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Ser din framtid
Maria 0700-3-9-1737

2,29/min + lokal.sam.avg

GETA
KOMMUN

ANBUDSFÖRFRÅGAN

Geta kommun utbjuder på 
entreprenad 

renovering av 
”Lökholmsbryggan”. 

Erforderliga handlingar finns 
att hämta på kommunkans-
liet i Geta eller sänds digitalt
på begäran (mathias.styrstrom 
@geta.ax). 

Entreprenadtiden sträcker 
sig till 19.12.2014. Anbud 
bör vara inkomna senast 
3.10.2014 kl. 12.00.

Kontakt sker per e-post:
mathias.styrstrom@geta.ax

Folksam 
Superkasko0€

Vinterpaket:
vinterdäck med fälg, 
kompl. motorvärmare195€

Endast:

älj bil d d g!

ZeBRa BiL.ax
Ärliga bilar!

VERKSTAD OCH BILAR PÅ UPPGÅRDSVÄGEN 5    TEL 31 762        WWW.ZEBRABIL.AX

Slå det,
den som kan!

ALLA NYA 
SUZUKI 

i september:
www.suzuki.fi 

www.mariehamn.ax

Årets senior 2014
Nomineringsblanketter gällande Årets senior 2014 finns att 
hämta från stadshusets reception, stadsbibliotekets 

informationsdisk, Röda Korsgården, Trobergshemmet samt 
Medis. Nomineringskriterier framgår av blanketten. 

Ifyllda blanketter kan lämnas till nämnda platser senast 27 

oktober 2014. Nomineringar kan även lämnas elektroniskt till 
stadskansliet@mariehamn.ax

Årets senior 2013 var Tore Johansson. 

Välkommen att föreslå Årets senior 2014.

Äldrerådet i Mariehamn

� Vi lever i en värld som knap-
past är perfekt men trots allt
en värld som i både ord och
handling rör sig mot trans-
parens och dess nödvändiga
förutsättning, demokrati. Ingen
enhetlig bild dock; och det är
inte utan en viss förvåning man
konstaterar att staden Marie-
hamn riskerar att sälla sig till
de som riskerar att förlora
väsentlig transparens, och
därmed demokrati.

Så sent som i somras var 
fullmäktige och stadsstyrelse 
överens om att det bör skapas 
”nya kontaktytor” mot innevå-
narna; att man med formule-
ringen avsåg att resa nya murar 
mot innevånarna sades inte helt 
klart ut.  Vår tillfälliga stadsdi-
rektör (ED) och stadsstyrelsens 
ordförande (PC) förefaller 
vara något så när bekanta med 
lagen om allmänna handling-
ars offentlighet men lyckas 
trots det inte förklara varför 
den är för liberal för deras 
syften. Rättssäkerhetsaspekter 
och urholkandet av demokra-
tin ignoreras. Om man vill 
undanhålla information och 
anta en blankettlag baserad på 
rysk lagstiftning bör det fi nnas 
väldigt goda motiveringar och 
några sådana har vi inte sett ett 
spår av.

ED och PC tror sig kunna 
begränsa tillgången till infor-
mation om en stor del av sta-
dens verksamhet till det fåtal 
individer som representerar bo-

lagen samt tjänstemän förstås 
och döljer inte ens att de anser 
detta eftersträvansvärt. Här kan 
de dock inte ignorera befi ntlig 
lagstiftning.

Ansträngningen att drastiskt 
reducera de förtroendeval-
das tillgång till information, 
som också sträcker sig utöver 
vad allmänheten har rätt till, 
förefaller inte beakta relevant 
lagstiftning i frågan. Den 
åländska kommunallagens § 
21 motsvarar till sin substans 
rikets kommunallags § 43. En-
ligt Finlands kommunförbunds 
mening, baserad på prejudikat, 
statuerar den följande rättighet: 
”Bestämmelsen i kommunal-
lagen tryggar de förtroendeval-
das rätt att få den information 
de behöver de behöver för att 
kunna sköta sitt uppdrag. Ut-
gångspunkten är att de förtro-
endevalda själva bedömer sitt 
behov av uppgifter.”  Det är 
inte möjligt att tolka bestäm-
melsen så snävt att detta inte 
skulle gälla verksamhet i bo-
lagsform då paragrafen skulle 
bli meningslös i en situation 
där allt utom grundskola och 
socialväsen nämnts som möj-
liga framtida bolagiseringsob-
jekt. Vad man tänker göra med 
byggnadsinspektionen förblir 
dock en gåta; om den inte 
kan bolagiseras så varför inte 
avskaffa den, den utgör ju bara 
en hämsko för byggandet?

