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Lenita Airisto fick nog
– nobbar Handelsgillet

”Bakåtsträvarna till åtlöje för föreningen”

Foto: ur boken generalens dotter

Daggis liv
och längtan

Recensenten är mycket tillfreds efter att ha
läst Emelie Enckells biografi över sin mor Daggi, Dagmar Thesleff. Generalens dotter. Den har
sådant som finns i goda gammaldags romaner
– engagerande persongalleri, psykologisk dramatik – och inbjuder till inlevelse, förfäran och
sympati. Dessutom reflekterar den en större
historia, 1918 och det självständiga Finlands
formativa dramatik.

Legendariska affärskvinnan Lenita Airisto ställer in sitt inbokade framträdande
på Handelsgillet. Orsaken är de föraktfulla kommentarerna från vissa av gillebröderna som inte vill godkänna kvinnor som medlemmar, vilket Handelsgillets styrelse hade hoppats.
– Det var isande läsning för mig som
under hela min långa karriär som af-

❞

färskvinna har slagits mot chauvinistiska svin, men överlevt och blivit framgångsrik.
Så formulerar sig Airisto i sitt återbudsbrev till herrklubben.
Lenita Airisto är förvånad över de
konservativa männens inskränkta attityd mot kvinnor.
– Jag har alltid tyckt att ni finlands-

svenskar är frisinnade. Därför blev jag
förfärad av dessa gamyler som slängde
ur sig att de inte vill ha sällskap av några
”gamla tanter”.
Primus motorn bakom Handelsgillets
kvinnoförbud, Bror Krause, kommenterar också kvinnofrågan i dag på insändarplats och säger att Handelsgillet är
och förblir en herrklubb.
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I europeiska finanskretsar ser man inte med blida ögon på ett
populistiskt styre i Italien. Landet är tillräckligt stort för att kunna
skaka om hela eurozonen om ekonomin vänder nedåt igen.
Tommy Westerlund Ledaren, sidan 4
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Många får pendla till
Stafettkarnevalen
I år ordnas Stafettkarnevalen i Åbo – huvudstadsregionens skolor ställdes inför frågan om
de ska övernatta på orten eller pendla fram
och tillbaka. Båda alternativen har sina föroch nackdelar.
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nya socialarbetare har anställts i Pargas.
Allt som allt kom det in 28 ansökningar
till de lediga jobben vid Pargas stads
barnskydd. I början av året krävde regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland att
Pargas stad åtgärdar missförhållanden i sin
barnskyddsverksamhet och tidigare hade tre
av stadens fyra socialarbetare sagt upp sig.
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Krav på att
sluta kalavverka
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Bröllopet lockar. Windsor förbereder sig för Harrys och Meghans
bröllop, som hålls på lördag. Butikerna är fyllda med souvenirer
Miljörörelsen lanserar ett medborgarinitiativ
för miljövänligare skogsbruk. Initiativet kräprydda med prinsparets bilder och bäst säljer muggarna.
ver att staten ska frångå kalavverkning i sina
26
ekonomiskogar.
9 Säkerhetspådraget i staden är stort.
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Italien får EU
att hålla andan
En populistallians kan ta över regeringsmakten i ett av EU:s största länder,
med oanade följder.
Tommy Westerlund
tommy.westerlund@ksfmedia.fi

D

et har gått två och en halv
månad sedan parlamentsvalet i Italien. I början av
förra veckan hade president Sergio Mattarella, som hållit i
trådarna för regeringssonderingarna, fått nog och konstaterade att en
tillfällig tjänstemannaregering borde ta över i landet. Den skulle enligt
presidenten föra Italiens talan i de
viktiga EU-frågorna under resten av
året och se till att Italien får en budget. Genast efter årsskiftet skulle det
sedan hållas nyval.
Populistiska protestpartiet Femstjärnerörelsens ledare Luigi Di
Maio och högerextrema Legas Matteo Salvini, som är valvinnare och
huvudförhandlarna kring en ny regering, ville inte ha någon tjänstemannaregering utan ett snabbt nyval. Det motsatte sig för sin del presidenten eftersom han visste att ett val
under sommaren inte skulle locka
väljarna till valurnorna.
Dödläget hade föregåtts av sonderingar där Femstjärnerörelsen vägrade en koalition med centerhögerblocket Lega och Forza Italia. Det
var framför allt Forza Italias frontfigur Silvio Berlusconi som utgjorde ett oöverstigligt hinder för Luigi
Di Maios parti. Berlusconi är symbolen för det etablissemang som Femstjärnorna så starkt ogillar och för
politik mot.
Som så många gånger förr steg
Silvio Berlusconi upp som gubben
ur lådan. Han hade kraftigt motsatt
sig en koalition mellan Femstjärnorna och Lega men för en vecka sedan
signalerade Berlusconi plötsligt att
han inte längre arbetar mot en sådan regering.
Partierna mot etablissemanget
började därmed regeringsförhandla och efter att ha bett president Mattarella om tilläggstid väntas snart ett
resultat.
En allians mellan Femstjärnorna
och Lega har varit ett mardrömsscenario för EU och framför allt eurozonen. Också president Mattarella har sagt att den kommande regeringen inte får förstöra landets band
till Bryssel.
Mattarella har tagit en mycket
synlig roll i regeringsbildningen,
trots att den italienska presidentens
makt är relativt begränsad. Han utmanar och har bland annat konstaterat att han kommer att stjälpa varje regering som ifrågasätter Italiens
medlemskap i eurosamarbetet.
Det är inte alls uteslutet att vi nu
kommer att få se en maktkamp mellan de italienska politiska institutio-

