. Prishöjningarna påverkar katastrofalt mycket
F Ö R D E T F Ö RS TA :

naren. Så länge som besluten på både nationell och
eu-nivå görs på ett långsiktigt och enhetligt sätt.
EU - KO M MISSI O N EN S F Ö RSL AG PÅ hur vi ska bli oberoende av rysk gas och olja går under namnet REPowereu. Förslaget går i stort sett ut på att på kort
sikt diversifiera energiuppköpen från andra länder
än Ryssland, samtidigt som satsningarna på förnybara energikällor inom eu ska trappas upp på rekordtid.

lär vara bland de eu-medlemmar
som kommer att klara omställningen lättast, kommer risken för energifattigdom under de kommande två till fem åren att vara överhängande i flera
medlemsländer, innan investeringarna i ny infrastruktur kan förväntas börja bära frukt. För att
minska dessa negativa effekter bör man nu på eu-nivå se till att medlemslandsspecifika energilösningar
ÄV EN O M FIN L A N D

tas tillräckligt väl i beaktande i eu-lagstiftning, så
att åtminstone inte hållbart producerade förnybara
energiformer utesluts.

F O T O © Sofia Jern

på det individuella planet, men
leder inte till mindre energibehov, eftersom energin helt enkelt
behövs. Utsläppsminskningen
blir rätt marginell om inte stora
systemförändringar görs.

FEM KVINNOR VID
RODRET

eu ska inte hålla
på med någon utbredd socialpolitik. Dels eftersom fonden ändå
inte är tillräckligt stor och dels
för att pengarna i unionens kassa
helt enkelt inte räcker till. Ansvarslös budgetering kan skapa
onödig social oro. Varje land borde klara av att lösa dessa frågor
själva, men samordnat.
FÖR DET ANDRA:

kolumn
ANNA-MAJA HENRIKSSON

all places
where decisions are being made. It
shouldn't be that women are the exception” sade den kända jämställdhetskämpen och tidigare medlemmen
av USA:s högsta domstol Ruth Bader
Ginsburg en gång. Det är lätt att omfatta hennes ord. Samtidigt känner
jag oerhörd stolthet att kvinnorna
inte är ett undantag i statsminister
Sanna Marins regering.

"WO M EN B EL O N G IN

Det finns en
möjlighet/risk att ETS2 (Emission
Trading System), dvs utsläppshandeln, aldrig blir av. I det läget
är sociala klimatfonden som nu
är budgeterad till 72 miljarder
euro, med en lika stor andel från
medlemsländerna, onödig. Trots
att den gröna övergången måste
ske och därtill rättvist, vore det
kanske bäst att vi inte har en social klimatfond överhuvudtaget.
Grundproblemet ligger ju inte i
de sociala aspekterna, utan det
att vi inte lyckas skapa tillräckligt
fördelaktigt prissatta energikällor.
F Ö R D E T T REDJ E:

F Ö R K N A PP T T RE år sen tillträdde
regeringen Rinne. Ett halvt år senare
såg regeringen Marin dagens ljus.
Nyheter om vår nya regering ledd av
fem kvinnor spred sig världen över.
Jag befann mig just då i Washington
DC för att representera EU vid ett
justitieministermöte mellan EU och
USA. På alla ställen jag besökte, från
fängelset till Högsta domstolen, fick
jag frågor om vår nya regering och
beröm för att Finland har en regering som leds av fem kvinnor.

i sin roll som huvudförhandlare
i miljöutskottet för reviderandet av direktivet för
förnybara energikällor (RED), understrukit vikten
av att vi behöver alla hållbart producerade förnybara energiformer för att nå våra målsättningar. REPowereu och alla kommissionens utlåtanden kring
det, har även signalerat att man på kommissionens
huvudkontors högsta våningar nu förstått detta.
NIL S T O RVA L DS H A R

I FIN L A N D K A N SK E vi tar för givet
att en regering kan ledas av fem
kvinnor, men ur ett internationellt
perspektiv är det här ändå väldigt
unikt. Fortfarande finns det allt för
många länder i världen där kvinnor
och män inte har samma rättigheter eller där man gått bakåt i jämställdhetsutvecklingen. Ett sorgligt
exempel är Afghanistan där flickor
inte får gå i skolan mera på samma
sätt som man varit vana vid, innan
talibanregimen tog över makten. Det
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här visar hur viktigt det är att stå
upp för demokratin, de mänskliga
rättigheterna, rättsstaten och jämställdheten. Inget får tas för givet.

