
Den 26 maj 2019 är det dags att 
välja de Europaparlamentariker 
som ska representera medborg-
arna i Europaparlamentet un-
der de kommande fem åren. Jag 
ställer upp i detta val eftersom 
det behövs nya tag i att utveck-
la unionen. Samtidigt behövs 
krafter som står upp för euro-
peiska grundvärderingar och de 
mänskliga rättigheterna. 

Det kommande EU-valet avgör 
i vilken riktning EU utvecklas. 
I min valkampanj framhäver 
jag att EU behöver hitta tillbaka 
till rötterna: EU finns till för oss 
människor. Genom ett samarbe-
te som bygger på förtroende blir 
unionen starkare också globalt.

Valdeltagandet i EU-valet, sär-
skilt bland unga, brukar vara 
lågt. I det senaste valet kring 
10-15 procent, vilket kan jämfö-
ras med Sveriges 60 procent. Jag 
hoppas att de unga ser sin chans 
och röstar – bara så kan de på-
verka Europas framtid i den 
riktning de vill.

Det finns många möjligheter i 
EU. Vi måste värna om den fria 
marknaden, fria rörligheten 
och våra gemensamma rättig-
heter. EU är förstås inte perfekt, 
det medger jag gärna. Grund-
tanken om unionen måste ändå 
bevaras. 

Vi har en hel del utmaningar att 
ta tag i: de europeiska grundrät-
tigheterna håller på att glömmas 
bort medan populistiska röster 
växer. Det ger orsak till oro: det 
krävs krafter som motarbetar 
den utvecklingen. Utöver det 
har vi stora globala utmaningar 
att lösa, som klimatförändring-
en och de internationella kon-
flikterna. De här är utmaningar 
vi kan lösa tillsammans.

Under min valkampanj kommer 
jag att fokusera på tre centrala 
teman – tolerans, innovationer 
och hållbar utveckling. I min 
valtidning har du möjligheten 
att bekanta dig med mina tan-
kar angående EU och Europas 
framtid. Valtidningen inklude-

rar även intressanta intervju-
er, personliga diskussioner jag 
haft med en del personer samt 
kolumner. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla som medverkat.

Trevliga lässtunder!

Henrik Wickström
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EU behöver hitta tillbaka till rötterna

”Det är fint att Henrik är uppställd i EU-valet. Henrik 
har erfarenhet av internationella förtroendeuppdrag på 
EU-nivå, vilket är speciellt viktigt.” 
Anders Adlercreutz  
Riksdagsledamot, Kyrkslätt 

”Henrik är trots sin unga ålder en otroligt erfaren och 
skicklig politiker. Jag har följt med Henriks samhällsen-
gagemang och lyfter på hatten för det han redan gjort, 
för hans energi och diplomatiska sätt. En supertrevlig 
handlingens man. Lägg Henriks namn på minnet!” 
Veronica Rehn-Kivi  
Riksdagsledamot, Grankulla

Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019. Förhandsröstning 15-21.5.2019

Mer om mina tankar kan 
du läsa på min hemsida 
www.henrikwickstrom.fi 



Jag har haft glädjen att träffa Marcus Ran-
tala, lokalpolitiker i Helsingfors. Stads- 
och regionutveckling är viktigt - även på 
EU-nivå. Jag är intresserad av ämnet och 
vill veta hur Helsingfors klarar sig i kon-
kurrensen.

Helsingfors tävlar, som Finlands största 
stad, med övriga europeiska storstäder 
om investeringar och företagsetableringar. 
Vilka möjligheter har Helsingfors att för-
bättra sina genomslagskraft?

– I Finland ställer vi tyvärr alltför ofta 
städerna och regionerna mot varandra. 
Speciellt tydligt har det varit i Helsing-
fors. Den förra regeringen var dålig på 
att uppmärksamma Helsingfors speci-
ella position som landets huvudstad. 
Helsingfors tävlar inte mot Åbo, Uleå-
borg eller Vasa, utan mot Köpenhamn, 
Hamburg och Stockholm om investe-
ringar, etableringar och arbetskraft. 
Därför behövs en tydlig metropolpoli-

tik. Helsingfors står inte i ett motsats-
förhållande till övriga delar av landet, 
säger Rantala.