nerna, regeringen, presidenten och
parlamentet.
Inom de här två partierna finns
mycket EU-kritiska tongångar,
bland annat motstånd mot stränga
ekonomiska ordningsregler och
EU:s krav på finansiell disciplin. På
onsdagen kom de också med ett gemensamt uttalande där de sade att
de vill att EU i sitt ekonomiska samarbete återgår till tiden före euron
och slopar gemensamma finanspolitiska regler.
Det finns mycket att ändra på i
Italien och stora strukturella reformer är nödvändiga. Men de ekonomiska reformer som de två partierna har talat för, bland annat en plattskatt på 15 procent, en ny garanterad
basinkomst på nästan 800 euro och
ett nytt pensionssystem skulle kosta tiotals miljarder euro och kunde
allvarligt äventyra Italiens ekonomi
som redan nu är en av de svagaste inom EU med en stor statsskuld.
I europeiska finanskretsar ser
man inte med blida ögon på ett populistiskt styre i Italien. Landet är
tillräckligt stort för att kunna skaka
om hela eurozonen om ekonomin
vänder nedåt igen.
Hur de här två partierna ska kunna
komma överens i fem år är också en
stor fråga. Det kan även bli en kraftig reaktion från väljarna om partierna på grund av ekonomiska realiteter inte kan leva upp till sina stora vallöften.
Speciellt Lega är också mycket invandringskritiskt. Partiledaren Matteo Salvini förde en valkampanj mot
migration som huvudtema och med
idoler som Vladimir Putin och Viktor Orbán kan man bäva för vad han
kan försöka ställa till med i Italien.
En högst okonventionell och
oerfaren populistisk regering blir en stor
utmaning och
kan bli lika kortvarig som många
av dess företrädare har varit i
Italien under
decenniernas gång.

”Hela livet har
jag slagits mot
chauvinistsvin”
Affärskvinnan Lenita Airisto ger sig in i debatten om herrklubbar. Efter att hon i HBL läste hur vissa av Handelsgillets konservativa medlemmar uttalade sig om kvinnor, ställde hon in sitt
planerade föredrag på gillet. ”Under hela min långa karriär som
affärskvinna har jag stridit mot chauvinistiska svin. Hur skulle
jag då kunna gå och visa upp mig för dem eller äta med dem?”
– Då jag läste i HBL om de här
männen som inte vill se några
”gamla tanter” på Handelsgillet frågade jag mig hur jag skulle kunna föreläsa för dem och till
och med äta vid samma bord som
dem. Svaret lyder förstås: Det går

bara inte för sig!
Med de orden avslutar den legendariska affärskvinnan Lenita Airisto sitt återbudsbesked till
Handelsgillet som hade bjudit in
henne att tala om sin memoarbok
Elämäni ja isänmaani (Mitt liv och