"I FINLAND KANSKE VI TAR
FÖR GIVET ATT EN REGERING
KAN LEDAS AV FEM KVINNOR,
MEN UR ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV ÄR DET
HÄR ÄNDÅ VÄLDIGT UNIKT."
ANNA-MA JA HENRIKSSON

fem kvinnor i spetsen har fått hantera allt
från en coronakris till krig i Europa.
Ledarskapet har prövats under hela
den här regeringsperioden. Vi har
inte haft någon handbok för hur det
ska göras, utan har fått jobba tillsammans för att hitta vägen framåt.
I över två år har vi hanterat coronapandemin. Många trodde säkert
att det värsta var över då pandemin
började lugna ner sig. Så blev det
inte. Den 24 februari vaknade vi till
en dag vi aldrig velat se. Putin invaderade Ukraina. Vi har krig i Europa.
I Finland har vi nu oerhört viktiga
beslut framför oss. Vi har gått från
pandemihantering till en helt ny krishantering. Vårt viktigaste uppdrag
är att säkra finländarnas trygghet.
Det här gör vi med fem kvinnor i
ledningen. Som SFP-ordförande vill
jag inom en snar framtid se Finland i
Nato.
FIN L A N DS REG ERIN G M ED

REU
INLTEDA
ERVJ
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IN T ERVJ U

LÄGET KRÄVER
EN HÄNSYNSLÖS
UPPRIKTIGHET
INTERVJUAR MAN NILS TORVALDS GÄLLER EN
LÅNGSAM RYTM AV PAUSER, EFTERTANKE OCH
OMVÄGAR. DET HAN I DAG BEKYMRAR SIG ÖVER ÄR
ATT EU STÅR INFÖR EN RÄCKA GIGANTISKA BESLUT,
”ÖDESFRÅGOR” – MEN STÅR BESLUTSPROCESSEN
PALL FÖR DET?
intervju
TORBJÖRN
KEVIN

någonstans ställer jag frågan: Hur
länge håller den europeiska endräkten i sig? På
vägen till intervjun har jag fått idén att kolla hur
snabbt Torvalds hänvisar till någon bok han läst.
Han klockas för 90 sekunder!
Boken heter Germany´s Russia problem, är skriven av en analytiker vid Nato, och finkammar vad
tyska politiker har sagt och gjort när det gäller
Tyskland, Ryssland och energiförsörjningen. Enligt
Torvalds visar boken att tyska politiker inte klarar
av att tänka sig vad som händer om Tyskland inte
längre kan vara beroende av Ryssland som energibärare (gas, olja).
I bakgrunden finns den tyska skuldkänslan från
Willy Brandts ”ostpolitik” till allt annat som har
lett till att Tyskland anser sig ha en speciell uppgift i att hålla ihop hela Europa. Det har lett till en
blindhet som byggts in i vår psykologi: När vi ställs
inför alternativ där ett ser ljusare ut och ett är jättebesvärligt, så leder oss överlevandets logik till att
man väljer den ljusare vägen.
F Ö R AT T B Ö R JA

att det finns en risk för felval
vid varje vägskäl. Å andra sidan är det ofrånkomligt
att det också står för en optimism i kraft av vilken
vi har överlevt. Samtidigt har eu levt på att man
inte ska slösa bort en god kris, vilket betyder att
strukturer inom eu förändras via tolkning och inte
– OCH DET BETYDER

F O T O © SegerMarketing

genom en förändring av det grundläggande avtalet.
På lång sikt tror jag detta är farligt. Vi resonerar i
termer av pro och kontra federalism – men vi är ett
federalt system och det betyder att vi i så fall svarar
på fel frågor.
KO MMISSIO NEN H A R FÅT T F Ö R M YCKE T M A K T

principiella resonemangen
och lösningarna. Det innebär att makten glider i
väg till kommissionen.
– Det förvånar mig varje gång att det inte förs någon diskussion om detta, man nickar lite men vill
inte göra något åt saken. Och det igen hänger naturligtvis ihop med frågan om hur länge endräkten
håller i sig. Det finns inte längre något kvar av säkerhetssystemet från 1975, och alla är överens om
att vi ska lösgöra oss från beroendet av rysk gas och
olja, vilket vi ju bör göra också av klimatologiska
orsaker. Vi ställs inför två frågor: Hur snabba upp
vår klimatanpassning? Och vilka lösningar behövs
för att vi ska bli oberoende av Ryssland?
T O RVA L DS SA K N A R D E

