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MOTION NR 1: 
ANORDNANDET AV SVENSKSPRÅKIG 
POLISUTBILDNING OCH FORTBILDNING

Alla nya poliser utexamineras från Polisyrkeshögskolan i 
Tammerfors. Polis (YH)-examen ger behörighet till äldre 
konstapel och andra manskapstjänster. I den treåriga 
examen ingår en arbetspraktik med lön på cirka ett år vid 
en polisenhet.

Eftersom polisyrket handlar om kommunikation är 
det viktigt att polisen och kunden förstår varandra. Det 
har konstaterats i den senaste forskningen att polisernas 
språkkunskaper i tvåspråkiga polisinrättningar är svag 
och att endast en tredjedel av de finskspråkiga poliserna 
uppskattar att de kan svenska tillräckligt bra för att kunna 
sköta sitt arbete även på svenska.

Svenskan behövs i Svensk Finland och på Åland där 
det är självklart att invånarna kan förvänta sig service 
på svenska då de har att göra med polisen. Man måste 
kunna svenska och man måste kunna har även noterat 
att språkklimatet blivit hårdare. Attityden i samhället har 
ändrats så pass mycket mot svenskan att vi kommer att 
få svårigheter i framtiden. Problemet beror på att det är 
för få svenskspråkiga sökande till polisutbildningen. Det 
är brist på poliser som har svenska som modersmål. Vi är 
bekymrande över att det var så få som sökte år 2017 så att 
det inte ordnades någon svenskspråkig poliskurs. Kursen 
skulle ha inletts i januari men på grund av att det ordnas 
en ny ansökningsomgång så flyttas kursstarten framåt till 
hösten 2018. Vi vet fortfarande inte ifall en utbildning blir 
av. 

Den svenskspråkiga utbildningen börjar med ett och ett 
halvt års mellanrum. Till den finskspråkiga utbildningen 
ordnas fyra ansökningsperioder under året. 

Med anledning av det ovanstående föreslår underteck-
nade
• att Svenska Finlands folkting medvetet arbetar för 

att göra polisyrket mera attraktivt, att det anordnas 
mer regelbundet svenskspråkig polisutbildning samt 
fortbildning av poliser. Undertecknade önskar även att 
folktinget mer aktivt kunde lobba för att svensksprå-
kiga ska söka sig till polisutbildning.  

Mariehamn 22 januari 2018
Sara Kemetter
Göte Winé
Jonny Andersen
Ingrid Johansson
Harry Jansson
Runa-Lisa Jansson
Annette Holmberg-Jansson
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

Folktinget håller kontinuerlig kontakt med polishög-
skolan bland annat genom att föreläsa om de språkliga 
rättigheterna och genom att diskutera inkomna språk-
skyddsanmälningar där kunder påtalar brister i servicen 
på svenska hos polisen. 

Hans Snellman, medlem i Folktingets förvaltnings-
utskott, har tagit initiativ till ett möte i Österbotten 
tillsammans med representanter på olika nivåer inom 
polisförvaltningen och polisutbildningen. På mötet skall 
både polisförvaltningen och -utbildningen diskuteras. 
Folktinget deltar i mötet med flera representanter. Mötet 
hålls under år 2018.

Enligt en ny doktorsavhandling om tvåspråkigheten 
inom polisen uppfylls inte språklagstiftningen till alla 
delar inom polisförvaltningen. Ämnet debatterades i ra-
dioprogrammet Slaget efter tolv 13.12.2017. I diskussionen 
deltog Erik Munsterhjelm, sakkunnig vid Folktinget. Han 
framhöll att polismyndigheterna har en skyldighet att 
utveckla sin organisation så att kunderna också i prakti-
ken kan använda svenska. Om det brister i personalens 
attityder gentemot det svenskspråkiga, måste ledningen 
ta tag i saken genom att visa att svenskan är viktig, att 
den bör prioriteras och att det inte finns åsikter som är 
diskriminerande till sin natur.