Rantala ser en hel del möjligheter för 
Helsingfors. Slush och satsningarna 
på Maria sjukhusområde som ett nytt 
start-up center visar att mycket görs 
rätt. De lokala högskolorna klarar sig 
också bra i den internationella konkur-
rensen. Helsingfors gynnas dessutom 
av sin geografiska position mellan öst 
och väst, liksom av den rena naturen 
och den fungerande kollektivtrafiken. 
Men mycket kunde förstås göras bättre.

– Stockholm eller Köpenhamn är fort-
farande standardvalet när internatio-
nella bolag söker plats för sitt nordiska 
högkvarter. Här behövs samspel mellan 
den lokala och regionala nivån och sta-
ten - men också med EU. Lagstiftningen 
måste stöda Finlands och Helsingfors 
internationalisering och konkurrens-

kraft. Helsingfors kunde bli ett nytt fi-
nanscenter i och med Brexit, då många 
finansinstitut söker efter nya lösningar.

Rantala anser att Helsingfors enbart 
har gynnats av Finlands EU-medlem-
skap, frihandeln och den fria rörlig-
heten. 

- Vi har blivit betydligt mera interna-
tionella och Helsingfors har utveck-
lats enormt de senaste 20 åren. Det är 
tydligt när man går på stadens gator, 
besöker de nya topprestaurangerna, 
bekantar sig med näringslivet eller ser 
kulturutbudet. Öppenheten och inter-
nationalismen har gjort Helsingfors 
roligare och mer trivsamt! Dubbel-
stadskonceptetet med Tallinn är också 
viktigt att utveckla – därför är det spän-
nande med tunnelprojekt och andra lo-
gistiklösningar.

Urbaniseringen är en allmän mega-
trend som har pågått under ett tiotal år. 
Städernas roll kommer därför att öka i 
hela Europa.

– Städerna kommer att ha en stor inver-
kan på de globala utmaningarna, exem-
pelvis i kampen för klimatet och mot 
segregationen. Därför behöver Europa 
en strategi för hur vi på bästa sätt drar 
nytta av urbaniseringen och garanterar 
att den sker hållbart. 

Jag upplever själv att det är viktigt att vi 
i Finland och på EU-nivå för en politik 
som inte sätter städerna och regionerna 
emot varandra. Ur ett EU-perspektiv är 
det ytterst viktigt att vi ser till att Hel-
singfors tillsammans med våra regioner 
är livskraftiga.

Hållbar utveckling är en av de centra-
la frågorna jag lyfter upp i EU-valet. Jag 
har diskuterat klimatfrågan tillsammans 
med Christina Gestrin. Gestrin är tidiga-
re riksdagsledamot för SFP och har aktivt 
arbetat för klimatfrågorna under sin par-
lamentariska karriär. 

Östersjön och dess välmående har haft 
en viktig roll under Gestrins politiska 
karriär. Gestrin är nu utrikesminister 
Timo Soinis särskilda representant för 
Östersjösamarbetet.

Upplever du att vi tar klimatfrågan på till-
räckligt stort allvar?
– Hittills har man varken nationellt el-
ler internationellt gjort tillräckligt, sä-
ger Christina Gestrin. 

- FN:s första klimatkonferens hölls 
i Berlin år 1995 och redan då fanns 
forskningsresultat som bevisade kli-
matuppvärmningen. Under klimatkon-
ferensen i Haag år 2000 hade länderna 
redan svårigheter att komma överens 
om åtgärder för att minska på koldiox-
idutsläppen. Många länder har aktivt 
bromsat processen, inte minst USA. 
Nu börjar effekterna vara av den grad 
att ingen seriös ledare kan nonchalera 

problemet. Trots det sker övergången 
från fossila till förnybara energikällor 
för långsamt, säger Gestrin.

