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■■Att använda skogen och att tiimra är en
viktig del av kursen i självförsörjning.

29 JULI 2019

Dags att se över
valfinansieringen
Valfinansieringen blev klarare reglerad
för tio år sedan och det förbättrade läget avsevärt. Ändå är det fortfarande
oklart varifrån en stor del av stödpengarna kommer.

■■Lasse Nordlund trivdes med att knega på för sig själv i skogen.
Det har han gjort i över 30 år.

SUSANNA GINMAN
susanna.ginman@ksfmedia.fi

I

dag är det sista dagen för de invalda Europaparlamentarikerna
och deras suppleanter att lämna
in redogörelserna för sin kampanjfinansiering. Deadline för de nyvalda riksdagsledamöterna och deras suppleanter var i mitten av juni.
Anmälningarna ska nu för tiden
vara mera detaljerade än förr. Politikerna ska redogöra för vad de
har använt pengarna till och hur de
har fått ihop sin finansiering – egna
pengar, donationer av privatpersoner, företag, partiet, partiföreningar, andra givare och eventuella lån.
En politiker ska med hot om vite redovisa för sin finansiering. Det kan
alltså bli böter för den som struntar
i att göra sin anmälan. Före 2009
fanns inga sanktioner och till det
hänvisade Centerns gruppordförande Timo Kalli 2008 då han berättade att han har struntat i att meddela vem han hade fått stöd av.
Det var startskottet till den valfinansieringsskandal som avslöjade
Kehittyvien maakuntien tuki-projektet som samlade ihop pengar till
framför allt Centerns och Samlingspartiets kandidater inför riksdagsvalet 2007. Det blev rättegångar av olika slag och det blev en ny lag om valfinansieringen 2009.
Nu för tiden är det Statens revisionsverk, som tar emot anmälan
om valfinansiering, men revisionsverket har få verktyg för en noggrannare kontroll av anmälningarna.
En total transparens där vartenda
bidrag till en kandidat skulle kräva
redovisning är inget att eftersträva.
Det är principiellt viktigt att särskilt
privatpersoner ska kunna stödja
kandidaters valfinansiering utan offentlighet. Nu går gränsen vid 1 500
euro för såväl privatpersoner som
företag. Över 6 000 euro till enskilda kandidater får enbart partier och
deras medlemsföreningar donera.
Påfallande många bidrag från
privata personer och företag ligger
under 1 500 euro. I praktiken tycks
gränsen fungera som ett tak för stöden.
Helsingin Sanomat (24.7 och
25.7) har granskat finansieringsanmälningarna för riksdagen och
det visar sig att 40 procent av alla
stöd har ett okänt ursprung, eftersom att gränserna för redovisning
inte överskrids. I reda pengar handlar det om 4 miljoner. Totalt har de
redovisningsskyldiga, det vill säga de

200 riksdagsledamöterna och deras
77 suppleanter, samlat ihop 9,7 miljoner i stöd.
Av de knappa 4 okända miljonerna
kommer 1,6 från företag och 1,4 från
privatpersoner medan 0,77 miljoner
kommer från övriga bidragsgivare,
till exempel fackföreningar. Centern
och Samlingspartiet har fått en stor
del av de okända pengarna, främst
för att de får mycket företagsstöd.
Antti Häkkänen (Saml), tidigare justitieminister och ung politiker på
uppgång, har fått den största summan med okänt ursprung – 100 000.
Det är mycket möjligt att de pengar vars ursprung nu förblir oklart
har kommit in som små bäckar, det
vill säga som stöd under 1 500 euro. Men det finns inte heller någon
möjlighet att kontrollera om lagen
har kringgåtts genom att spjälka
upp stödet i flera summor på under
1 500 euro.
SFP hör till de partier som satsar
mycket pengar på kampanjarbetet.
Dessutom delar Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland ut stöd till enskilda kandidater. Det handlar om betydande summor och 75 procent av
pengarna går till SFP:s kandidater.
Stiftelsen får sina pengar från olika
företag, men redovisar inte för vilka.
En så stor öppenhet som möjligt
i valfinansieringen är viktig. Det är
uppenbart att kandidaternas kampanjbudgetar har en betydelse. Med
pengar kan du köpa dig synlighet,
som är väsentligt i ett val. Ekonomiska bidrag berättar om kandidatens
stödtrupper och intressen men också om bindningar. Det är nödvändig
konsumentupplysning inför val.
Det är dags att se över
reglerna för valfinansieringen. På tio år har
kraven på transparens ökat. Enligt regeringsprogrammet
ska en parlamentarisk arbetsgrupp
behandla bland
annat valfinansieringen och redovisningen och
också revisionsverkets
kontrollmöjligheter ska förbättras. Det är välkommet.

■■Under Lasse Nordlunds tre decennier som självförsörjande har kålrot
varit en av hans huvudsakliga näringskällor. Vitmossa som plockas på
myrarna används som både toalettpapper och isoleringsmaterial.