PC berömmer ED för ett väl 
berett förslag vars syfte dock 
är att drastiskt begränsa trans-
parensen och det är ju en åsikt 
han har rätt till, men talar han 
verkligen för hela sin politiska 
falang?

ED bör veta att det inte är 
kutym i staden att tjänstemän 
föreslår namn för styrelse-
uppdrag; att politikerna själva 
utser sina företrädare utan 
inblandning från tjänstemän är 
praxis inom alla demokratier. 
Däremot tillsätts och avsätts 
tjänstemän av förtroendevalda.

Peter Andersson

Ett demokratiskt 

Mariehamn?

Människan
börjar sitt liv 

som barn. Barnen 
formas av hur för-
äldrarna förhåller 
sig till dem och till 
sin omgivning. Vi kan förhålla 
oss till varandra på olika sätt, 
både bra och dåliga, och vårt 
förhållningssätt kan antingen 
bygga upp eller bryta ned. Vår 
attityd och inställning har stor 
påverkan och det är viktigt att vi 
är medvetna om detta.

Villkorslös kärlek handlar 
om att ge utan att förvänta sig 
något i gengäld, den göder ingen 
tacksamhetsskuld. Det innebär 
till exempel att kunna ge en 
kram utan att förvänta sig en i 
gengäld. Du ger kramen för att 
du vill uttrycka vad du känner 
för stunden. Den villkorslösa 
kärleken är osynlig och därför 
kan vi inte se den. Men den kan 
kännas och upplevas. 

Villkorad kärlek är raka motsat-
sen. Blev du sedd för den du var 
eller bekräftad för det du gjorde? 
Är det möjligt att älska en 
person men ändå inte tycka om 
den? Villkorad kärlek handlar 
många gånger om att föräldrarna 
älskar sina barn men inte sig 
själva. Med risken att barnen lär 
sig att kärlek betyder att man 
offrar hela sitt jag. Du får mest 
uppmärksamhet när du presterar 
och är bäst i något.

Det kan också se ut så här: 
”Jag tycker om dig bara när du 
gör som jag säger.” När barnet 
gör som föräldrarna vill får det 
kärlek. Ett annat sätt kan vara 
att manipulera barnet genom att 
”köpa loss” ett godkännande. 
Att ge barnet pengar istället för 
kärlek och genom det bli en trev-
lig förälder. Det fi nns föräldrar 
som kompenserar kärleken med 
pengar och materiella ting. Bar-

nen får allt de 
vill ha utom det 
som de behöver 
mest, nämligen 
kärlek och be-
kräftelse på att 

de är värdefulla. Vårt arv bär vi 
med oss. Men som vuxen har vi 
alla möjligheter att välja att göra 
annorlunda, bryta mönster och 
följa våra egna värderingar.

Har du växt upp med villkorad 
kärlek har det troligtvis påverkat 
din självkänsla negativt och där-
för har du kanske svårt att se ditt 
egenvärde och älska dig själv. 
Allt börjar med dig själv. Äkta 
kärlek handlar om att älska sig 
själv för att sedan kunna älska 
sin nästa. Kan och vågar du ta 
emot kärlek?

Villkorslös kärlek skapar 
känslor av frihet och mod, den 
växer sig större och står för 
ömhet. Stärk din självkänsla, 
våga visa dig sårbar och kunna 
förlåta. Allt annat skapar distans 
till äkta kärlek.