Många unga har aktivt lyft upp klimatfrå-
gan på olika sätt. Hur se du på de ungas 
aktivitet i denna fråga?

– Vi måste ta de ungas oro för kli-
matuppvärmningen på allvar. Vi kan 
tacka ungdomarna för att klimatfrågan 
äntligen har blivit en fråga som politi-
kerna måste ta ställning till. Om dagens 
politiker inte klarar av att driva en am-
bitiös klimatpolitik måste man övervä-
ga att sänka rösträttsåldern.

I den offentliga diskussionen lyfts indivi-
dens egna ansvar i klimatfrågor ofta upp. 
Vilka klimatsmarta val gör du?

– Vårt hus uppvärms med flis från den 
lokala skogen och jag har en hybridbil. 
Jag rör mig med kollektivtrafikmedel 
och går till fots istället för att köra korta 
sträckor. Jag köper inhemska närpro-
ducerade matprodukter och äter mest 
grönsaker och inhemsk, vild fisk. Jag 
försöker läsa och lära mig mera om 
klimatförändringen och vad jag som 
individ kan göra för att minska mitt 

fotavtryck. På vår sommarstuga förser 
solpaneler oss med el för belysning, 
kylskåp, telefoner och datorer, säger 
Gestrin. 

Det är på EU-nivå som riktlinjerna för 
klimatåtgärder godkänns. Vilka åtgärder 
anser du att bör vidtas för att stoppa upp-
värmningen? 

– Det viktigaste är att så snabbt som 
möjligt övergå från fossila till förnyba-
ra energikällor och att utveckla elnätet 
så det klarar av en decentraliserad en-
ergiproduktion. Därtill borde regering-
en påskynda övergången till fossilfria 
transportmedel och sporra utveckling-
en av delningsekonomin så att det blir 
lättare att helt avstå från en egen bil.
Inom byggnadssektorn finns också 
mycket att göra.

– Främst med tanke på energiåtgången 
i stål- och betongindustrin är det nöd-
vändigt att utveckla mindre energik-
rävande material. Träbyggnader och 
-konstruktioner borde befrämjas. 
– En annan konkret åtgärd är att mins-
ka på matsvinnet. Det borde vara för-
bjudet att slänga bort felfri mat. Kon-
sumentupplysningen om produkters 

klimatavtryck bör också utvecklas, sä-
ger Gestrin.

Jag kommer själv från en jordbrukarfa-
milj. Via det har jag fått insyn i jordbruks-
politiken, vilken förstås även intresserar 
mig. Anser du att ambitiösa klimatmål 
och hållbart jordbruk går att kombinera?
– Det behövs mera kunskap om jord-
brukets inverkan på klimatuppvärm-
ningen och vice versa. Att idka jord-
bruk har redan blivit mera utmanande, 
både i Finland och globalt, på grund av 
förändringarna. Risken för att nya ska-
desjukdomar och insekter ska sprida 
sig längre norrut ökar då klimatet blir 
varmare, säger Gestrin.

Också inom lantbruket bör man övergå 
från fossila energiformer till förnybar 
energi: vind, sol och biogas. En utveck-
ling av el- eller biobränsledrivna maski-
ner som kan laddas lokalt minskar på 
beroendet av fossila energi. 
– Växande grödor binder koldioxid 
från atmosfären. Jordbruket har en 
stor betydelse som koldioxidsänka och 
jordbrukaren kan i redan i planerings-
skedet påverka den lokala närings- och 
koldioxidbalansen, säger Gestrin.  
Genom att bevara goda förhållanden 

’’Vi kan inte längre nonchalera klimatproblemet’’

Helsingfors har goda möjligheter att 

klara sig i den globala konkurrensen

Marcus Rantala

Christina Gestrin
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för naturens egna ekosystem kan jord-
brukaren minska behovet av yttre ener-
gikrävande insatser. 