blygsam. Det handlar om ett
hål i Europas energiförsörjning som uppgår till
1 700 gigawatt. Det motsvarar minst tio stora kärnkraftverk. En del kan vi klara av via import från
Norge, resten måste inhandlas i form av LNG. Men
D IM EN SI O N EN Ä R IN T E
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Tyskland har inte byggt några LNG-stationer. Hålet
går inte heller att täcka med kärnkraft. Tyskland
borde 2019 ha gjort en teknisk översyn av kärnkraftverken. Det gjorde man aldrig eftersom de
skulle avvecklas.
– Alltså måste man öppna kolkraftverk eller –
köpa rysk gas, det vill säga finansiera kriget, under
en övergångstid.
KO M M I S SI O N EN G ER RI K T N I N G A R M EN I N G A
LÖSNINGAR

mot kommissionen. Den
ger riktningar, men inga lösningar. Och så drömmer man om vätgasen. Men, säger Torvalds, den
kräver nya ledningar, 10 000 km.
Politikerna i alla eu-länder bör veta vad det kostar de närmaste fem åren om vi vill göra oss oberoende av Ryssland. Det kräver, säger Torvalds en
hänsynslös uppriktighet. Via diskussioner i Finland
har Torvalds nått insikten att arbetsgivarna har
kartlagt företagens lägen. Jordbruket torde också
ha en klar bild.
– Vi har alltså förutsättningar att rita upp det här.
Men problemet är då: Står det politiska systemet
pall för det?

T O RVA L DS PEK A R FIN G ER

PÅ EU - NI VÅ GÄ L L ER

frågan om hur hjälppaketet på
N YA

750 miljarder euro kan användas i detta läge. Det
finns också regionala strukturpengar kvar eftersom
beslut är fattade men verkställigheten släpar efter.
Mer pengar innebär enligt Torvalds att man rör sig i
imperial riktning, men än en gång utan diskussion.
– Den sittande kommissionen har beskrivits som
den mest politiska, men den är också den mest hierarkiska och den skapar beslutsförslag som är obalanserade. Det finns strålande planer, men investeringarna släpar efter.
T IL L BA K A T IL L D EN hierarkiska kommissionen. Hur
ser den bilden ut? Enligt Torvalds hänger det ihop
med att eu har 27 medlemmar i kommissionen och
alla är jämlika. Alla harvar i alla frågor. I evighet. Vi
har en ordförande, två verkställande vice ordförande och under dem separata hierarkier. Allt är överpolitiserat och det har skapats starkare beslutssilon
än någonsin tidigare.
– Ledande ekonomiska aktörer jag har talat med i
Sverige och Finland har länge haft känslan av att de
inte kommer åt beslutsfattandet i kommissionen.
Och de är då ”the good guys”, de vill investera i
grön omställning. De förstår inte varför reglerna
förändras vartenda förbannat år! De tänker ju i termer av 50 år framåt.
– Samtidigt har eu de senaste 10–20 åren gärna deklarerat att vi ska bli världens ledande i det ena och
EU R O PA B L A D E T

det fjortonde. Alla dessa triumfatoriska deklarationer. Frågar man folk tycker de att de är enfaldiga.
SÅ V EM PEK A R D U ME S T FIN G ER ÅT ?

handlar om att allt blir mera detaljerat föreskrivet,
ett slags micro management tar sig an gigantiska
paket, det bara inte går.
D E T L ÅT ER DYS T ER T.

– KOMMISSIONEN .

Den har för stor makt, och när
den kommer med ett lagförslag ser vi en förödande
tendens i medlemsländerna, Sverige, Finland, Belgien etc. Jo, säger man, kanske här finns lite problem. Men man är inte kapabel att ta ställning, och
i en federation är detta ett systemfel. Det finns liksom inbyggt att man ska vara eu-vänlig, men kritik
är ju inte att vara eu-ovänlig. Och av rädsla för högerpopulisterna vågar man inte ta tag i det. Det är
kontraproduktivt i normala fall, i skenet av 2022 är
det extremt kontraproduktivt.

– JO, OCH JUST därför måste vi klara av att beskriva det precis så förbannat besvärligt det är. Och
inte falla i din fälla och säga ”låt oss skriva det
vackrare”. Det finns en förväntning att eu ska lösa
problemen och den innehåller en mekanism där
medlemsländerna sträcker fram handen och säger
”vi gör det, bara vi får pengar”. Vi har liksom skippat tanken på att varje medlem gör sitt bästa och
bär ansvar efter bästa förmåga.