Lasse levde på
naturen – nu lär
han andra hur

Lasse Nordlund, uppvuxen i Helsingfors, upplevde
att han inte hörde hemma i civilisationen och flyt
tade ut i ödemarken. Efter över 30 år som själv
försörjande på bland annat bär och kålrot grundar
han och partnern Maria Dorff ett institut som ger
utbildning i hållbar livsstil.
TEXT: TOBIAS PETTERSSON
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I skogen utanför orten Valtimo i
Norra Karelen pågår frenetisk aktivitet. Timmerhus byggs med talko
krafter. På myrarna samlar man in
vitmossa som fungerar som både
isoleringsmaterial och toalettpapper. Samhällskritikern Lasse Nordlund och hans partner Maria Dorff
hoppas snart kunna inviga sitt stora projekt, Självförsörjningsinstitutet (Omavaraopisto), som ska lära ut självhushållning på ett ekologiskt hållbart sätt.
Utbildningen som ordnas anslutning till Kajanalands institut ska enligt planen ta emot sina första studerande 2020.
– Jag upplever att den strukturella återvändsgränden i Finland och
världen blivit så svår att nya initiativ
behövs. Vi tror att självförsörjning
har potential att stabilisera situationen. Självförsörjning som livsstil tar
sig an människans grundläggande
frågor, säger Nordlund, som för tillfället inte tar emot mediebesök, utan svarar på distans.
Nordlund syftar bland annat på
de mardrömslika forskningsrapporterna om människans eskale-

rande globala överexploatering av
naturens resurser, och på energi
förbrukningen som hotar leda till
klimatkatastrof.
Enligt det här synsättet finns
människan överallt och förstör allt.
Hon skapar flytande öar av plastskräp i världshaven och står i långa,
dödliga köer för att ta selfies bland
tonvis av sopor på toppen av Mount
Everest.
Storstadsbon fann ro i skogen
Lasse Nordlund, som gick i svenskspråkig lågstadieskola på Brändö i
Helsingfors och sedan tillbringade
en stor del av sin uppväxttid i Hamburg, upplevde tidigt att han inte ville vara en del av det rådande systemet.
– Jag hade ett forskande sinne och
tänkte i lite ovanliga banor. När jag
under gymnasietiden som alla andra
var tvungen att fatta beslut om vad
jag skulle göra funderade jag mycket
på ansvarsfrågor. Jag kom fram till
att man i den arbetsfördelning som
råder i samhället inte på riktigt kan
ta ansvar för sina handlingar, eftersom en stor del av förutsättningarna

för våra liv utlokaliserats och ligger i
händerna på andra, säger Nordlund.
– Då kände jag en vilja att leva
självständigt.
Nordlund återvände från Hamburg till Finland. Han hade tillfälliga jobb under 90-talet, bland annat
på olika gårdar där han lärde sig om
odling. Småningom slog sig den ekopacifistiskt orienterade och naturvetenskapligt intresserade ynglingen ned på en 65 hektar stor mark
egendom som hans föräldrar köpt på
orten Valtimo i Norra Karelen.
På ägorna fanns åkermark från
de tidigare ägarnas tid, och Nordlund började själv bryta mer åker
för hand.
Där odlade han potatis, morot och
i synnerhet kålrot. I skogen plockade han svamp och bär, som han lyckades konservera genom ett eget system som byggde på att han regelbundet vände på burkarna. Han lärde sig
tillverka sina egna bruksföremål,
bygga tak över huvudet och hålla
värmen uppe under vintern genom
vedeldning. Den tidigare stadsbon
blev en vildmarkseremit.
– Under mina ungkarlsår klara-

de jag av att leva på ungefär 30 euro om året.
Vad satsade du då 30 euro på?
– På att laga ett hål i tänderna. Och
på annat jag inte kunde tillverka
själv, till exempel cykelringar.
Kritiseras och beundras
Ett liv nästan utanför systemet ställer höga krav, men Nordlund höll
styvnackat fast vid sitt beslut.
– Det föll sig naturligt för mig att
knega på för mig själv dagarna i ända. Självförsörjning kräver tålamod
och långsiktig planering. Det tar tid
innan årets arbetsrytm sätter sig i
muskelminnet.
Nordlund lade också märke till
att hans livsval väckte starka reaktioner.
– Jag har stött på både beundrande, bekymrade och ilskna attityder.
Åtminstone kan man säga att en livsstil som är mindre beroende av samhällets strukturer väcker mycket diskussion.
Vad skulle du till exempel svara en
person som kritiserar dig för att du

inte bidrar genom att betala skatt?
– Jag skulle fråga honom A) hur
mycket skattepengar han själv förbrukar och B) vad han gör om den
offentliga servicen försvinner på
grund av någon kris eller utvecklingsriktning. Kanske skulle han då
vilja pröva de alternativa möjligheter vi försöker skapa.
Ingen misantrop
Tiden då Nordlunds årliga budget
var några tior är ändå förbi. Han och
partnern Maria Dorff har numera
två barn.
– Min ungkarlsdiet passar inte
riktigt de andra, så på bordet finns i
dag ofta till exempel smör, ägg och
mjölkprodukter som vi köpt.
Hur bra fungerar vitmossa som
toalettpapper?
– Har du någonsin hört något negativt om vår dasspraxis? Jag använder hellre någorlunda torr vitmossa än papper.
Tidigare tillverkade Nordlund sina
egna kläder, men i
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■■I en närliggande bäck går det bra att tvätta sig.
Paret Nordlund-Dorffs barn går i dagis och skola,
och besöker hälsovården när det behövs.