Gestrin anser också att konsumenten 
har en nyckelroll i den här helheten. 

– Som konsument kan man påverka 
positivt genom att ta reda på produk-
tens ursprung och framställningssätt. 
Närproducerade, färska produkter har 
varken krävt långa transporter eller 
långvarig lagring. Inom djurhushåll-
ningen finns det också mycket att be-
akta. Ät mera grönt och mindre kött, 
säger Gestrin. 

Som europaparlamentariker anser jag 
att man bör ta ansvar då det gäller kli-
matfrågorna. Klimatförändringen är 
en global utmaning som vi enbart kan 
lösa genom internationellt samarbete. 
Där ska EU bli den ledande aktören. Alla 
medlemsländer bör även förbinda sig till 
en mer hållbar klimatpolitik.  Det är vi 
som ska se till att de kommande genera-
tionerna har en planet där de kan njuta 
av livet. 

Den Europeiska Unionen beskrivs 
ofta som världens mest lyckade 
fredsprojekt. Världen och Europa 
ser annorlunda ut i dag än efter an-
dra världskriget, men fredens bety-
delse är ännu lika stor. Tillsammans 
är vi stora både ekonomiskt och po-
litiskt och kan påverka globalt. En 
del verkar tro att Finland blir starka-
re om EU blir svagare – men det är 
precis tvärtom.

EU-bygget är inte klart, vi har stora 
utmaningar att lösa. Brexit-proces-
sen har visat hur djup integrationen 
är mellan EU-länderna. Våra ekono-
mier är integrerade och europeiska 
familjer är bosatta runtom i Europa 
och många européer i Storbritan-
nien. Britternas utträdesprocess har 
skapat kaos och ovisshet om framti-
den, främst bland britterna själva. 

Populismens och den nationalistis-
ka extremhögerns framfart i många 
länder hotar den liberala demokra-
tin såväl innanför som utanför EU. 
Därför är det viktigt att stå upp för 
de liberala värderingarna och rätts-
staten. Den senaste tidens utveck-
ling visar tydligt att ett modernt 
Europa inte kan tas för givet. Det 
är nu vi ska vinna väljarnas förtro-
ende och bygga framtidens Europa. 
Vi har det bättre tillsammans än var 
för sig.

Vi måste reagera på angreppen på 
rättsstaten och den liberala demo-
kratin. Alla människor är lika inför 
lagen. Det är viktigt att vi stärker det 
rättsliga samarbetet mellan EU-län-
derna och värnar om rättsstatsprin-
cipen. Förtroendet mellan EU-län-
derna behöver stärkas. Finansiering 
via EU förutsätter att man också föl-
jer de grundläggande värderingarna 
som grundfördraget betonar.

EU är inte en penningautomat som 
medlemsländer kan utnyttja utan 
motprestation.

Det finns många utmaningar som 
EU kan och bör vara med och lösa. 
Fokus ska vara på övergripande frå-
gor som klimat, mänskliga rättighe-
ter, frihet, handel och kunnande. 
Nordiska värderingar som öppen-
het, demokrati, jämlikhet och jäm-
ställdhet ska vara vägledande för 
beslutsfattandet.

Vår målsättning är att ha SFP-repre-
sentation i Bryssel även efter detta 
val. Det är den enda garanten för 
att Svenskfinland har en röst i EU. 
Många verkar tro att SFP:s plats i 
parlamentet är en självklarhet. Så 
är självklart inte fallet. Representa-
tionen är viktig, eftersom de besluts 
som görs på EU-nivå påverkar lag-
stiftningen i Finland. SFP kommer 
att göra allt för att trygga det fin-
landssvenska mandatet i Bryssel.
 