UPPL E V ER D U AT T D U Ä R ENSA M I D EN H Ä R
SÅ N Ä R R Ä MN A R D EN ENIGA EU - FR O N T EN?

vi smärtpunkten när energiförslaget kommer senare i maj. Vill det sig infamt
illa pågår då ännu kriget i Ukraina. Men det största
hotet mot beslutsprocessen i eu är processen själv.
Alla tänkbara bitar är i rörelse, klimatet, livsmedelsfrågan, de säkerhetspolitiska utmaningar som inkluderar om vi kan lita på usa etc. Kan vi vara säkra
på att beslutsprocessen klarar av det?
– Vi måste fatta besluten, samtidigt som det i eu
EN L I G T T O RVA L DS N Å R
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KRITIKEN?
– DET VORE NATURLIGTVIS vackert att kunna säga
att jag känner mig lite ensam, men dessvärre är det
litet på det sättet också. Men det handlar någonstans om att jag angriper frågorna med min journalistiska hjärna, det vill säga jag måste skriva av mig,
det finns inte innan det är formulerat på papper.
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ETT KNÄFALL ATT MINNAS

F O T O © Adobe Stock

SKOGEN KAN SVARA PÅ EU:S ROP
– BARA DEN TILLÅTS GÖRA DET

F O T O © European Union 2021 - EP

INTE ETT KLIMATRELATERAT BESLUT PÅ EU-NIVÅ UTAN ATT DE FINSKA SKOGARNA
STÅR I CENTRAL ROLL. SÅ KÄNNS DET OFTA DÅ MAN FÖLJER MED DISKUSSIONEN PÅ
SPECIELLT NATIONELL NIVÅ I FINLAND.

kolumn
NILS
TORVALDS

– också de som inte ännu var
födda – komma ihåg Willy Brandts knäfall vid
minnesmärket över ghettot i Warszawa den 7
december 1970. Ett år tidigare hade han blivit Förbundsrepublikens (Väst-Tysklands) förbundskansler med löftet om att våga mera demokrati och
skapa goda relationer till landets grannar. Det var
nio år efter att Berlinmuren byggdes och Brandt
var regerande borgmästare i Väst-Berlin. Det var
två år efter Sovjetarméns och Warszawa-paktens
inmarsch i Prag och fem år före Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen i Helsingfors.
Det var en milstolpe i avspänningspolitik och
början på att skapa ett återfött Europa.
Höjdpunkten och den senkomna belöningen
för Brandts nya Ostpolitik kom 22 år senare i oktober när Tyskland återförenades. Två år senare
avled Willy Brandt.

V I B O RD E A L L A

det ju som tur inte, men
skogens roll i det finländska sinnelaget
är oundvikligen stor och alla beslut på
europeisk nivå som på något sätt berör
skogen, väcker starka känslor över partigränser och språkgrupper i vårt land. Och
visst stämmer det att skogen så gott som
på global nivå, nått en nästan isbjörnslik
ställning som symbol för klimatångesten
under de senaste åren.
RIK T I G T SÅ Ä R

artikel
JOHANNES
LITH
MINNA
ÖSTERHOLM

D E T FIN N S M Å N GA orsaker till en lagstiftning som skyddar våra skogar från
överavverkning. Vi behöver växande
kolsänkor för att nå våra klimatmål och
biodiversiteten måste respekteras för att
skogen ska må så bra som möjligt och frodas. Inte heller vikten av rekreationsbruk
för den mentala och fysiska hälsan bör
underskattas.
L AGS T IF T NIN G M ED AVSIK T EN att säkerställa detta finns redan sedan länge i länder
med skogsbrukstradition. Där vi ser problem med överproportionerad avverk-

ning, gäller det i största allmänhet länder
som inte lyckats implementera eu-rekommendationer och standarder i området.
Reglerna och riktlinjerna för att säkerställa ett hållbart skogsbruk finns egentligen
redan på eu-nivå. Problematiken ligger
främst i att inte alla medlemsländer
lyckats med implementeringen. Då existerande lagstiftning inte nått de önskade
resultaten om ökande kolsänkor i form av
välmående skogar, har svaret för många
lagstiftare varit det ibland alltför typiska:
mera lagstiftning.
leder till osäkerhet om vad som sist och slutligen gäller för både skogsägare och investerare.
Det här är ett problem speciellt i tider då
vi måste kunna se skogens hela mångfacetterade potential i kampen mot klimatförändringen. Samtidigt som vi behöver
växande kolsänkor, kan nya innovativa
sätt att utnyttja träprodukter på många
sätt hjälpa oss nå klimatmålsättningarna.
Det är alltså viktigt att lagstiftningen på
L AG F Ö RSL AG PÅ L AG F Ö RSL AG
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eu-nivå inte leder till att strypa åt innovationer. Tvärtom, måste den möjliggöra
(utvecklingen av) nya hållbara lösningar.
presentationen av den
gröna omställningens lagförslagspaket
sommaren 2021, gjorde kommissionen
det tydligt att vi inte kommer att klara
tidtabellerna för energiomställningen till
förnybara energikällor, utan en ökad andel bioenergi. I och med beslutet att skära
ner beroendet av ryska fossila bränslen så
fort som möjligt, har behovet av bioenergi bara ökat. Fossila utsläppen ska ner och
vi måste bli mer självförsörjande. Även
eu-kommissionen har uppdaterat sin
ställning och föredrar nuförtiden finsk
hållbar biomassa framom rysk gas och
olja.
I SA M BA N D M ED

