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Dan Kronqvist
■ Man tänker gärna
på julklap
 
par som en privat och ganska intim gest människor emellan. Som
att sticka sockor, sylta päron eller
binda in böcker åt varann till jul.
Det är fel. Helt fel. Jul handlar om
konsumtion, och ju mera dess bätt 
re. I dag berättar Förbundet för finländskt arbete hur mycket vi satsar på julklappar, och det handlar
inte om tid eller kärlek. Det handlar om pengar.

hur vi
Dessutom handlar allt
om
förväntas uppföra oss fram till jul.
Snart får vi också veta vilken pryl
som är årets julklapp. Det gör att
sagda pryl köps endast i yttersta
panik och oftast den 23–24 decem
ber, med motiveringen
att 
den inte kan vara helt fel eftersom den
vunnit. Men man är inte helt säker. Om vi inte handlar LCD-televisionsapparater, aktuella märkeskläder och nya telefoner kommer
 neråt.
 
ekonomin att gå käpprätt
Det är vårt fel.
029 080 1348, dan.kronqvist@hbl.fi

Dagens figur
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KUNDSERVICE &

PRENUMERATIONER
Tfn: 09-1253 500
Må–fr kl. 8.30–16.30
HAR DU BLIVIT UTAN TIDNING?
Tfn: 0200-127127. (Må–fr kl.
6.30–16, lö kl. 7–12, sö kl. 7.30–12.)
Åland: 018-22777. (Vardagar kl.
7–14. Övriga tider telefonsvarare.)
NYHETSTIPS
Tfn: 09-1253 220
E-post: nyheter@hbl.fi




LEDSEN. Fahad Aden, 23, bär själsliga spår av misshandeln. Han hoppas toleransen mellan olika etniska
grupper ökar när hans generation
växer upp. Polisens statistik tyder
ändå på något helt annat – hatbrotten har ökat med en femtedel på
bara ett år.LEIF WECKSTRÖM

Fahad känner sig
Det vanliga offret: Ung somaliskbördig man. Den vanliga
gärningsmannen: Ung finländsk man. Motivet: Rasism.
Så ser det ut när polisen listar det kraftigt ökande antalet
hatbrott i Finland.



   




Det var 2007, sen kväll i tåget som
skulle gå till Vanda. Fahad Aden,
hans två kompisar och den enas
flickvän väntade på avgången i Helsingfors när kompisen muckade gräl
med flickvännen. Situationen urartade i att kompisen slog till flickvännen. Fahad försökte stoppa grälet.
– Jag gick emellan och sa åt min
kompis att han inte får slå henne.
Sju väktare kom in och sa ”ut från
tåget”. Jag hamnade lite efter de
andra. Allt var ganska förvirrat när
jag steg ut och tog några steg på perrongen. Då slog en väktare mig bakifrån. Jag föll. Väktaren slog mig i ansiktet och körde in knät i min sida.
Sedan tappade jag medvetandet.
Han kvicknade till någon stund senare med en så kraftig smärta i be-

net att han inte kunde tala. När polisen kom försökte Fahad förklara vad
som hänt och säga att det hänt något
med hans ben. Ingen lyssnade.
– Vi fördes till häktet. Ingen hörde
när jag sa att det gör hemskt ont i
mitt ben. På morgonen när de skulle släppa ut oss kunde jag inte stiga
upp. Då fördes jag till Jorv.
Det visade sig att den 120 kilo
tunga väktaren nästan helt knäckt
den gängliga då 19 år gamla Fahads
höftben.
– Jag hamnade i rullstol. Sedan gick
jag med kryckor i några månader.
Väktaren dömdes senare i tingsrätten för misshandel. Fahad fick 850
euro i skadestånd.
Han talar tyst och försiktigt utan
yviga gester.

– Det är så många som hatar oss och
det kan jag inte göra någonting åt.
Man måste bara försöka leva sitt liv.
Det betyder i praktiken att han alltid är på sin vakt. Och det är inte utan orsak.
”Attack mot rättsstaten”
När polisen i går presenterade siffrorna över fjolårets hatbrott är trenden tydlig: Brotten har ökat i rasande takt – i fjol fick polisen kännedom
om 1007 hatbrott mot 859 året innan. Nästan nio hatbrott av tio har
rasistiska motiv och somaliskbördiga är vanliga offer.
Särskilt allvarligt, säger Polishögskolans specialforskare Juha Kääriäinen, är att gärningsmannen i en
tredjedel av fallen är helt okänd för
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Nordiska rådet

SD friar till
Sannfinländare
Mittengruppen i Nordiska rådet har
uteslutit sannfinländaren Raimo Vistbacka ur mittensamarbetet.
REYKJAVIK Uteslutningen kan
öppna vägen för ett samarbete mellan Sannfinländarna,
Sverigedemokraterna och
Dansk folkeparti i Nordiska
rådet.
– Vi har inte haft någon diskussion med Sannfinländarna
om samarbete, men vår ambition är att vi ska få till stånd
en grupp inom Nordiska rådet tillsammans med partier
från samtliga nordiska länder
som delar vår värdegrund,
säger Erik Almqvist, som är
Sverigedemokraternas första
medlem i Nordiska rådet.
– Med Dansk folkeparti har
vi regelbundet kontakt sedan
en tid tillbaka. Vi hoppas att vi
kan få till stånd en gemensam
partigrupp till nästa session.
Sverigedemokraterna och
Dansk folkeparti är ensamma för små för att bilda en
partigrupp i Nordiska rådet.
De behöver samarbeta med
minst ett parti till för att bilda en grupp.
Vad har Sverigedemokraterna gemensamt med Sannfinländarna?
– Det finns beröringspunkter
mellan Sannfinländarnas politik och vår politik. Det finska
samhället utmanas på samma
sätt som det svenska av en allt
större utomeuropeisk invandring. Jag känner att vi har gemensamma utmaningar i alla de nordiska länderna, säger
Almqvist.
För riksdagsman Raimo