SFP har 20 fantastiska EU-valskan-
didater. Jag hoppas att du väljer att 
gå och rösta på en av dem senast 
på valdagen söndagen 26.5 och på-
minner släkt och vänner om varför 
det är viktigt att rösta. Det som gör 
mig extra glad och hoppfull är att så 
många som sju av kandidaterna är 
under trettio år gamla, vilket gör att 
medelåldern landar på 39 år. Henrik 
Wickström är en av dessa driftiga, 
unga förmågor som visat att han är 
redo att ta ansvar och vill vara med 
och bygga framtidens EU.

Din röst är viktig. Tillsammans kan 
vi trygga att SFP-rösten också fram-
över hörs i EU.

Anna-Maja Henriksson
SFP:s partiordförande,  
riksdagsledamot

Ett starkt EU är 
bra för Finland

Helsingfors har goda möjligheter att 

klara sig i den globala konkurrensen

”Jag har samarbetat med Henrik inom beslutsfattandet på europeisk nivå. 
Den språkkunskap, samarbetsförmåga och kunskap Henrik har skulle göra 
honom till en bra MEP för SFP och Finland.”
Risto Rautava, Styrelseordförande, Helsingforsregionens trafik HRT - 
Helsingin seudun liikenne HSL. Medlem av Kommunförbundets styrelse, 
Helsingfors

’’Henrik är språkkunnig, initiativrik och samarbetskunnig. Han är som 
klippt och skuren för de internationella sammanhangen.’’
Sven Sid, regissör och skådespelare, Ingå

”Henrik är trots sin unga ålder en både klok och erfaren politiker. EU par-
lamentet behöver en pålitlig och ambitiös person, en som Henrik”
Pia-Lisa Sundell, Verksamhetsledare, Baranavårdsföreningen, Grankulla

”Jag beundrar Henrik för hans mod och ansvarstagande hållning i sitt poli-
tiska arbete. Han förvaltar sitt förtroende i kommunen genom målinriktat 
politiskt ledarskap med samarbete och ett framåtriktat utvecklande tag. Så 
skulle han jobba också i Bryssel!”
Mia Heijnsbroek-Wiren, Stadsstyrelseordförande, Lovisa

’’Henrik är som skapt för att bära ansvar och representera också på inter-
nationella arenor. Han lyssnar, tar reda på saker, analyserar alternativ, 
utvecklar lösningsmodeller och jobbar flitigt för allas gemensamma bästa.’’
Merja Laaksonen, Kommunstyrelseordförande, Sjundeå
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Valdag söndag 26.5.2019
Förhandsröstning i Finland: 15 –21.5.2019
Förhandsröstning för finländska medborgare utomlands: 
15 –18.5.2019
Europaparlamentsvalet ordnas vart femte år. 

År 2019 deltar medborgare från 28 medlemsländer i valet och till 
parlamentet väljs 751 representanter, varav 13 från Finland. 

Hela Finland är en enda valkrets och varje parti kan ställa upp 
20 kandidater. Du kan rösta på Henrik Wickström (269), eller nån 
annan av SFP:s kandidater oberoende av var du bor.

Jag heter Henrik Wickström och är en 
tvåspråkig kommunalpolitiker från 
Ingå. För tillfället är jag kommunfull-
mäktigeledamot och kommunstyrel-
sens ordförande.
Förutom det lokalpolitiska engage-
manget har jag erfarenhet av interna-
tionella förtroendeuppdrag. Jag har 
alltid varit intresserad av att studera 
språk. Utöver svenska och finska pratar 
jag flytande engelska samt behärskar 
franska och tyska.
Jag är hemma från jordbrukarfamilj. 
För mig har arbete, företagsamhet, re-
spekt för andra och en ödmjuk livsstil 
alltid varit viktiga element.
Politiken och det samhälleliga påver-
kandet är någon form av ett kall för 

mig. Hela mitt vuxna liv aktiv har jag 
varit aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. 
Jag är ödmjukt tacksam för att jag fort-
sättningsvis får vara med och utveckla 
min kära hemkommun. Jag kandidera-
de också i vårens riksdagsval och fick 3 
265 röster, vilka jag är tacksam för.
Jag kandiderar i EU-valet 2019 som kan-
didat för SFP. I EU-valet är hela Finland 
en enda valkrets, så du kan rösta på mig 
oberoende av var du bor.
Vi måste nu stå upp för våra europeis-
ka grundvärderingar; demokratin och 
våra fri- och rättigheter. Vi befinner oss 
i ett brytningsskede då det kommer till 
den värdegrund Europa är byggd på. 
Jag vill arbeta för ett ljust, öppet och 
fredligt Europa.