ILLUSIONERNA S TID
förståelse av historiens gång
skapade Sovjetunionens fall en uppsjö av illa
överlagda förslag om hur också Europa skulle
återförenas till en idyllisk samling av stater – alla
strävande till samma gemensamma välfärdsmål.
Politisk och ekonomisk litteratur från de första
I VÅ R N Ä RS Y N TA

D E T K A N F Ö RVÄ N TA S

ge eko även i aktuell

eu-lagstiftning.

N YA

EU R O PA B L A D E T

åren under Boris Jeltsins ledning svämmar över
av välmenande, men illa underbyggda förslag om
hur Ryssland skulle bli en modern marknadsekonomi. I Finland blev kanske Anders Åslund mest
känd. Han kom 1995 ut med boken How Russia
Became a Market Economy – Hur Ryssland blev
en marknadsekonomi. I ett (något irriterat) mejlsvar har han senare förklarat att han inte kände
till rysk kultur, men att han ändå ansåg sig kompetent nog att beskriva den steniga vägen från
århundraden av förtryck till välfärdens hägring.
Men Åslund var ingalunda den enda eller den
värsta av alla de forskare och politiker som under det tidiga 1990-talet kom med dåliga råd.
Senare har många anmärkningsvärt erfarna
Rysslands-forskare erkänt att de ville tro på en
vackrare berättelse. Det är synnerligen mänskligt.

KGB:s / FSB:s ÅTERKOMST
vi ha läst varningssignalerna.
Rysslands president Vladimir Putin var inbjuden
till säkerhetskonferensen i München och höll ett,
som det visade sig, historiskt tal.
Den ledande tanken i hans tal var att motstå
en enpolig värld där ”besluten fattas av ett centrum… som förstör [oss] inifrån”.
I den putinska världsbildens bakgrund fanns
alltså en misstanke om att en global marknadsekonomi skulle förstöra Ryssland genom att
marknadens osynliga hand förflyttade makten
från Moskva till platser med långt bättre förut-

SEN A S T 2007 B O RD E
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sättningar att klara den globala konkurrensen.
Det är egentligen inte en grundlös misstanke,
men den visar samtidigt att den ryska ledningen
inte har förstått marknadens logik och att den
logiken tillsammans med demokratins magi förstör imperier. Uttrycket om demokratins magi
kommer från Alexis de Tocqueville, som kanske
var den första som riktigt hade förstått vilken
roll sammanslutningarna – associationerna i
medborgarsamhället – spelar i den samhälleliga
utvecklingen.

OPPOSITION OCH UKRAINA SOM OFFER
M EN P U T IN S MISS TA N K E förklarar långt varför
Ryssland ser det som sin uppgift att kväsa medborgarsamhällets små spirande försök att ta åt
sig utrymme och sträva tillbaka till det ryska imperiets säkerhetspolitiska positioner.
Hela avsikten med en fungerande marknad och
en stabil demokrati är att riva ner förstelnade
och kvävande strukturer. Från den behandlingen
undkommer inte ett gammalt och risigt imperium, som redan på 1800-talet gjorde sig ökänt
som folkens fängelse. Men vägen till befrielsen är
tung. Just nu betalar Ukraina ett obehagligt högt
pris för hela Europas framtida trygghet. Det offret får inte förskingras av kortsiktig politik, som
igen kommer att försöka invagga oss i dagdrömmar om lätta förändringar.
Det kan ta tjugo hårda år innan demokrati och
marknad faktiskt har slagit rot i Ryssland.
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GROWN UP EUROPE
Europe is growing up very quickly. Under pressure from successive crises with Covid and Russian aggression, the
EU has taken collective steps at breakneck speed. Europe needed a powerful continental investment scheme; it
now has one. Europe needed massive stockpiles of vaccines; it now has those. The European wish to become a
geopolitical actor has rapidly become a necessity; European leaders should act accordingly.
kolumn
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that true European integration needs a ‘European demos’. A Europeanness
that permeates the most important aspects of civic
life and public discourse. Against this background,
it has been most interesting that we now see the
emergence of truly pan-European discussions.
Whether in Finland, Portugal or the Netherlands,
it was possible to read the same stories on covid or
Ukraine in any eu member state. No matter their
nationality, Europeans all over the continent were
engaging with truly European politics. Ironically,
far right nationalists have been at the forefront
of this. They have gained ground with a common
values-based agenda that aims to restore “the natural order”, as they see it. This order means bad news
for women, ethnic or sexual minorities and any
marginalised group you can think of. The extreme
version of what that looks like in Europe is Viktor Orbán’s Hungary, but you can find versions of
the same agenda with political parties in every eu

member state. For too long, progressives, liberals
and all proponents of universal human rights have
shied away from coming up with a values-based response. But it is good to see a change, with international movements fighting for the climate or political tractions fighting for equal rights.

