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Bästa åhörare! 

 

Vi har i dag samlats för att uppmärksamma det gemensamma Brysselkontorets 

30-årsdag. Det är anmärkningsvärt och värt att notera, att vi firar med ett års 

fördröjning. Det är en påminnelse om hur oförutsägbar framtiden är. Alla våra 

planer kan plötsligt sättas på undantag av ett litet virus. 

Då man ser tillbaka till tiden för grundandet av MTK:s, SLC:s och Pellervos 

gemensamma lobbykontor i Bryssel, präglades också världen och Finland av ett 

stort mått av osäkerhet och oförutsägbarhet. 

Järnridån, som hade präglat hela världen och särskilt Europa under årtionden, 

började vittra sönder 1989 och det hela kulminerade i slutet av 1991, då 

Sovjetunionen föll sönder.  Finland stod inför en djup depression. 

Oförutsägbarheten beskrivs kanske tydligast av att då regeringen Aho tillträdde 

våren 1991, nämndes inte ansökan om medlemskap i Europeiska 

Gemenskapen i regeringsprogrammet. Det oaktat lämnade Finland sin ansökan 

om inträde redan 18.3.1992.  

Våra lantbruksorganisationer hade framförhållning. Redan hösten 1991 

grundade MTK och Pellervo ett gemensamt kontor i kärnan av det europeiska 

beslutsfattandet, här i Bryssel. SLC, den finlandssvenska 

producentorganisationen kom med i samarbetet med gemensamt kontor 

1994. Det skulle visa sig att det var ett klokt beslut. Brysselkontoret kunde 

snabbt bistå med kunskap om beslutsfattandets strukturer i EU. Behovet av 



både lobbyverksamhet och insamling av kunskap var oerhört stort under och 

före inträdet, alldeles särskilt under medlemskapsförhandlingarna.  

Vi som är aktiva i dag, har all orsak att framföra vårt tack till våra föregångare 

för både kloka beslut och god framförhållning. Tack! 

Snabbt lärde vi oss också, att den politiska omgivningen i Bryssel till vissa delar 

avviker från den vi var vana med från Finland. EU-institutionerna och EU-

parlamentarikerna vill gärna höra sakkunniga åsikter och synpunkter i aktuella 

ärenden. De som informerar beslutsfattare och institutioner kallas lobbyister. 

Ordet lobbyister har en till vissa delar oförtjänt dålig klang. Det är trots allt 

fråga om att framföra väl underbyggda åsikter och faktabaserad kunskap. 

Det är viktigt att vi inom producent- och andelsrörelsen bevarar vår integritet, 

att vi i alla lägen är att lita på. De människor, näringar och verksamheter som vi 

representerar, är beroende av de beslut som fattas i Bryssel. Därför är det 

viktigt att vi också är en sakkunnig part, som beslutsfattare och institutioner 

vänder sig till, då de behöver sakkunniga synpunkter i större eller mindre 

frågor. 

…. 

Har vår lobbyverksamhet ändrat karaktär under de gångna 30 åren? Vilka 

behov har vi inför framtiden? Arbetet har alldeles säkert ändrat karaktär. Ändå 

är det ganska svårt att exakt sätta fingret på vilka förändringarna är. En sak har 

dock bestått och det är behovet av god information från EU till oss som 

påverkar nationellt i Finland.  

Då vi ser tillbaka på tiden innan och strax efter EU-inträdet, var det fråga om 

en inlärningsprocess. Vi skulle lära oss hur beslutsfattandet sker i EU och hur 



utfallet av dessa processer går att påverka. Inlärningsprocessen är ingalunda 

slutförd, men jag vågar hävda, att vi kan en hel del. 

Den största förändringen i påverkandet och lobbyarbetet består kanske av att 

vi i dag allt oftare har mycket stora helheter att ta ställning till. Visst, de otaliga 

specialfrågorna finns varje dag kvar på vårt bord och kommer säkert inte att 

försvinna. 

Ändå präglas åtminstone för tillfället mycket av arbetet i Unionen av stora, 

övergripande frågor. Det gäller att – förutom att producera mat - tackla 

klimatfrågan, naturförlust, biodiversitet, skogsstrategierna och inte minst 

energifrågor efter Rysslands oprovocerade anfall mot Ukraina 24.2.2022. 

Alla dessa frågor påverkar oss som lantbrukare och markägare i allra högsta 

grad. Beslutsfattare i Finland och Europa har allt mera sällan en direkt koppling 

till eller kunskap om primärnäringarna. Detta gäller inte minst skogsbruket så 

som vi känner det i Finland. Det finns ett ständigt ökande behov av kunskap 

och insikter om konsekvenserna av de i och för sig nödvändiga beslut som 

måste fattas. 

Detta innebär att vi behöver bli bättre på vissa delar av intressebevakningen. 

Det gäller tätare kontakter till politiska beslutsfattare som inte står oss 

ideologiskt nära. Det gäller att varje dag vara mera påläst, mera kunnig. I en 

allt mera komplicerad värld, ska vi klara av att inhämta kunskap, bearbeta den 

och föra fram den i sådan form, att beslutsfattare och den breda allmänheten 

förstår vad vi säger. 

…… 

Hotbilderna är både många och stora. Vi är intressebevakare med en tydlig 

uppgift. Det får dock inte leda till att vi börjar slarva med vår trovärdighet. Vi 



har både nationellt och på europeisk nivå satt stor vikt vid att alltid vara 

pålitliga. Det vi säger ska vara sant och faktabaserat. Så har det varit och så ska 

det vara även framöver. 

Det täta och goda samarbete som vi har mellan MTK, SLC och Pellervo både 

hemma och här i Bryssel är värt att värna om. Vårt gemensamma Brysselkontor 

har sin givna roll i detta samarbete. Som det sägs i en gammal devis: 

”Splittrade vi falla – eniga vi stå”. Exakt så är det. Tillsammans är vi starka, 

tillsammans når vi resultat. 

Jag har den stora äran och glädjen att få framföra SLC:s tack till våra 

samarbetsparter för gott samarbete under drygt 30 års tid här i Bryssel. 

Samarbetet har varit fruktbart, det har gett resultat. Jag vill också tacka 

Brysselkontoret för väl utfört värv. Utan den information och de kontakter vi 

har genom brysselkontoret, skulle vi vara mycket svagare. Tusen tack. 

SLC:s ordförande Mats Nylund är tyvärr förhindrad att delta här i dag på grund 

av sjukdomsfall. Jag vill framföra också hans hälsning och tack till våra 

samarbetsparter, brysselkontoret och dess personal. Tack. 

Vi har ett väloljat maskineri här i Bryssel. Vi som arbetar med lantbrukets 

intressebevakning hemma i Finland, kan lita på att ni här håller ställningarna 

och håller oss informerade om vad som sker och vad som är på kommande. 

Det skapar både trygghet och ett ryggstöd för vårt arbete på nationell nivå och 

för våra medlemmar – Finlands jord- och skogsbrukare och andelslag. 

Trots alla hotbilder kan vi lita på att vår intressebevakning fungerar och ger 

resultat. Vi kan lita på att Brysselkontoret håller ställningarna. Med dessa ord 

vill jag ännu en gång både lyckönska 30-åringen och tacka er alla för gott 

samarbete!  