Villkorslös kärlek bygger på att 
dela och uppleva kärlek utan att 
underkasta sig sina egna behov. 
Det innebär inte att du säger ja 
till allt utan det handlar om att 
kommunicera och hålla en dia-
log vid liv. Att mötas oavsett om 
man kan tillgodose varandras be-
hov eller inte. I dag ska allt vara 
så perfekt, också relationerna.

Många föreställer sig för 
varandra. Man upprätthåller den 
perfekta fasaden tills det blir 
ohållbart. Ingen orkar hålla upp 
en sådan ytlighet i längden. Det 
gäller att älska helheten, med 
dess fel och brister.

Den villkorade kärleken är styrd, 
sträng och manipulativ. Det 
man ger, får man tillbaka. Helt 
plötsligt står föräldrarna där 
och blir behandlade på samma 

sätt som barnet blivit behandlat. 
Kanske blir föräldrarna att tycka 
synd om sig själva då de har 
förlorat fl era års möjligheter att 
bygga upp en relation baserad på 
ömsesidig respekt. För att istället 
ha fokuserat på ytterligheter 
framom att ha lagt grunden för 
barnets inre behov.

Barnet har varit styrt av den 
som suttit inne med belöning-
arna. Vi kan inte köpa oss kärlek. 
Ger vi för mycket materiella ting 
kan det minska glädjen och res-
pekten för de enskilda gåvorna. 
Däremot väcker det starka 
känslor hos barnet om det får 
höra att den som ger ångrar sitt 
givande eller hotar att ta tillbaka, 
det sårar. 

När vi älskar barnet för att det 
fi nns till, inte på grund av vad 
det gör, hur det är eller uppför 
sig, älskar vi med villkorslös 
kärlek. Vi måste kommunicera 
på ett sådant sätt att vi känner 
oss älskade. Tveklöst älskar de 
allra fl esta föräldrar sina barn, 
men många saknar förmågan att 
uttrycka sin kärlek så att barnet 
känner sig älskat.

Det föreligger inga risker att 
barnet blir bortskämt, tvärtom 
leder det till förmågan att kunna 
känna kärlek på ett mer konse-
kvent sätt i alla lägen. Villkorslös 
kärlek innehåller både gräns-
sättning och tillrättavisande. Ett 
barn som älskas villkorslöst blir 
tryggt i sig själv och i sitt upp-
trädande. Det stärker känslan av 
att vara älskad och motarbetar 
känslor av skuld, rädsla och 
osäkerhet.

Ett positivt 
budskap som 
framförs på ett 
negativt sätt 
får ett negativt 
resultat. Föreställ dig föl-
jande: En förälder skriker och 

skäller på dig att du ska låta bli 
att skrika och skälla. Föräldern 
förväntar sig att du ska göra 
något som denne själv inte klarar 
av att göra. Detta upplevs ofta 
som orättvist och blir sällan bra.

En villkorad kärlek leder till att 
barnet har en begränsad tro på 
sin förmåga att göra sitt bästa 
eftersom det har fått höra att det 
sällan gör något tillräckligt bra. 
Detta leder till en dålig självbild, 
osäkerhet, ängslan och ilska. 
Både barn och vuxna behöver 
komplimanger. Hårda och 
kritiska ord är skadliga medan 
komplimanger är som bomull 
för själen. Komplimanger kan 
ges i form av vänliga, beröm-
mande, uppmuntrande och 
vägledande ord.

Vi behöver kärlek för att 
kunna bygga upp en självbild 
där vi förmår se oss själva som 
vi är och acceptera och känna 
oss nöjda med det.

Villkorslös eller villkorad kärlek 
– vad är kärlek för dig och hur
förhåller du dig till den?

Kärlek – villkorslös eller villkorad?
Hållbar
livsstil

Jessica

Eriksson
* Alla har ett egenvärde – också du.

* Villkorslös kärlek – med självrespekt.

* Skilj på beteende och person – Jag behöver inte alltid tycka om det du gör men jag älskar dig för den du är.

Att förhålla sig till:

DEBATT


