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Ville Skinnari: Den nordiska modellen
borde gälla i hela världen

Ville Skinnari är Socialdemokraternas viceordförande.

Oavsett om det gäller jämlikhet, vård, arbetsmarknad eller utbildning är den nordiska modellen
bäst, säger Socialdemokraternas viceordförande.

JONNY SMEDS 
  | LOGGA IN FÖR ATT FÖLJA SKRIBENTEN

Socialdemokraternas viceordförande Ville Skinnari kommer från Lahtis. En ort där en klar
majoritet talar finska. Men Skinnari talar gärna svenska, när vi träffas på ett café i Rewell
center i Vasa.

– Jag lärde mig svenska av min mamma, som är tvåspråkig, och av min farfar som var från
Karis.

Pappan, Jouko Skinnari, var riksdagsledamot i 35 år, och sonen har gått i faderns fotspår. I ett tidigt
skede lärde fadern sonen vikten av att kunna flera språk.

– När jag började som ledamot i riksdagen sade min pappa att jag ska tala svenska med mina
svenskspråkiga kollegor. Min pappa hade en vision om Nordiska rådet och där behöver man
kunna svenska.

"När jag började som ledamot i riksdagen sade min pappa att jag ska tala

Johanna Häggman som prenumererar på Vasabladet har delat den här artikeln

med dig. Trevlig läsning!Trevlig läsning!
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svenska med mina svenskspråkiga kollegor."
VILLE SKINNARI

 
I dag sitter Ville Skinnari i Nordiska rådet och har haft stor nytta av svenskan. Språkkunskaper
överlag öppnar fler dörrar i världen, anser han.

– Det handlar inte bara om kommunikation. Språk öppnar också upp för nya kulturer och
globala möjligheter. 

Ville Skinnari, viceordförande för SDP, är också medlem i Nordiska rådet.

Skinnari har samma övertygelse som sin pappa: Nordiska rådet är en viktig institution. Han
säger att om man pratar med personer från Asien eller Amerika är de inte intresserade av hur
den finska modellen fungerar:

– De vill  alltid veta hur den nordiska modellen fungerar, "the nordic way". Den nordiska
modellen är framtidsmodellen för hela världen. Det är den bästa modellen, oavsett om det
gäller jämlikhet, vård, arbetsmarknad eller utbildning.

Med tanke på Finlands roll i det nordiska samarbetet är Österbotten en viktig spelare och
förebild, säger Skinnari.

– Kvarkenfärjan ett är bra exempel på kommunalt samarbete över landgränser.

Samtidigt som Österbotten är en viktig region för Finland beslöt riksdagen att inte ge Vasa
centralsjukhus omfattande jour. Rösterna föll 92–91. Skinnari kan inte förstå hur det kunde gå
så. 

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne har sagt att om SDP blir statsministerparti
kommer Vasa att få omfattande jour, säger Skinnari.
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Ville Skinnari talar gärna svenska.

Skinnari vill se fortsatt långsiktig utveckling av Österbotten, bland annat vill han se nya
logistiska lösningar. Ett exempel är en ny tågförbindelse som Skinnari, tillsammans med Harri
Jaskari (Saml), styrelseordförande för landskapsförbundet Pirkanmaan liitto och Joakim
Strand (SFP) jobbar med. 

Förbindelsen skulle gå ut till Atlantkusten, till Mo i Rana och Narvik och kopplas till
färjförbindelsen mellan Vasa och Umeå. Från Vasa skulle det vara möjligt att via tåg ta sig till
Tammerfors och Lahtis och vidare till Sankt Petersburg i Ryssland.

– Det skulle innebära att man inte behöver åka via Helsingfors. Finlands exportindustri finns i
till exempel Vasaregionen och inte i Helsingfors.

JONNY SMEDS

LOGGA IN FÖR ATT FÖLJA SKRIBENTEN
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