115 personer sökte till den svenskspråkiga polisut-
bildningen i kompletteringsansökan i december 2017. 
Av dessa har 108 kallats till urvalsprovets första skede i 
februari 2018. Målet är att 25 studerande inleder utbild-
ningen hösten 2018 (12 studerande har redan tidigare 
valts till utbildningen). Sökanden avlägger urvalsprov i två 
skeden. Urvalsprov ett består av ett skriftligt prov (essä), 
konditionsprov och psykologiska tester. Urvalsprov två 
består av en individuell uppgift och en i grupp, psykolo-
giska tester och intervju. Antagningen av sökande sker 
på basen av urvalsprov. Alla sökanden uppfyller inte de 
fastställda kraven, vilket återspeglar sig i antalet antagna 
sökande. Resultaten i urvalsproven till polisutbildningen 
kan ha en koppling till en allmän negativ trend; läs- och 
skrivkunskaperna och den fysiska konditionen har blivit 
sämre bland de unga. 

När det gäller svenskspråkig fortbildning för poliser är 
utbudet mindre och intervallerna för när fortbildning-
arna ordnas glesare. De flesta fortbildningarna arrangeras 
i Tammerfors, en del utlokaliseras till andra orter. För 
tillfället pågår en polisbefälsutbildning på svenska. Utbild-
ningen pågår fram till år 2020.

Folktinget har också tidigare uppmanats marknadsföra 
enskilda utbildningar (till exempel nödcentraloperatör), 
men Folktinget kan inte åta sig uppgiften att marknadsfö-
ra enskilda utbildningar. Folktinget håller fortsättningsvis 
frågan om polisutbildningarna på sin agenda. 

Styrelsen föreslår för sessionen 
• att motionen antecknas för kännedom.
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MOTION NR 2: 
OM BEHOVET AV TVÅSPRÅKIGA ICT-SYSTEM

Ett av målen för statsrådets förslag till landskaps- och 
vårdreform är att ge medborgarna bättre och mer jämlik 
vård. Myndigheterna förlitar sig på att olika ICT-sys-
temlösningar ska lösa problemen med att nå jämlik och 
likvärdig vård och service. Den föreslagna valfrihetsmo-
dellen ställer dessutom sina egna krav och utmaningar 
på systemlösningarna. För att skapa en bas för dessa 
ICT-systemlösningar har sjukvårdsdistrikten startat ett 
UNA-projekt med målet att skapa ett ICT-ekosystem som 
ska utgöra kärnan för alla de system-lösningar som ska 
betjäna alla, från landskap, affärsverk till vårdproducenter 
och alla medborgare.

Tyvärr verkar behovet av flerspråkiga lösningar ha 
glömts, samt att bra flerspråkiga systemlösningar kräver 
att de språkliga behoven beaktas igenom hela utvecklings-
fasen.

Ett exempel, kanta.fi – ”Mina Kanta-sidor”, som utgör 
en av de första systemlösningarna baserad på nämnda 
UNA-ekosystem, och som även är ämnat att användas av 
vanliga medborgare.

kanta.fi har ett svenskspråkigt användarinterface men, 
trots att man loggar/ skriver in sig på svenska så förblir 
namnen på alla serviceenheter, läkemedel, diagnoser etc. 
på finska. Vilket tyder på att systemet översats i efterhand 
och att språkbehoven inte beaktats i tid. 

Läkemedlens dosering och ändamål är på det språk som 
läkaren har skrivit dem. Men, åtminstone från tvåspråkiga 
sjukvårdsdistrikt, är nästan alla patientjournaler, under-
sökningar och vårdinformation enbart skrivna på finska. 
Som orsak hänvisas till att all vårdpersonal ska kunna 
förstå patienternas journaler. Patientens behov har inte 
beaktats. 

FPA, Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för 
välfärd och hälsa, Valvira, Befolkningsregistercentralen 
och Finlands Apotekarförbund, de organsationer som 
utvecklat kanta.fi – tjänsten verkar ha glömt vår språklag-
stiftning.

Som det är nu, verkar det som om man först skulle 
ha byggt systemet för ett språk, finska, för att sedan 
översätta till svenska, vilket leder till att t.ex. namn och 
beteckningar i basdata som borde finnas på flera språk inte 
översätts såsom de borde.