mitt fosterland).
Det var med stor bestörtning
som Airisto i HBL förra veckan
tog del av vissa av gillebrödernas
inställning till kvinnor.
– ”For men only!”, det var isande läsning för mig som under hela
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Bror Krause:
Handelsgillet bör
förbli herrklubb
Handelsgillets tidigare ordförande Bror Krause som beredde den omtalade stadgeändringen som förbjöd kvinnor som medlemmar så sent
som år 2003, tar tillbaka sitt
uttalande för Svenska Yle om
att han gärna vill se kvinnliga
medlemmar.
Förra veckan några dagar efter
Handelsgillets stormiga publika
möte där konservativa medlemmar i Handelsgillet högljutt protesterade mot föreningens styrelses planer att tillåta kvinnliga medlemmar, uttalade sig tidigare ordföranden för Handelsgillet, Bror
Krause, för Svenska Yle. Uttalandet
kunde tolkas som att Krause hade
tänkt om och var öppen för kvinnliga medlemmar.
– Först ska vi se vad vi kan erbjuda de aktiva bröderna och kommande systrarna. Jag har pratat
med några av mina vänner och de
anser också att tiden är mogen för
att faktiskt diskutera och besluta
om den här frågan. Och där ställer
jag mig positiv till den, sade Krause då till Svenska Yle.
Uttalandet sågs som betydelsefullt eftersom Krause var primus
motor då kvinnoförbudet infördes.
Hans ord väger tungt och kan inverka då medlemmarna bildar sig en
uppfattning i frågan. För att gillet

■■”Min fasta ståndpunkt nu är
att Handelsgillet är och förblir en
herrklubb”, skriver Handelsgillets
tidigare ordförande Bror Krause på
insändarplats i dagens HBL.
Foto: Leif Weckström

ska kunna tillåta kvinnliga medlemmar krävs ett enhälligt beslut.
Samtliga 1 000 medlemmar har
rösträtt i frågan.
Men nu är det annat ljud i skällan. I en insändare i HBL i dag skriver Krause att hans fasta ståndpunkt är att Handelsgillet är och
förblir en herrklubb.
HBL kontaktade Krause per telefon för att be honom förtydliga sin
ståndpunkt, men Krause sade att
han inte har något att tillägga utöver insändaren.
Maria Gestrin-Hagner
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Lenita Airisto

min långa karriär som affärskvinna
har slagits mot chauvinistiska svin,
motiverar Airisto för Handelsgillet
varför hon ställer in det planerade
besöket.
Lenita Airisto säger till HBL att
hon är kritisk till att kvinnor som
blir dåligt behandlade av män, håller inne om saken. Själv har hon alltid talat klarspråk, vilket hon också
har fått lida för.
Hur som helst så kan hon inte
längre se sig uppträda på Handelsgillet.
– Varför skulle jag ge av min tid
till personer med den inställningen? Ännu värre vore ifall jag skulle vara tvungen att sitta vid samma
bord och inta middag i deras sällskap. Det vore fullständigt omöjligt.

Lenita Airisto tycker att de konservativa gillemedlemmarnas inskränkta attityd mot kvinnor känns
främmande och förvånande och
strider mot den bild som hon hittills har haft av finlandssvenska
herrar. En gång var hon gift med
sedermera avlidne riksdagsledamoten Ingvar S. Melin och dessutom har hon studerat vid och utexaminerats från Hanken. Fortfarande
har hon många goda finlandssvenska vänner.
Förfärande uttalanden
– Eftersom min bakgrund är helt
finsk har jag kunnat jämföra oss
finnar med finlandssvenskarna
och jag har alltid tyckt att ni svenskspråkiga är mer frisinnade. Därför
blev jag förfärad av dessa gamyler
på Handelsgillet som slängde ur sig
att de inte vill ha sällskap av några
”gamla tanter”. De är ju själva gamla gubbar!
Lenita Airisto sov på saken innan hon sände i väg sitt återbudsmejl till Handelsgillet i tisdags.
Dagen innan hade hon besökt en
konsert med en väninna och diskuterat saken.
– Det var intressant att notera
att min väninna som inte alls är lika hård feminist som jag också var
riktigt upprörd. Det stärkte mig i

min övertygelse om att det var rätt
beslut.
Hur ser du på att Handelsgillets
framåtsträvande styrelse försöker
ändra på stadgarna så att kvinnor
kunde bli medlemmar? Det är ju
bara en del av medlemmarna som
motsätter sig kvinnor. Vad har du
för hälsningar till styrelsen?
– Det återstår att se hurdana kämpar de är. Jag har alltid sagt att
man måste ta strid för de här frågorna. Till exempel har jag uppmanat kvinnliga riksdagsledamöter att stifta lagar som förbättrar
kvinnornas möjligheter och rättigheter. Min hälsning till styrelsen är
att den ska fortsätta kämpa för ett
bättre samhälle.
”Grunda eget brödraskap”
Airisto tycker att de medlemmar i
Handelsgillet som bara vill umgås
karlar emellan, kan grunda ett eget
brödraskap i stället för att vara till
åtlöje för Handelsgillet.
– Varför ska de här personerna
förhindra Handelsgillet att gå framåt? Ofta brukar det finnas åldersgränser för medlemskap så att de
vars bäst före-datum har passerat,
inte längre kan påverka. Handelsgillet skulle behöva en underavdelning för dem som har blivit så gamla att de inte förstår bättre.