M A N Y S CH O L A RS B EL IE V E

we have reached a point where the
absence of a European demos is no longer the biggest obstacle to European integration. That title
now goes to national leaders of eu member states.
For decades, national politicians have portrayed the
eu - and its predecessors - as a technocratic ‘project’.
Something strictly utilitarian, that should not be of
too much concern to its citizens. This technocratic
Europe is a myth, but a deeply rooted one and carefully cultivated by those who have an interest in
keeping the status quo. National political leaders
repeat the jaded claim, echoed by many others, that
Europe is remote for citizens, implying that the eu
itself is to blame for that. In his famous 2017 Sorbonne speech, French President Macron makes an
accurate analysis: ‘Throughout Europe, we explained
that when there was a constraint, it was Europe’s fault!
When powerlessness was at the door, it was not us but
Brussels!

I B EL IE V E TH AT

myth will take
time, but it is happening. Not from the top down,
through slick advertising campaigns, but from the
bottom up. It is people rushing to the eu border to
aid refugees. It is economically desperate regions
and cities bouncing back. It is civil society growing
in places, where authoritarian rule all but eradicated it. The European Union is not just a collection
of states. It is a complex community of citizens; institutions and also states. What is most important
is that above all the eu is a highly political entity
that touches our everyday lives with every law it
adopts. In other words, the eu engages with us, the
citizens. Likewise, we have to engage with the eu as
well. This is true for politics at every level: whether
it is local, regional, national or indeed European.

RE V ERSIN G TH E T ECH N O C R AT I C

themselves as European
citizens who have a right to engage with European
politics. There should be avenues for them to do so.
The aforementioned technocratic myth serves to keep
these avenues closed. To keep European politics a
matter for national leaders; and to prevent the eu
from becoming a true parliamentary democracy.
It is time for Europeans to demand an end to this
blockade.

F O T O © Sofia Jern

EU R O PE A N S H AV E PR OV EN

2022 ÄR UNGDOMENS ÅR
kolumn
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Ordförande för Svensk Ungdoms internationella utskott

Europaåret för ungdomar och tanken är att man under året ska lyfta fram de europeiska ungdomarnas betydelse för en bättre
framtid och inkludera de frågor som unga anser
viktiga.
Å RE T 202 2 Ä R

åren har unga stått upp för
frågor som påverkar de europeiska ungdomarnas
vardag t.ex. klimatförändringen, mänskliga rättigheter, digitalisering och demokrati. Att unga
inkluderas och engageras i beslutsfattandet både
på nationell och europeisk nivå är mycket viktigt.
Och inte bara i frågor som anses vara “typiska”
frågor för unga, det är trots allt kommande generationer som ska leva med de beslut som nu tas.
Vi måste driva en rättvisare generationspolitik
och se generationspolitiken ur ett bredare perspektiv.

betydande utmaningar vad gäller sysselsättning
och social integration. I eu är var fjärde ung redan
i riskzonen för fattigdom och social utslagning
(Eurostat 2021). Tyvärr har dessa utmaningar ytterligare försämrats under pandemin. Både social
och ekonomisk instabilitet påverkar det mentala
välmåendet och många unga har gått miste om
viktiga händelser som formar deras liv. De utmaningar som pandemin medfört kombinerat med
den redan tidigare existerande kampen för att få
pengarna att gå ihop; hitta bostad, skaffa arbetserfarenhet och hitta meningsfullt arbete som stärker vår kompetens är stora.