Det finns inte heller någon funktionalitet i kanta.fi att 
beställa en översättning av diagnoser och patient-journa-
lerna, och inte heller någon möjlighet att spara översatt 
vårdinformation i kanta.fi för senare behov.

Därför föreslås att
• Folktingets session uttalar sig om behovet av att redan i 

planeringsskedet beaktar språkbehoven när man byg-
ger framtidens vårdsystem, liksom när man i följande 
skede ska underhållas och vidare-utveckla systemen

• Folktinget kontaktar de organisationer som planerar 
det ICT-ekosystem som framtidens system-lösningar 
ska bygga på och påtalar behovet av att beakta språket 
redan i kärnan av ekosystemet

• Folktinget kontaktar de organisationer som låter bygga 
den infrastruktur, och de ICT-systemlösningar, som 
dagens sjukvårdsdistrikt och morgondagens landskap 
och vårddistrikt baserar sin verksamhet på, och 
klargör den språklagstiftning som även ICT-systemlös-
ningarna ska uppfylla och stöda.

Kjell J Wennström
SFP i Åbo
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

Digitaliseringen av myndighetsservice är en av de mest 
betydelsefulla trenderna inom den samhälleliga servicen 
för tillfället. Det är ofrånkomligt att tyngdpunkten i 
myndighetsservicen kommer i allt högre grad kommer att 
skifta mot digitala lösningar framom traditionell myndig-
hetsservice på ett serviceställe. Folktinget har följaktligen 
identifierat temat som något av en ödesfråga vad gäller 
språkliga rättigheter och tillgången till svensk service. Det 
är Folktingets uppgift att arbeta för att de språkliga rät-
tigheterna omsätts och anpassas till en digital verklighet. 

Motionsställaren närmar sig temat ur social- och 
hälsovårdens synvinkel. Motionsställaren konstaterar att 
det råder brister i den svenskspråkiga implementeringen 
av de digitala tjänsterna inom social- och hälsovården och 
nämner kanta.fi – ” Mina Kanta-sidor” och dess brister 
som ett exempel. Enligt motionsställaren tyder gränssnit-
tet och bristerna i dess svenskspråkiga funktion på att sys-
temet planerats på finska utan eftertanke om att systemet 
bör vara lika funktionellt också på svenska. Vidare konsta-
teras att namn på serviceenheter, läkemedel, diagnoser, 
patientjournaler, undersökningar och vårdinformation 
ofta inte finns på svenska och att man alltså inte beaktat 
patientens behov av information på sitt modersmål. 

Rättsläget gällande patientens rätt till information är 
för närvarande inte helt tillfredsställande. Det finns inga 
direkta bestämmelser om saken i lag, utan rätten till infor-
mation på sitt modersmål, svenska eller finska, grundar 
sig huvudsakligen på riksdagens justitieombudsmans 
tolkning av lagstiftningen på området och på Social- och 
hälsovårdsministeriets handbok ”Upprättande och hante-
ring av journalhandlingar” (publikation 2014:20).

Enligt gällande tolkning har patienten rätt att få recept, 
epikris samt vissa läkarintyg och -utlåtanden översatt till 
sitt modersmål, svenska eller finska. Samma rättigheter 
gäller däremot exempelvis inte undersökningar och 
vårdinformation. 

Så som motionsställaren konstaterar är det ändå 
entydigt att de språkliga rättigheterna som helhet inte 
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt exempelvis inom 
kanta.fi. Social- och hälsopolitiska utskottet har i en 
skrivelse riktad till justitiekanslern vid statsrådet Jaakko 
Jonkka påtalat bristerna vad gäller rätten till information 
på sitt modersmål, bristerna i de tekniska lösningarna 
samt bristerna vad gäller patientens rätt att förfoga över 
sina rättigheter på kanta.fi. Efter en ett år lång process 
kom slutligen ett beslut i frågan. Tyvärr var beslutet dock 
inte tillfredsställande då biträdande justitiekansler inte 
starkt tog ställning varken vad gäller tillgodoseendet av 
de språkliga rättigheterna eller de praktiska bristerna på 
kanta.fi.