Facebook: HBL – Hufvudstadsbladet
Twitter: @hblwebb
Instagram: @hufvudstadsbladet

■■Flygbolaget Nextjet ansöker om
konkurs. Det har svidande konsekvenser framför på Åland och norra
Österbotten som mister sina direkta
flyg till Sverige. Arkivbild.
Foto: TT/Johan Nilsson

■■Affärskvinnan och ikonen Lenita Airisto nobbar Handelsgillet efter
att ha chockerats av vissa av gillebrödernas kvinnofientliga uttalanden.

Handelsgillet
skulle behöva
en underavdelning
för dem som har blivit
så gamla att de inte
förstår bättre.
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Som känt är Handelsgillet inte
ensamt om att överväga kvinnliga
medlemmar. Även Börsklubben
funderar på samma sak och i sommar ska Börsklubbens medlemmar
rösta om klubben är redo att släppa
in kvinnor. Airisto säger att hennes
resonemang också gäller för Börsklubben.
– I kretsar där man föraktar
kvinnor föds inga nya idéer som för
Finland framåt. De här personerna
borde inte få bromsa utvecklingen.
Jag har inte upplevt att Handelsgillet eller Börsklubben skulle ha lagt
fram några fina visioner eller förslag de senaste åren. Om de konservativa skulle stiga åt sidan och låta
mentalt yngre ta över, skulle vi kanske börja höra att de här föreningarna faktiskt åstadkommer något.
Ett annat argument är att också kvinnorna behöver nätverk som
gagnar dem.
– Och då fungerar det inte med
några syföreningar utan kretsar där
man har nytta av umgänget och där
man stödjer och backar upp varandra.
Maria Gestrin-Hagner
029 0801 297
maria.gestrin-hagner@ksfmedia.fi

Konkurs
drabbar
Åland och
Österbotten
Det svenska flygbolaget Nextjet
ansöker om konkurs. Flyget till
Mariehamn och Kronoby blir
starkt nedskuret.
Det svenska flygbolaget Nextjet, som
övervägande har finländska ägare,
meddelade i går att man söker konkurs. Från klockan 14 finsk tid ställdes alla flyg in.
I Finland flög Nextjet två dagliga
turer mellan Mariehamn och Stockholm-Arlanda och en till Åbo. Från
Jakobstad-Karleby flygplats i Kronoby flög bolaget till Stockholm, Umeå
och Göteborg.
Bolaget flög också från sin bas på
Stockholm-Arlanda till Björneborg
samt i norr en arktisk tvärrutt från
Uleåborg till Luleå och Tromsö.
– Det är djupt beklagligt att styrelsen tvingats ta detta beslut. Speciellt för våra passagerare som direkt
drabbas av detta och för vår personal, men också för våra leverantörer
och samarbetspartners. Vi har gjort
allt som står i vår makt för att hitta en lösning, men tyvärr inte lyckats. Det som nu sker är att en konkursförvaltare ska utses som kommer att ta beslut om bolagens framtid, kommenterar vd Magnus Ivarsson i pressmeddelandet.
Finländskt kapital plöjdes ner
Nextjet som har dragits med ekonomiska problem länge fick 2016 nya
ägare när det österbottniska energibolaget Katternö och åländska Air
Åland som inte opererar egna flygplan gick in som nya delägare i bolaget.
I Österbotten ansåg man det nödvändigt för näringslivet med en direktrutt till Stockholm, också för
vidareförbindelser internationellt.
År 2016 plöjde Katternö ner en dryg
halv miljon euro i bolaget och i höstas var det igen dags för en nyemission, nu om 4,1 miljoner euro.
Enligt Tidningen Åland ska flygbolaget Air Åland ha meddelat att
all personal som är involverad i
flygningarna med bolagets 33-sitsiga Saab-propellerplanen från Åland
blir uppsagda. Kvar som ruttrafik på
Mariehamn blir för tillfället endast
Finnairs flygturer till Åbo och Helsingfors.
Jan-Erik Andelin
029 0801 406,
jan-erik.andelin@ksfmedia.fi

