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”Inget bäst före-datum
i jämställdhetsfrågor”
– Man måste ha genusglasögon på näsan i alla samhällsfrågor, säger Gudrun
Schyman som i går pratade
om kvinnor och politik på
Åland.
– Jag är optimist, för att
nå jämställdhet handlar
det bara om att jobba på.

Schyman, som har varit aktiv
feminist i 30 år, anser att politiken i dag fortfarande tillhör
männen och att det förekommer
en systematisk diskriminering

Jomala stänger
Kasbergsvägen


Kasbergsvägen får en temporär avstängning på Jomalas
sida.
Kommunstyrelsen beslöt om
avstängningen efter ett möte
med Mariehamn då staden
meddelade att de inte rubbar
sin avstängning om inte Jomala
först vidtar åtgärder norrut.
Jomala konstaterar, efter att
ha hört de boendes åsikt, att
en del av invånarna i området
är för en avstängning i norr
medan andra vill hålla kvar
stadens i söder.
– Skiljelinjen går huvudsakligen mellan fastigheterna
Solåsen 4:34 och Dalnäs 3:8,
konstaterar kommundirektör
Carolina Sandell som ﬁck
igenom sitt förslag om att lägga
avstängningen på just det stället. (tt-s)

Stal mobiltelefon
från handväska

derna och kommunstyrelsen
föreslår därför att allting säljs.
Dessutom vill styrelsen sälja
lösöret på en auktion som skulle
hållas den 17 juni.
Nu går förslaget vidare till Jomalafullmäktige som fattar det
slutgiltiga beslutet om försäljningen.
Olof Bergman avled i april 2009
och hela hans egendom tillföll
så småningom Jomala kommun
i form av ett danaarv.
I januari i år beslöt kommunen att använda pengarna från

arvet för att bygga ut Rönngården, barnomsorg eller skola och
för att ordna kulturella aktiviteter för de äldre i Jomala.
Danaarvet har under våren
väckt debatt eftersom Jomala
inte har tillmötesgått landskapsregeringens önskemål om att
inrätta naturreservat på två av
skiftena. Kommunen vill att
skiftenas naturvärden först skall
inventeras innan man tar ställning till den frågan. Det handlar
inte om den mark som styrelsen
nu vill sälja.
Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

MÖTTE MASSA Anders Holmberg träffade Ferraris formel
1-stjärna Felipe Massa i samband med Shells världskongress
i Rom förra veckan. Foto: PRIVAT

Hur kommer Massa in i
bilden?
– Han och Ferraris vd Luca di
Montezemolo berättade om
samarbetet med Shell kring utveckling av bränsle.
Var kongressen en stor tillställning?
– Över 60 länder var med och
över 750 personer deltog. 13
bussar körde genom Rom med
poliseskort till avslutningsgalan. Nästa världskongress hålls
2012 i Kapstaden i Sydafrika.
Kommer du att representera
Finland där också som Årets
köpman 2011?
– Det är klart att en sådan här
resa inspirerar till att jobba ännu
lite hårdare för att få den inhemska utmärkelsen en gång till.

Finland på Shells årliga världskongress och bar den ﬁnländska
ﬂaggan vid galaceremonin.

Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

Väckt debatt

Hallå där...
Hallå där, Anders Holmberg, som har varit i Rom i
Italien och träffat Ferraris
formel 1-stjärna.

Vad sade du
till Felipe Massa?

Finns bostäder

Puffar uppåt

Den 17 juni säljs Olof Bergmans lösöre på auktion om
kommunstyrelsen i Jomala
får som den vill.
Också själva fastigheten
skall säljas.

Delar av danaarvet efter Olof
Erland Bergman, allmänt känd
som Böjsarn, skall nu säljas.
Det handlar om själva bostadshuset, en lillstuga, en ladugård
och ett löklager på ett outbrutet
område på sammanlagt 3,1 hektar i Gottby i Jomala.
Kommunen har inte har någon användning för byggna-

