
Hon hotades till tystnad 

Inför hotet att mista jobbet och hotet om bojkott mot sonens nystartade företag föll Monäsbon 
Tuula Wik till föga och tog bort sitt namn från besväret mot bygglovet för vindkraft. 

Publicerad 15 augusti kl 22:16  

I måndags hotades Tuula Wik på sin arbetsplats. Det var då som det blev känt att hon och sex 
andra Monäsbor besvärat sig till Vasa förvaltningsdomstol över miljö- och 
byggnadsnämndens beslut att bevilja vindkraftsbolaget OX2 bygglov för vindkraft på 
Kröpuln. 

–  Jag blev utskälld, hotad och mina motiv ifrågasattes. Jag fick höra att jag som butiksbiträde 
i Monäsboden var en offentlig person och därför inte kan ha en egen åsikt. Det skulle vara 
mitt fel om pengarna från OX2 uteblir och Monäsboden tvingas stänga. 

Någon, vem vet hon inte, ringde till och med till ordföranden för styrelsen för Monäsboden 
och krävde att hon slängs ut från sin arbetsplats. 

– Jag känner mig hotad för min åsikts skull. Det känns inte heller bra att veta att någon vill att 
jag ska mista jobbet för att jag har en åsikt. 

Men det var när hon hörde att det på grund av henne fanns krafter i gång för att bojkotta 
sonens nystartade företag som hon bestämde sig för att ta bort sitt namn. 

– Jag hade tänkt engagera mig i vindkraftsfrågan, men det får vara för min del nu. Jag klarar 
helt enkelt inte av att stå emot pressen från byn och vill inte äventyra grannsämjan så därför är 
det bäst att backa. 

Nattsömnen har blivit lidande när hon grubblar över det hon blivit utsatt för. Hon har svårt att 
ta in att åsiktsfrihet inte är något självklart trots att vi lever i en demokrati. Hon är också 
chockad över de otäcka påhoppen; hon som aldrig haft något otalt med byborna. 

– Monäs har blivit en krigszon där folk pratar om vem som är för eller emot 
vindkraftsetableringen. Det viskas till och med om begränsningar av jakträtten på de bybors 
marker som är för etableringen. Det här hade jag inte trott om Monäsborna. 

Anledningen till att Tuula Wik skrev under besväret är att hon tycker att informationen från 
vindkraftsbolaget har varit otillräcklig och att processen har varit för snabb. 

–  Allt är inte pengar. Jag vill ha mer fakta, vi ska ju fortsättningsvis bo här. 

Elli Flén, som är representant för OX2, säger att vindkraftsbolaget, förhandlingsgruppen och 
hon personligen tar starkt avstånd från alla hot och elakheter. 

– Målet är att i samförstånd hitta en kompromiss som alla bybor kan ha nytta av. Vi ska 
fortsättningsvis bo i samma by och vara vänner. 

Stadsdirektör Gösta Willman säger att från stadens sida är besvärsrätten helt klar. 



– Det är endast domstolen som kan avgöra vem som har besvärsrätt eller inte. 

På måndag ska förhandlingsgruppen träffa byborna för diskussion i Monäsbodens klubblokal. 

Tuula Wik har sovit dåligt ända sedan i måndags när hon utsattes för hot för sin åsikt i 
vindkraftsetableringen.  

 