Under det kommande mandatperio-
den kommer Europaparlamentet att 
slå fast riktlinjerna för utdelningen 
av det så kallade CAP-stödet eller 
jordbruksstödet. 

De senaste åren har varit utmanande 
för jordbruket i Finland. Somrarna 
har präglats av hetta och torka eller 
av kyla och regn. Den här skapar ock-
så oro som påverkar jordbrukarnas 
vardag och jordbruket framtidsutsik-
ter. 

Ingrid Träskman är jordbrukare från 
Ingå. Jag hade glädjen att få ställa frå-
gor till henne om hur hon upplever 
jordbrukets framtid i Finland.

– Finlands jordbruk hade antagligen 
haft ännu sämre möjligheter med 
enbart nationellt stöd och varit ännu 
mera beroende av finska politikers 
välvilja, säger Träskman då jag und-
rar ifall EU-medlemskapet har med-
fört någon nytta.

Träskman ser möjligheter i jordbru-
ket, men det finns också utmaningar. 
Lönsamheten, till exempel: råvaran 
ges inte ett tillräckligt värde. Dessut-
om är hon ledsen för att jordbrukar-
na anklagas för att vara klimatbovar.

– Det känns som om man som jord-
brukare inte kan göra något rätt, även 
om vi värnar om både mark, vatten 
och djur, säger Träskman. 

Jag härstammar själv från en jordbru-
karfamilj. Jag har flera gånger deltagit 

i diskussioner om jordbruksstöden. Trots 
att många ofta upplever stöden som sto-
ra så är sanningen ofta en annan. Jag 
passade på att fråga av Träskman vilka 
tankar hon hoppas man lyfter upp när 
CAP-riktlinjerna uppdateras. 

– Den aktiva odlaren, livsmedels-
producenten, ska stödas. Marken 
ska odlas effektivt oberoende av om 
den är konventionell eller odlas med 
speciella ekologiska metoder. Miljö- 
och klimatåtgärder ska ha egna stöd. 
Unga jordbrukare ska få investerings-
stöd så att de vågar satsa, säger Träsk-
man.

Till sist undrar jag vilka hälsningar 
Träskman har till beslutsfattarna på 
EU-nivå.

– Jordbruket behöver långsiktiga pla-
ner för att kunna bygga upp sina fö-
retag. Om jordbrukarna ska vara den 
grupp som åläggs att ta hand om mil-
jö och klimat måste man vara beredd 
att betala ersättning. Vårt nordliga 
klimat måste beaktas. Finland ska 
inte bli ett naturreservat, vi ska ha 
möjlighet att leva och verka på lands-
bygden, säger Träskman. 

Det är viktigt att vi inom Europapar-
lamentet arbetar för bevarandet av 
den inhemska matproduktionen. Vi 
konsumenter har också en stor roll då 
det kommer till jordbrukets framtid. 
Genom att konsumera lokalt gynnar vi 
den inhemska matproduktionen.

I min EU-valskampanj lyfter jag fram fö-
retagsamhet och en fungerande ekonomi 
som ett av mina centrala teman. Den inre 
marknaden i EU erbjuder är en styrka för 
alla finländska företag. Den fria rörlig-
heten är också en stor fördel.
 
Jag har diskuterat med Inkoo Shippings 
vd, Thomas Bergman och Eero Hettula 
som är vd för Västnylands handelskam-
mare.