U N D ER D E SEN A S T E

dem som kommer att påverkas
oproportionerligt mycket av coronapandemins
följder, både på kort och lång sikt. Detta är väldigt oroväckande med tanke på att redan innan
pandemin, stod unga människor i Europa inför
U N GA Ä R B L A N D

F O T O © Cristian Creutz European Union 2021 - EP
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stress och oro inför framtiden, och tyvärr upplever de att det finns en
oförståelse eller till och med ovilja bland politiker och beslutsfattare att ta ungas bekymmer på
allvar och agera. Lovord, försäkran och planer på
åtgärder tappar mer ofta än sällan sin betydelse
om man inte ser konkreta handlingar av politiker,
både på nationellt och internationellt plan. Unga
känner sig negligerade och att man inte tas på allvar.

och jobba för en ljusare framtid och jag hoppas
det leder till konkreta åtgärder. Rysslands obefogade invasion av Ukraina, visade en mycket god
kapacitet och vilja att agera i det internationella
samfundet och eu. De europeiska länderna är mer
enade än någonsin. Symboliskt tror jag att det
har en stor betydelse för unga och att vara en del
av eu bidrar till trygghet; både säkerhetspolitiskt,
ekonomiskt och socialt. Vi lever just nu i sådana
osäkra tider som vår generation inte upplevt tidigare, vilket också påverkar synen på och hoppet
om framtiden. Att eu är handlingskraftigt och
enat, bådar gott och jag hoppas det kommer vara
så även i framtiden.

M Å N GA U N GA K Ä N N ER

D E T Ä R Ä N DÅ min uppfattning att många unga ser
eu och det europeiska samarbetet som viktigt och
som en bra sak, att eu har kapacitet och möjligheten att på riktigt jobba för unga. Jag hoppas att
det europeiska året för ungdomar också kommer
att visa åt unga att det finns en vilja att stöda unga
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D E A L L R A F L E S TA unga vet vad Europeiska Unionen är ungefär, men vi borde bli bättre på att
synliggöra och informera om eu; vad det innebär,
värderingar, och hur beslut som tas i eu konkret
påverkar allas vardag samt hur unga kan påverka i eu. Om man vet hur och känner att man har
möjlighet att påverka och göra sin röst hörd, ökar
antagligen intresset och förtroendet för en institution. Det är viktigt att unga fortsättningsvis har
förtroende för och ser Europeiska Unionen som
ett viktigt samarbetsorgan med stark vilja och
möjligheter att fortsätta förändras och utvecklas
till det bättre.

N YA

ETT PLOCK FRÅN BESÖK
RUNT OM I FINLAND
Under mina veckor i Finland försöker jag åka runt i landet för att upprätthålla en bra kontakt
med dem jag representerar i Europaparlamentet. Genom mina besök får jag samtidigt värdefull
information om aktuella frågor och drar mitt strå till stacken för att förbättra kontakten mellan
Europaparlamentet och medborgarna. Att åka ut på dessa besök hör absolut till mina favorituppdrag
som Europaparlamentariker. Här nedan kan du ta del av några besök jag gjort under det senaste året.

UNDER MIT T BESÖK I SKÖLDVIK FICK JAG HANDGRIPLIGEN
BEK ANTA MIG MED ALTERNATIVA DRIVMEDEL .

FOTO
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För mig är det viktigt att årligen
besöka Åland, för att hålla mig
informerad om aktuella åländska frågor och koppla dem till
mitt arbete i Europaparlamentet.

FOTO

KL ÄDÅTERVINNIN GS CENTR ALEN I PEMAR
I november 2021 deltog jag i invigningen av den nya klädåtervinningscentralen i Pemar. Klädåtervinningscentralen är den största i Norden och
den här specifika anläggningen tar hand om cirka tio procent av de 100
miljoner kilo textilavfall som Finland årligen producerar. Det är glädjande att se innovationer som både bidrar till att minska koldioxidavtrycket
och som samtidigt skapar nya jobb.

AV DE HÄR PL AGGEN BLIR DET BL AND ANNAT TRÅD, T YGER OCH

FOTO

PÅ ÅL AND FICK JAG SÄT TA MIG NER MED SAMARBETESPARTIERNA OCH DISKUTERA AK TUELL A ÅL ÄNDSK A FRÅGOR.

VÖR Å BIO GA S AB
Under min Österbottenturné i höstas, stannade jag till i Vörå för att möta
upp med Per Johan Grannas och de övriga som är aktiva inom Vörå Biogas
AB, i syfte att bekanta mig med deras då nygrundade bolag. Sedan dess
har bolaget byggt kommunens första gastankningsstation och planen är
att innan sommaren ge kunder möjlighet att tanka sina biogasbilar vid
stationen. Under vårt möte diskuterade vi biogasens roll som en viktig
övergångslösning från fossila bränslen till miljövänliga alternativ.

© Nils Torvalds

Jag uppskattar alltid möjligheten att på nära håll få uppleva konkreta exempel och diskutera med ivriga och handlingskraftiga personer. Särskilt
intressanta är personer som utvecklar sina idéer till verklighet och dessutom inom områden som har en positiv inverkan på klimatet.