BAKGRUND

Självförsörjningsinstitutet
●●Lasse Nordlund och Maria Dorff grun
dar ett självförsörjningsinstitut i Norra
Karelen som ger utbildning i hur man
klarar sig själv i naturen utan hjälp av
samhälleliga strukturer.
●●De första studerandena tas in på som
maren 2020 för en kortare kurs med be
toning på byggande. Självförsörjnings
institutets egentliga, längre kurs börjar
på våren 2021.
■■Självförsörjningsinstitutet ordnar specialkurser i timmerhusbygge.
dag händer det att familjen köper
kläder på loppmarknad, eftersom
arbetet med att starta det nya Självförsörjningsinstitutet är tidskrävande. Barnen går i dagis och skola, och
besöker hälso- och tandvården vid
behov. Nordlund lånar böcker på
biblioteket.
Familjen lever alltså inte helt frikopplad från samhället, och Nordlund är inte heller ute efter att tillrättavisa andra om renlevnad. Även om
Nordlund ofta jämförs med Pentti
Linkola delar han inte dennes människofientliga världssyn, vilket han
tidigare framhållit i en intervju för
Helsingin Sanomat. Nordlund och
Maria Dorff vill snarare visa att det
finns alternativa möjligheter för den
som vill utforska dem.
– Jag har aldrig ångrat mitt beslut, men jag har sörjt att jag inte
känt mig som hemma i samhället.
Händer det att du till exempel saknar sådant som rödvin och pasta?
– Naturligtvis kan jag bli sugen på
vissa maträtter, och det är ju inte så

❞

Har du
någon
sin hört något
negativt om vår
dasspraxis? Jag
använder hellre
någorlunda torr
vitmossa än
papper.

❞

Jag har
aldrig
ångrat mitt be
slut, men jag har
sörjt att jag inte
känt mig som
hemma i sam
hället.

■■Lasse Nordlund och Maria Dorff vill visa att det finns alternativa levnadssätt. På matbordet har de ändå ofta ägg och smör.
att jag lever i någon fundamentalistisk självförnekelse. Plättar kalasar
vi till exempel på ibland. Vi lever ju
ändå nära civilisationen.
”Faustisk situation”
Den matematiskt begåvade Nordlund har också sysslat med kodning om vintrarna. Nu går mycket
av vinterhalvåret åt till att förbereda
utbildningen vid det nya institutet,
där man alltså från och med nästa
år ska undervisa de första studerandena i bland annat trädgårdsodling,
insamling, handarbeten och ekologiskt byggande. Maria Dorff är utbildningens huvudarrangör.
Institutets verksamhet utgår från
att människans livsföring gör planeten – och människan själv – stor skada, och att kulturen måste förändras för att förutsättningarna för liv
på jorden inte ska försvinna.
Nordlund har själv reflekterat
mycket kring människans förhållande till naturen.
– I människan bor en ohämmad
lekfullhet som inte låter sig hejdas av

några som helst risker. Människan
får hela tiden geniala idéer, som sedan överraskande exploderar i hennes händer. Hon förstår inte att det
ibland kunde vara klokare att låta bli
vissa saker.
Hur realistiskt är det att människan
skulle kunna lösgöra sig från ett ekonomiskt system som bygger på ständig tillväxt?
– Det är det kapitalistiska systemet
som för länge sedan lösgjort sig från
människans styrning, så jag hoppas
vi blir bättre medvetna om vårt gemensamma, ödesdigra problem. Vi
har själva skapat något som inte låter oss komma undan – en klassisk
faustisk situation.
– Men ibland under historiens
gång har också de starkaste strukturerna fallit, bara för att någon plötsligt kommit på ett sätt att ta sig ur en
låst situation. Jag tror det är möjligt.
tobias.pettersson@ksfmedia.fi

Övriga källor i artikeln: Kajanalands
institut, HS-arkiv.

På institutet undervisar man bland annat i:

●●Trädgårdsodling och kompostering.
Skördande, lagring och tröskning.
●●Insamling av vilda örter, bär och
svamp.
●●Grunderna i timrande och byggande,
huvudsakligen i trämaterial.
●●Matlagning och bakning. Olika
sätt att konservera mat utan frys.
●●Filtning, spinning och vävning.
Behandling av djurhudar och garvning.
●●Flätning, näver- och träflisarbete,
reptillverkning.
●●Lerarbete, linodling och linbehandling.
●●Vedarbete och fiske.
●●Återvinning, skogsbruk ur självförsörjningsperspektiv.
●●Tjärbränning.