För att få bästa möjliga genomslag är det skäl att primärt 
vända sig till de aktörer som beställer eller upphandlar 
de digitala lösningarna. Det är dessa aktörer som ska defi-
niera nivån, kraven och egenskaperna på den produkt som 
upphandlas. Den som låter bygga lösningen är bunden till 
det avtal som slutits parterna emellan.           

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att Folktinget arbetar för att man beaktar de språkliga 

rättigheterna och de språkliga behoven då vårdsystem 
planeras och upphandlas,

• att Folktinget kontaktar de i motionen nämnda cen-
trala organisationerna som planerar och upphandlar 
de digitala lösningarna som framtidens systemlös-
ningar ska bygga på och påtalar behovet av att redan 
från början beakta språket,

• att Folktinget verkar för att lagen om patientens 
ställning och rättigheter kompletteras med en 
bestämmelse som ger patienten rätt att få medicinska 
handlingar på sitt modersmål.
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MOTION NR 3: 
OM ATT SPRÅKLAGEN SKA KOMPLETTERAS 
MED INITIATIVRÄTT FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
ATT LAGFÖRSLAG OCH BETÄNKANDEN 
ÅTERFINNS I SIN HELHET PÅ SVENSKA

En av målsättningarna med den gällande språklagen 
(FFS 423/2003) är att vars och ens rätt till god förvaltning 
garanteras oberoende av språket samt att individens 
språkliga rättigheter förverkligas utan att hen särskilt 
behöver begära det.

Nämnda målsättning hämmas i vissa fall av att olika 
myndigheters och andra organs lagförslag och tillhörande 
betänkanden publiceras enbart i finsk språkdräkt. 
För svenskans del räcker det i dylika fall med ett kort 
sammandrag och att själva lagtexten återges i svensk 
språkdräkt. 

Endast om ett betänkande har stor betydelse för den 
svenskspråkiga befolkningen, stadgar språklagen om en 
publicering i sin helhet på svenska. Det upp till ansvarigt 
ministerium att pröva om kravet på storbetydelse upp-
fylls. 

Oaktat att Ålands självstyrelse är reglerad i en särskild 
lag på grundlagsnivå (FFS 1144/1991) innehåller språklagen 
en likartad bestämmelse om lagförslag eller betänkan-
den som enbart gäller Åland eller som har särskilt stor 
betydelse för landskapet. I nämnda fall ska materialet i sin 
helhet publiceras på svenska. Även i detta fall är det dock 
behörigt ministerium som prövar översättningsbehovet 
från fall till fall. Trots att Ålands självstyrelselag därtill 
innehåller ett uttryckligt stadgande om att landskaps-
regeringen ska höras ifråga om lagstiftning av särskild 
betydelse för landskapet och att samma lag stadgar att all 
skriftväxling med Åland ska ske på svenska, är detta ingen 
garanti för att lagförslagets inledande beredning återfinns 
på svenska. Därmed försämras givetvis självstyrelse-
myndigheternas möjligheter att särskilt i brådskande fall 
bevaka Ålands intressen. Justitieombudsmannen har för 
sin del konstaterat att syftet med att Åland ska höras inte 
uppfylls om landskapsregeringen inte ges möjlighet att 
på svenska studera hela den dokumentation som bedöms 
vara särskilt viktig ur Ålands synvinkel (JO Jääskeläinen 
14,4,3011).

För att säkerställa både de svenskspråkigas rättigheter 
och syftet med att efterhöra Ålands självstyrelsemyndig-
heters synpunkter, anser undertecknade att språklagen 
bör kompletteras med ett stadgande som ger Folktinget 
och Ålands landskapsregering rätt att inför behörigt 
ministerium framställa krav på att beredningsmaterial 
översätts till svenska.

Därför föreslås att Folktinget bereder ett förslag till 
ändring av språklagen i enlighet med ovanstående och 
framlägger förslaget för justitieministeriet.
 