BIOGASENS ROLL HAR BLIVIT ÄN MER AK TUELL I OCH MED EU:S VIL JA AT T AVSTÅ FRÅN RYSK ENERGI.
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ÅL ANDSRE SAN
Under sommaren spenderade jag
tre händelserika dagar på Åland.
Under dessa dagar hann jag med
goda diskussioner om bland annat skogen och fisket med samhällsintresserade ålänningar på
kafé Knallen. Jag hade även givande dialoger med näringslivsrepresentanter om energi och sjöfart
samt intressanta meningsutbyten
med landskapsregeringen och politiker från de åländska samarbetspartierna.

reportage
NILS
TORVALDS

NE STE I SKÖLDVIK
Under våren besökte jag Neste i Sköldvik. I och med den annalkande
energikrisen kändes det speciellt aktuellt att diskutera vätgas och andra framtida energilösningar. I och med transportsektorns viktiga roll
i ett globalt samhälle, är möten där vi kan fundera över bidrag till hållbarare transportlösningar uppskattade. Många av de beslut vi fattar i
Bryssel, har stor påverkan på företags investeringsbeslut, så en öppen
dialog är mycket viktig.
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TEAM TORVALDS

MINNA ÖSTERHOLM
MINNA.OSTERHOLM@EP.EUROPA.EU
KONTOR +32 2 28 57 585
MOBIL +358 407 797 676

Minna ansvarar bland annat för
koordinatorskapet och bevakningen av
miljöutskottet, som i och med Nickes stora
roll tar upp väldigt mycket av tiden. Utöver
det bevakar hon jord- och skogsbruksfrågor.

NILS TORVALDS
NILS.TORVALDS@EP.EUROPA.EU

ELISABET RANTSCHUKOFF
ELISABET@SFP.FI

KONTOR +32 2 28 45 585

Nils (Nicke) har varit Europaparlamentariker sedan 2012 och sitter i gruppen Renew
Europe. Nicke fungerar som gruppens koordinator och medlem i miljöutskottet, medlem i budgetutskottet och som suppleant i
industriutskottet. Utöver dessa tre tunga
utskott är han medlem i delegationen till
den parlamentariska samarbetskommittén
EU-Ryssland och suppleant i samarbetskommittén EU-USA. Nicke är också aktiv i intergrupperna för minoritetsfrågor, funktionsvariationer samt frågor som rör hav, floder,
öar och kustområden (SEARICA). Utöver det
här har han bland annat huvudansvar för
revisionen av direktivet om förnybar energi
(RED) i miljöutskottet.

Elisabet koordinerade kontakterna till och
arbetet i Finland fram till 1.4.2022, då hon
inledde sin deltidspension (50 procent). Hon
har inlett ett kolumnboksprojekt med målsättningen att sammanställa Torvalds' publicerade kolumner under tio års tid. Bokprojektet fortsätter till mandatperiodens
slut.

ALEXANDER LÅNG
ALEXANDER.LAANG@EP.EUROPA.EU
KONTOR +32 2 28 38 585
MOBIL +32 489 320 423

Alexander fungerar som kontorsansvarig
och sköter allmänförvaltning, ekonomi och
koordineringen av Nickes arbete. Utöver det
ansvarar han för bevakningen av budgetutskottet och delegationerna för den parlamentariska sammarbetskommittén EU-Ryssland och förbindelserna EU-USA.

JOHANNES LITH

CELINDA NORDQVIST

JOHANNES.LITH@EP.EUROPA.EU

CELINDA.NORDQVIST@EP.EUROPA.EU

KONTOR +32 2 48 47 585
MOBIL +358 453 553 915

KONTOR +32 2 48 37 585
MOBIL +358 405 144 234

Johannes är kontorets press-,
kommunikations- och mediekontakt.
Utöver det bevakar han bland annat
industriutskottet, energi- och utsläppsfrågor
och utgivningen av Nya Europabladet.

INA MICKOS
INA.MICKOS@EP.EUROPA.EU
KONTOR +32 489 320 417
MOBIL +358 442 926 919

Ina har under sin praktik främst jobbat
med kommunikation (sociala medier och
hemsidan) samt planering och utgivning av
Nya Europabladet. Utöver det deltar hon
i policyarbetet samt sköter administrativa
uppgifter.
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Celinda ansvarar för frågor gällande hälsa,
livsmedel, transport, varg, skarv och havet.
Hon bevakar miljöutskottet och jobbar
med intergrupperna för minoritetsfrågor
och SEARICA. Dessutom sköter hon alla
Ålandsrelaterade frågor samt koordinering
av arbetet med Åland.

