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s t y r e l s e m e d l e m

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.

" Vi historiker vet att  
förändring och kontinuitet 
existerar parallellt."

Förändring och kontinuitet
N i k l as  r a p o

Nyheten föll ned som en bomb! Ett styrel-
seproffs och en nordisk aktör bestämde sig 
till allas – nå, i alla fall somligas – stora förvå-

ning att i början av 2019 stiga åt sidan och ge vidare 
stafettpinnen. Hans många år i styrelsen kommer 
man att minnas i positiv dager. Förutom att han ju 
förstås alltid har representerat sig själv så har han ju 
också varit ett finlandssvenskt ansikte utåt. Också 
det har han skött fint! Det mesta var under hans tid 
i styrelsen okontroversiellt – även om man nog ock-
så kan rikta en del kritik mot verksamheten; skatte-
paradis i Panama och slappa tag i bekämpningen av 
penningtvätt har väl i viss mån befläckat det annars 
goda ryktet. Men Wahlroos lär väl klara sig bra också 
i framtiden. Och den här kolumnen ska ju faktiskt 
handla om något helt annat. I och för sig så har också 
FLHS inlett verksamhetsåret 2019 med förändringar 
i styrelsen. 

Innan jag blev invald som ordinarie medlem i 
styrelsen 2017 var jag Petter Wallenius suppleant i 
några år. Jag fick snabbt höra att uppdraget inte är 
betungande eftersom Petter aldrig är borta – och 
visst var det ju så. Nu verkar det ju ändå som att det 
är dags att betala tillbaka. Och dyrt blir det! Petters 
avgång innebär nämligen att någon ska ta över 
den svenskspråkiga kolumnen i Kleio. Som den 
numera enda tvåspråkiga i styrelsen föll ”valet” på 
mig. Kolumnen är en sak, men också i övrigt har jag 
stora skor att stiga i. Min föregångare har nämligen 
mycket konsekvent lyft fram det svenska och sett 
till att HYOL också i hög grad är FLHS. Han har 
dessutom haft en förmåga att kläcka ur sig bra idéer 
i det skede då alla efter en lång arbetsdag och ett 
långt möte bara tänkt på att avrunda och gå hem. Ja, 
och för att nu kopplingen till den andra finlandss-
vensken som nyss hoppat av en styrelse så drog 
han ju faktiskt in en del pengar genom att fungera 
”stipendieansökningsmaskin”. Inte illa!

Vi historiker vet att förändring och kontinuitet 
existerar parallellt. Tanken om förändring som en 
revolution och ett totalt och plötsligt brott mellan 

nytt och gammalt har utmanats redan länge sedan; 
vissa saker går framåt, andra bakåt och en del står 
stilla. Styrelser byts men verksamheten fortsätter 
med nya pigga krafter, nya idéer och nya tyngd-
punkter. Men alltid förblir något oförändrat; och 
inte kan man ju tänka sig en premiär som kolumns-
krivare utan att i alla fall kort ta upp den lönepolitik 
som till allas vår förtret verkar vara som hugget 
i sten.  Då man samtalar med lärare om skolans 
värdegrund och vad vi lärare anser att är viktigt så 
brukar ”jämlikhet” dyka upp ganska snabbt. Och 
visst är det något vi ska jobba på i skolorna. Och det 
ska väl gälla både elever och personal?

Jag frågade nyligen en kollega som sitter i OAJ:s 
fullmäktige om hen redan har fixat den struktu-
rella orättvisan inom vår bransch. Svaret var föga 
hoppingivande. Så arbetet fortsätter så länge ”alla 
lärare är jämlika men somliga lärare är mer jämlika 
än andra.” ▪