Mariehamn den 30 januari 2018
Harry Jansson
Jonny Andersen
Annette  Holmberg-Jansson
Runa Lisa Jansson
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

Folktinget konstaterar att språket i lagförslag och betän-
kanden är en fråga av stor relevans. Myndigheterna bör i 
sitt remissförfarande utgå från att remissinstanserna ska 
kunna delta i beredningen enligt jämlika principer. 

Motionärerna hänvisar till att ett betänkande som har 
stor betydelse för den svenskspråkiga befolkningen ska 
publiceras i sin helhet på svenska enligt 31 § 2 mom. i 
språklagen. Likaså ska lagförslag eller betänkanden som 
gäller enbart landskapet Åland eller som har särskilt stor 
betydelse för landskapet alltid publiceras i sin helhet på 
svenska. Frågan om när ett ärende uppfyller dessa villkor 
prövas av det behöriga ministeriet i varje enskilt fall.

Motionärerna hänvisar vidare till att justitieombuds-
mannen har framhållit betydelsen av att landskapsreger-
ingen har möjlighet att studera hela den dokumentation 
som bedöms vara särskilt viktig ur Ålands synvinkel på 
svenska (Jääskeläinen Dnr 503/4/09). JO konstaterar 
emellertid att en strikt tolkning av landskapets ensprå-
kighet och bestämmelsen om skriftväxlingsspråket å 
andra sidan kan ”leda till att begäran om utlåtanden i 
praktiken inte skickas, även om utlåtandena kan tänkas 
vara till nytta och utlåtanden i vissa fall realistiskt sett 
kan avges även utgående från resuméer och de föreslagna 
lagtexterna.” Enligt JO bör det kunna förekomma en 
dialog mellan de berörda myndigheterna, ”där man går 
in för att utreda ärendenas betydelse ur landskapets syn-
punkt och överenskommer om förfarandena i enskilda 
utlåtandefrågor.” 

Folktinget anser att ministeriernas prövningsrätt 
gällande när ett betänkande ska publiceras i sin helhet 
på svenska väcker frågor. Enligt Folktingets uppfatt-
ning vore det viktigt att ministerierna har en gemensam 
bedömningsgrund som utgångspunkt för det beslut som 
ska fattas i enskilda fall. Med detta eftersträvar Folktinget 
samma resultat som motionärerna. 

Däremot anser Folktinget att det inte är ändamålsenligt 
att genom en ändring av språklagen ge Folktinget (och 
Ålands landskapsregering) rätt att inför det behöriga 
ministeriet framställa krav på att beredningsmaterial 
översätts till svenska. 

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att Folktinget vänder sig till justitieministeriet med 

förslag om att ministeriet i samråd med Ålands land-
skapsregering utarbetar anvisningar med instruktio-
ner till ministerierna, vilka tillämpas när det behöriga 
ministeriet inom ramen för sin prövningsrätt fattar 
beslut om huruvida lagförslag och betänkanden ska 
publiceras i sin helhet på svenska.   
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MOTION NR 4: 
OM BINDANDE OCH FÖRBÄTTRADE 
KONSEKVENSBEDÖMNINGAR I 
LAGBEREDNINGEN

Kvaliteten på lagstiftningsarbetet har kritiserats på det 
nationella planet de senaste åren, till följd av ökande 
mängd propositioner, reformer och EU-lagstiftning. Be-
redningarna hinner inte göras med tillräcklig noggrann-
het. Grundlagsexperter hinner inte höras i tillräckligt 
tidigt skede. 

Justitieministern har i ett tal 23.10.2017 konstaterat att 
historiskt sett har bedömningen av konsekvenser sina 
rötter i hur lagstiftningen inverkar på olika medborgar-
grupper. Över tid har anvisningarna skiftat färg och fått 
nya tyngdpunkter. Det nyinstiftade rådet för bedömning 
av lagstiftningen, med tyngdpunkten på samhälls-
ekonomiska konsekvenser, har inlett sin verksamhet. 
Ordföranden har i en tidningsartikel på nötet 20.1.2018 
konstaterat att det just är konsekvensbedömningarna 
som ofta brister. Rådet har under 2017 gett kritik i 24 fall 
av 25 för just detta.  

