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krönika 

Jag är uppväxt i egentliga finland nära Åbo, och har en nära relation till havet. för mig är det 

sommar, fisketurer, fågelskådarutflykter eller bara en tur i roddbåten som är förknippade med 

Östersjön. samtidigt går det inte att undvika att lägga märke till att havets miljö försämrats 

bara under den tid jag själv har levt. 

Östersjön är ett särskilt känsligt hav, och ett väldigt viktigt hav. På Östersjön körs mycket trans-

porter, där fiskar man och inte minst har skärgårdsområdet stora naturvärden, inte bara för mig 

utan för miljontals andra människor. Det handlar både om miljö och ekonomi att se till att Östersjön 

mår bra.

tidigare har människor behandlat haven som om de aldrig skulle kunna skadas. Haven har använts 

som soptipp, och man har trott att fisken aldrig skulle kunna ta slut. nu har vi förstått att det inte 

stämmer. om vi fiskar för mycket blir det svårare att få tag i fisk till slut. när jag var liten kunde 

fiskare med enkla redskap fånga torsk ur Östersjön, idag är det inte möjligt. om vi släpper ut gifter 

och andra skadliga ämnen så förstörs miljön och den känsliga balansen i havet. 

nu är Östersjön ett av de hav i världen som är hårdast drabbat av miljöproblem och det är sorg-

ligt både för mig som person och som miljöminister. Övergödningen märks kanske allra mest. varje 

sommar har vi numera algblomningar som gör att vissa stränder inte går att bada vid. Det är inte 

naturligt med så intensiva algblomningar. Det beror på att vi har släppt ut gödande ämnen från 

jordbruk, skogsbruk, avlopp och fiskodlingar, och att vi förstört våtmarker. Det är vi människor som 

har satt havet ur balans. 

Det finns betydligt mindre torsk i Östersjön nuförtiden. Det beror på att det fiskats för mycket. 

Jag tycker att det är ett väldigt kortsiktigt synsätt. fiskar vi för mycket nu kommer vi att minska 

fångsterna i framtiden. en del fisk i Östersjön anses dessutom numera vara olämplig att äta, på 

grund av för höga halter av gifter som vi människor släppt ut.

vi är många länder som är ansvariga, och många länder som gemensamt måste lösa problemet. 

Därför behövs samarbetet inom eu, och också ett särskilt samarbete mellan länderna runt Östersjön, 

inklusive ryssland. Här har finland en viktig uppgift att se till att det samarbetet drivs på och blir 

bra. Det har gjorts en hel del, men behövs ännu mer. 

för att den vackra skärgården ska kunna vara det paradis som den är för många av oss som lever 

här runt Östersjön är det nödvändigt att vi tar bättre hand om vårt hav. Jag är säker på att även om 

det kostar oss några kronor nu så kommer det att vara värt det på längre sikt.

Östersjöns
sak är vår

ville niinistö har varit fors-
kare inom politisk historia 
vid Åbo universitet. sedan 
2007 har han varit ledamot i 
den finska riksdagen, och har 
bland annat varit ordförande 
i gröna riksdagsgruppen. se-
dan juni 2011 är ville niinistö 
finlands miljöminister.foto: Pentti Hokkanen