Inkoo shipping är en hamn med stuve-
ri- och fartygsklareringsverksamhet. 
Hamnen ligger i Joddböle i Ingå och 
har 50 anställda. Verksamheten har ut-
vecklats positivt de senaste åren: varu-
mängden år 2018 var 2,3 miljoner ton, 
en ökning på 50% från året innan. 

– Det finns många positiva aspekter 
med EU, frihandeln är en, vilket inne-
bär att varor som skeppas inom EU inte 
behöver förtullas och tullen utför inga 
kontinuerliga passgranskningar. Den 
gemensamma valutan och regler kring 
olika funktioner, som till exempel ISPS 
(områdessäkerhet) kan också nämnas 
som positiva aspekter, säger Bergman. 

Eero Hettula ser också mer flera posi-
tiva sidor då det kommer till Finlands 
EU-medlemskap och näringslivet. I stil 
med Bergman lyfter Hettula fram den 
inre marknadens värde. 
– EU är en stor hemmamarknad som 

ger företagen möjligheter till fri handel 
i en faktiskt stor skala. Det gemensam-
ma regelverket balanserar åtminstone 
till viss mån de enskilda staternas pro-
tektiva åtgärder och vår gemensamma 
valuta gör handeln mycket lättare inom 
EU, säger Hettula.  

Under de kommande åren anser Hettu-
la att den enskilda viktiga frågan som 
EU måste ta hänsyn till är miljöfrågor-
na generellt, i synnerhet koldioxidut-
släppen.

-Vi har mycket att vinna om alla har 
samma regelverk. Det europeiska nä-
ringslivet har redan skött miljöfrågorna 
relativt bra jämfört med andra aktörer, 
betonar Hettula.

Hettula är också styrelseordförande 
för C-Fiber Hanko. C-fiber Hanko är 
ett företag som tillsammans med Ci-
nia Oy har investerat i en havskabel för 
datakommunikation mellan Finland 
och Tyskland. Speciellt förgreningen 
till Hangö har varit i bolagets intresse. 
Bolaget arbetar också för att få datacen-
tralinvesterare att etablera sig till Väst-
nyland. 

Hettula berömmer Västnyland som 
placeringsområde för havskablar och 
datakablar. Närheten till Sverige och 
övriga Europa är viktiga fördelar.
– I framtiden finns det flera datacenter 

i Västnyland. Det finns många lämpliga 
platser i Hangö, Raseborg och Ingå. Vi 
kommer att se till att datakontakterna 
via Västnyland är i världsklass och att vi 
kan erbjuda bästa tänkbara affärsmöj-
ligheter till de företag som etablerar sig 
här. Vi har bara tagit de första stegen; 
behovet och mängden av dataöverfö-
ring kommer att växa enormt i framti-
den, säger Hettula. 

Bergman och Hettula har båda häls-
ningar till beslutsfattarna inom EU.

– Jag önskar att man kunde minimera 
byråkratin, jobba för de gemensamma 
reglerna och göra lagstiftningen jämlik, 
realistisk och genomförbar. Jag hoppas 
också att alla företag har samma möj-
ligheter att ansöka om EU-stöd, vilket 
alltid inte är ett faktum, säger Berg-
man. 

– Våga göra beslut och se till att det eu-
ropeiska näringslivet har jämlika möj-
ligheter då det gäller global affärsverk-
samhet, inte bara inom databranschen 
utan inom alla branscher. Regelverket 
ska vara enkelt, dynamiskt och hjälpa 
de europeiska företagen att utöva fram-
gångsrik verksamhet, säger Hettula.

Det är intressant att höra de synpunkter 
som Bergman och Hettula kommer med. 
En stor del av det finska näringslivet ser 
positivt på EU-medlemskapet. Den inre 

marknaden skapar goda möjligheter för 
företagen att sälja sina varor. 

På EU-nivå hoppas jag att man kan un-
der de kommande åren föra en politik 
som tar hänsyn till näringslivet och före-
tagandet. EU ska vara en aktör som möj-
liggör projekt. 
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