Reformer som med stor säkerhet kommer att drabba 
Svenskfinland är speciellt följande: jourreformen, där öst-
erbottningarna är hänvisade till Seinäjoki som närmaste 
ort för omfattande jour; tingsrättsreformen som drar in 
fungerande tvåspråkiga tingsrätter och där de svensk-
språkiga blir i minoritet; samt valfrihetsreformen som 
luckrar upp språkliga skyldigheter för privata vårdbolag, 
med mera. I dessa propositioner ingår konsekvensbedöm-
ningar men som till de språkliga konsekvenserna alltid är 
mer eller mindre bristfälligt utförda. 

Det verkar inte finnas en vilja på ministerierna att ta 
frågan på allvar. Justitieministeriet har anvisningar för 
vad som ska behandlas i en lagstiftningsprocess och där 
poängteras särskilt betydelsen av språkliga konsekvens-
bedömningar med en egen anvisning. Tyvärr tar inte de 
andra ministerierna detta ad notam. 

Justitieministern konstaterade i sitt tal 23.10.2017 att de 
rådande samhällsvärderingarna återspeglas i lagbered-
ningen. Låt därför landets regering visa att tvåspråkig-
heten fortsättningsvis har en nationell betydelse: gör 
konsekvensbedömningarna mer bindande och skärp de 
språkliga konsekvensbedömningarna. 

Därför föreslås att 
• Folktinget arbetar för att statsrådet skärper konse-

kvensbedömningarna och att
• Statsministern och statsrådet uppmärksammas på 

behovet att göra det tvingande för alla ministerier att 
göra grundliga språkliga konsekvensbedömningar i 
samband med lagberedning. 

4.2.2018
Mats Brandt
Christel Liljeström
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

Folktinget konstaterar att motionärerna lyfter fram en 
mycket central fråga med avseende på lagberedningen. En 
grundlig konsekvensbedömning förbättrar lagstiftning-
ens kvalitet och gör det möjligt för beslutsfattarna att få 
tillförlitlig information om olika alternativ och följderna 
av dessa. I de betänkanden och regeringspropositioner 
som Folktinget ger utlåtanden om lägger vi därför stor vikt 
vid de språkliga konsekvensbedömningarnas form och 
innehåll.

Riksdagens grundlagsutskott har konstaterat att man 
vid beredningen av administrativa reformer måste ta 
hänsyn till de grundläggande språkliga rättigheterna: ”En 
övergripande bedömning av de språkliga konsekvenserna 
är ett måste, i synnerhet när de administrativa omlägg-
ningarna påverkar språkgruppernas faktiska möjligheter 
att få tjänster på sitt eget språk.” (GrUB 1/2010 rd). Samma 
ställningstagande har upprepats bland annat i Statsrådets 
berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2013.  

Justitieministeriet har publicerat Anvisning för bedöm-
ning av språkliga konsekvenser med frågor som ska gran-
skas vid bedömningen (46/2016). Denna kompletterar 
ministeriets tidigare anvisningar (2007:6). Ministerierna 
har dessutom möjlighet att anlita Justitieministeriets 
expertis när de bereder författningar av betydelse för 
språkliga rättigheter. Trots detta varierar de språkliga kon-
sekvensbedömningarnas kvalitet inom lagberedningen.

Så som motionärerna konstaterar drabbar flera aktu-
ella reformer Svenskfinland med stor säkerhet. Vid en 
närmare genomgång av de regeringspropositioner som 
föregår reformerna är det uppenbart att de språkliga 
konsekvensbedömningarna antingen inte har beaktats på 
ett seriöst sätt i lagberedningen eller att propositionerna 
saknar en egentlig språklig konsekvensbedömning.     

Folktingets förvaltningsutskott och social- och hälso-
politiska utskott höll ett gemensamt möte 2.2.2018, där 
utskotten hörde vice ordföranden för det nyinrättade 
rådet för bedömning av lagstiftningen som sakkunnig. 
Utskotten framförde önskemål om att rådet fäster särskild 
uppmärksamhet vid språkliga konsekvensbedömningar 
i den fortsatta verksamheten. Folktinget har därtill för 
avsikt att rikta en skrivelse till rådet i samma ärende.