aldrig helt trygg
offret och att angreppen – som allt
oftare är regelrätt misshandel – sker
för att individen anses representera
en etnisk grupp.
– Det är våld mot individen men
också mot en hel folkgrupp.
Vid Inrikesministeriet säger kanslichef Ritva Viljanen att alla åtgärder måste vidtas för att komma åt
hatbrott.
– Det handlar om kränkning av
människorätt om folk inte kan känna sig trygga för att de ser annorlunda ut. De här brotten är attacker mot
rättsstaten.
Men varför ökar angreppen, varje
år, mot utländskbördiga invånare?
Viljanen hittar orsaker i hatet som
gror fritt i olika nätforum, i medierapporteringen, i den ekonomiska
nedgången och i att offentliga åsiktsyttrare skapar motsättningar mellan
majoriteter och minoriteter.
– Vi måste komma åt det debattklimat som göder främlingsfientligheten och som våldsmän kan se som
legitimerande för att attackera invandrare. Alla från ministrar, politi-
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ker, journalister och andra offentliga
personer måste börja förstå att det
de säger har verkningar neråt.
På vilket sätt anser du att inrikesminister Anne Holmlund (Saml), som
idkat envis kampanj för tiggeriförbud, offentligt arbetat för att minska motsättningarna?
– (skratt) Jag kan inte utvärdera vår
minister i offentligheten.
Men tycker du hon arbetat för att

öka toleransen och förståelsen för olika minoritetsgrupper?
– Jag kan inte svara på det där.
Det kan däremot juristen Husein
Muhammed från Flyktingrådgivningen som med oro följer med hur de olika partierna inför valet tävlar om vem
som kan dra de hårdaste linjerna kring
invandringen.
– Holmlund men också migrationsminister Astrid Thors (SFP) som trots
uppfattningen om att hon är så invandringsvänlig varit med om att skärpa utlänningslagen.
Fahad Aden, i dag 23, är tyst en stund.
Efter 15 år i Finland har han vant sig vid
rasistiska glåpord och hot när han rör sig
på stan. Men höften är frisk, smärtorna
är borta och i april ska han bli pappa.
– Jag är inte arg. Jag är ledsen. Jag
hoppas Finland om fem–tio år börjar
förstå att om en invandrare felar kan inte alla beskyllas. Och att också invandrare som gjort fel kan sona sina brott
och bli ordentliga människor, precis
som finländarna kan.
Jeanette Björkqvist
029 080 1313, jeanette.bjorkqvist@hbl.fi

Markus West
i Reykjavik

Vistbacka är Nordiska rådets
session i Reykjavik den sista.
Han lämnar Finlands riksdag
nästa vår och därmed också
Nordiska rådet. Sannfinländarnas framgång i riksdagsvalet i april avgör med vilken
styrka partiet återkommer till
Nordiska rådet.
Sannfinländarnas ordförande Timo Soini kommenterade
mittengruppens agerande för
MTV3 i går:
– Jag hoppas att Centern inte har någonting med det här
att göra. Om de har det, är det
en dålig sak. Förhoppningsvis
ligger svenskarna bakom det
här, säger Soini.
Timo Soini förnekar att
Sannfinländarna har något
samarbete med Sverigedemokraterna.
Det stämmer inte helt och
hållet.
Sverigedemokraternas ungdomsförbund deltog senaste
helg för första gången i Ungdomens nordiska råds session
i Reykjavik.
I Ungdomens nordiska råd
arbetar Sverigedemokraterna,
Sannfinländarna och Dansk
folkeparti med att skapa en
egen paraplyorganisation.
Markus West
markus.west@hbl.fi

NR: Låt de
gravida stanna
Nordiska rådet kräver att
danska regeringen slutar
kasta ut nordiska medborgare som är beroende av
socialhjälp ur landet.
REYKJAVIK Danmarks hårda
tolkning av den nordiska sociala konventionen, som ger
medborgare från grannländerna rätt till socialhjälp, möter hård kritik i Nordiska rådet.
På Nordiska rådets session i
Reykjavik led den danska regeringen ett stort nederlag i
går. Med 58 röster mot 5 godkände Nordiska rådet en uppmaning till Danmarks regering att ändra den snäva tolkningen av den nordiska sociala konventionen.
– Nordiska rådet ställer sig
nästan enigt bakom kravet att
Danmark ska ändra sin praxis. Nu krävs det att de olika
ländernas regeringar tar frågan på allvar och börjar diskutera med Danmarks regering

om hur man ska få till stånd
en förändring, säger Ville Niinistö (Gröna), som engagerat
sig i frågan.
Danmark har sedan 2004
utvisat 46 nordiska medborgare som inte på egen hand
klarar av att försörja sig.
Danmarks nordiska samarbetsminister Karen Ellemann
(V) är beredd att diskutera en
ändring av den nordiska sociala konventionen om övriga nordiska regeringar kräver det.
De andra länderna anser att
den nuvarande konventionen
räcker, men att Danmark borde tolka den på samma sätt
som Sverige, Finland, Norge
och Island.
– Den danska regeringen
kan göra det utan att förlora
ansiktet. Vi måste få till stånd
ett mera gränslöst Norden
också på det här området, säger Niinistö.
Markus West
markus.west@hbl.fi