I går kväll bjöd lagtinget, feministakademin och ABF-Åland
på en diskussion under rubriken
Kvinnor i politiken. Avsikten
var att lyfta upp den kvinnliga
aspekten inför höstens lagtingsoch kommunalval.
Nya Åland träffar kvällens
gäst, Gudrun Schyman, några
timmar före mötet. Hon börjar
med att fnysa åt själva rubriken.
– Kvinnor i politiken. Jag har
aldrig sett rubriken Män i politiken, säger den kända svenska
feministiska politikern.
– De problem som ﬁnns ligger
inte hos kvinnorna. Det handlar
om samhällets normer, struktur
och föreställningar och utan ett
tydligt formulerat och gemensamt samhällspolitiskt mål kan
man inte förändra dem.
Gudrun Schyman poängterar att
det krävs ett målmedvetet politiskt arbete på alla plan i samhället.
– Ta till exempel samhällsplaneringen. Man måste se till att
det ﬁnns fungerande förskolor,
att arbetstider och anställningstrygghet garanterar att man kan
vara förälder, att kollektivtraﬁken fungerar, att det ﬁnns bostäder som är anpassade till en
kvinnolön och dessutom att allting är ekologiskt hållbart.
För att kunna nå så långt måste man ta könet i beaktande i allt
politiskt arbete.
– Man måste ha genusglasögon på näsan i alla samhällsfrågor.

”Böjsarns” arv på auktion

FEMINISTISK OPTIMIST Gudrun Schyman tror på jämställdhet på
sikt eftersom det i längden inte är hållbart att leva med nuvarande
maktpositioner.
Foto: Titte Törnroth
av kvinnorna som ännu beﬁnner
sig i stora lågavlönade grupper.
– Men det ﬁnns inget bäst
före-datum i jämställdhetsfrågor. Utvecklingen går upp och
den går ner, det viktiga är att det
alltid ﬁnns någon där nere som
puffar frågan uppåt och framåt
igen, säger hon.
– Jag är optimist, för att nå

jämställdhet handlar det bara
om att jobba på. Dessutom kan
vi inte fortsätta så här utan ett
paradigmskifte både inom konsumtionen och maktfrågorna.
Vi lever alltför destruktivt, det
är inte hållbart i längden.
Titte Törnroth-Sarkkinen
titte.tornroth@nyan.ax

Delta i årets självstyrelseparad
i Mariehamn 9 juni kl 17.00

– Först bad jag honom signera
min nyinköpta Ferraritröja, sedan sade jag att vi har bra formel 1-förare i Finland också.
Vad svarade Felipe Massa till
det?
– Han bara skrattade.
Signerade han tröjan?
– Visst, den hänger på väggen i
kontoret nu.
Hur kom det sig att du träffade formelstjärnan?
– Jag var i Rom för att ta emot
priset ”2010 Gold country retailer of the year” i egenskap av
Årets Shell-köpman i Finland
2010. Jag representerade Shell

barnens lördag
MED LÅDBILSRALLY
lördagen den 11 juni på Torget i Mariehamn
arrangeras av Lekplaneten
I samarbete med

Alla kan delta: föreningar, organisationer, kommuner,
grupper. Bli utsedda till årets 9-juniparads vinnare i
vår tävling för stiligaste deltagare.
Paradens tema är helt enkelt ”Åland”
Paraden inleds högtidligt av Ålands Lagting och blir därmed start
på det ceremoniella firandet vid Julius Sundbloms staty.
Vi vill i samband med paraden slå rekord i två hänseenden: flest
åländska flaggor samt flest folkdräkter i Mariehamn någonsin!
Regler och instruktioner:
- Gruppen består av minst 6 deltagande personer, gärna i
matchande klädsel. Det behöver dock inte vara en registrerad förening.
- Gruppen har ett namn.
- Gruppen har en kontaktperson med telefonnummer och
e-post.
- Parad sker till fots och med ”stil”.
- Efter obligatorisk anmälan får varje grupp vidare instruktioner via e-post
Anmälan till paraden görs per tel: 291 534 (växel 29 029) senast
den 26 maj kl. 16.00. Eller via e-post:
johan.lindholm@naringsliv.ax

Kom och visa upp Er
och fira tillsammans
allas vårt Åland!

Olika aktiviter för barn och vuxna
Försäljning av godis

Lådbilsrally
startar
kl 9.30



I torsdags togs en mobiltelefon från en handväska. Händelsen, som inträffade i Mariehamn, betecknas av polisen
som snatteri. (ak)

Hälsar: Ålands Näringslivs 9-junigrupp

ANMÄLNINGAR TILL LEKPLANETEN TFN 17 817