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att motionen godkänns.
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MOTION NR 5: 
OM UTVÄRDERING AV YLE FEMS 
INSKRÄNKNINGAR

Den 24 april 2017 upphörde den svenskspråkiga tv-ka-
nalen Yle Fem. Det som uppstod istället var en mix-kanal 
där innehåll från Yle Fem måste samsas med innehåll från 
finskspråkiga Yle Teema. En renodlad svensk tv-kanal 
finns inte längre.

Inför beslutet om denna förändring gav Folktinget 
2016 ett utlåtande till Rundradions förvaltningsråd. 
Utlåtandet var kritiskt och visade på många möjliga risker 
och problem med de föreslagna förändringarna från en 
svenskspråkig horisont.

Trots att förändringen skedde bara för knappt ett år 
sedan har vi, motionens undertecknare, funnit att många 
av de farhågor och risker som Folktinget utlåtande pekade 
på visat sig besannas. 

Ett av motiven till förändringen angavs vara att en större 
svenskspråkig närvaro på webben och andra digitala 
media kunde ökas. Det är möjligt att det blivit så men för 
främst en äldre tittarkrets som inte alla gånger hittar till 
dessa kanaler har det svenskspråkiga utbudet minskats 
och försämrats. 

Vi motionärer vill därför med anledning av ovanstående 
att Folktinget utvärderar Yle Fems förändring utgående 
från de farhågor och krav som finns i Folktingets utlåtande 
från 2016.

Mariehamn 28 januari 2018
Jonny Andersen
Annette  Holmberg-Jansson
Harry Jansson
Runa Lisa Jansson
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE 

Som motionärerna lyfter upp framförde Folktinget flera 
farhågor i det utlåtande man tillsände Rundradions för-
valtningsråd inför kanalreformen.  I utlåtandet betonades 
att reformen kan få långsiktiga konsekvenser för den 
svenskspråkiga befolkningens möjligheter till likvärdig 
service på sitt eget modersmål. 

Den svenskspråkiga tv-kanalen Yle Fem upphörde som 
en självständig kanal 24.4.2017 vilket betyder att vi snart 
har ett facit på ett år. Därför är det motiverat att utvärdera 
hur Rundradions public service-uppdrag i dag uppfylls, 
det vill säga uppdraget att tillhandahålla ett mångsidigt 
allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för 
alla i Finland på lika villkor. Folktinget anser att tillgången 
till public service på svenska är en grundförutsättning för 
att upprätthålla och utveckla en levande svenskspråkig 
identitet i Finland. 

I Yles uppdragsbeskrivning sägs att den finskspråkiga 
och svenskspråkiga befolkningen ska behandlas på lika 
grunder i programverksamheten och i programproduk-
tionen. Det här är förenligt med grundlagen som säger 
att Finland har två nationalspråk och att den finsk- och 
svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses 
enligt lika grunder. Det är viktigt att detta förverkligas 
också i praktiken. 

Som självständig kanal kunde Yle Fem fatta beslut 
om innehåll och sändningstider inom de ekonomiska 
ramar som kanalen hade tilldelats. I dag är Yle Fem och 
Yle Teema självständiga kanaler med de delar ändå en 
tv-kanal. Folktinget ser det som ytterst viktigt att Yle Fem 
också i fortsättningen självständigt kan bestämma sitt 
innehåll och också erhålla goda sändningstider.

Styrelsen omfattar motionärernas yrkan på en utvärde-
ring av hur kanalreformen påverkat den svenskspråkiga 
befolkningens tillgång till programutbud. I den utvärde-
ring anser styrelsen att åtminstone följande områden bör 
inkluderas:
• Har den svenskspråkiga befolkningen behandlats på 

lika grunder i programverksamheten och i program-
produktionen efter att kanalreformen genomfördes?

• Hur har Yle Fem kunnat påverka beslut om mix-
kanalens innehåll och sändningstider?

• Finns det i dag ett långsiktigt avtal som definierar 
frågor så som beslutsfattande och sändningstider?

• Har de svenska barnprogrammen bevarats på samma 
nivå som tidigare?

• På vilket sätt har tillgången till traditionell tablå-TV på 
svenska förändrats?

• Hur har reformen påverkat tillgängligheten till SVT:s 
programutbud på tablå-TV?

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att Folktinget granskar konsekvenserna av Yle Fems 

och Yle Teemas samgång till en mix-kanal.
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MOTION NR 6: 
ANGÅENDE DE SVENSKSPRÅKIGAS I FINLAND 
TILLGÅNG TILL SVT-PLAY:S PROGRAMUTBUD

Idag kan cirka två tredjedelar av utbudet i SVT-play 
ses utomlands och därmed även på Åland och övriga 
svenskspråkiga områden i landet. Det som inte kan ses är 
både program som SVT förvärvat på den internationella 
marknaden och vissa utländska programformat som SVT 
producerar i ett eget format. Redan ett musikaliskt inslag 
kan utgöra hinder för att göra ett program tillgängligt för 
alla intresserade. Tillgängliggörande av program på SVT-
play förutsätter att SVT har rätten till s.k. on-demand-
utnyttjanden. 

Programrättigheter är normalt territoriellt begränsade 
och SVT förvärvar endast rättigheter till inköpta program 
och format för Sverige. Detta innebär att dylika program 
blir blockerade för SVT-play-användare i Svensk-Finland 
och på Åland. Ofta är det fråga om ett ytterst attraktivt 
utbud som görs tillgängliga tack vare de svenska under-
texterna. Inom såväl EU som det nordiska samarbetet 
pågår ett arbete med att öka tillgängligheten över 
nationsgränserna. Den nordiska tanken är att avskaffa 
geoblockering mellan de nordiska ländernas digitala 
tv-tjänster. Svårigheterna att åstadkomma en förändring 
bedöms dock i dagsläget som betydande.

Av alla de lösningar som diskuteras för att trygga de 
svenskspråkigas tillgång till SVT-plays programutbud, 
framstår enligt undertecknades mening möjligheten att 
utnyttja en avtalslicenslösning för on-demand-rättigheter 
som den mest realistiska. Nämnda avtalslicens har nyligen 
införts i den finska upphovsrätts-lagstiftningen och exem-
pelvis kunde svenska YLE spela in SVT:s program och göra 
dem tillgänglig i efterhand för on-demand-utnyttjande. 
Den tekniska lösningen torde även finnas på plats. 

Utgående från det ovan anförda yrkar undertecknade 
på att Folktinget uppmanar styrelsen att verka för att 
SVT-plays programutbud görs tillgängligt genom ett on-
demand-utnyttjande utgående från en avtalslicenslösning 
mellan YLE och SVT.

Mariehamn den 29 januari 2018
Harry Jansson
Jonny Andersen
Annette  Holmberg-Jansson
Runa Lisa Jansson
Ingrid Johansson
Sara Kemetter
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE 

Finland och Sverige har sedan slutet av 1980-talet haft ett 
utbyte av tv-sändningar länderna emellan. Det här utby-
tet byggde på principen att Sverige tillhandahöll en svensk 
kanal (SVT World) till Finland, medan Finland ansvarade 
för kanalens distribution i Finland. Finland i sin tur 
tillhandahöll en finsk kanal (TV Finland) till Sverige och 
Sverige ansvarade för den kanalens vidare distribution till 
valda orter i Sverige.

I samband med den kanalreform som verkställdes 
24.4.2017 lade man ner det utbud från SVT World som 
hade sänts på Yle Fems kanalplats utanför primetime. Det 
här innebar en radikal försämring av tillgången på SVT:s 
programutbud på tablå-TV och att tittarna blev allt mer 
beroende av SVT-play. 

Motionärerna är därför ute i ett angeläget ärende då 
de yrkar på en lösning för att garantera svenskspråkiga 
i Finland full tillgång till SVT-plays utbud. Det nordiska 
samarbetet har blivit allt viktigare och tv-program utgör 
fönster mellan de nordiska länderna. Samtidigt har det 
fattats beslut som försvårar för de nordiska tittarna att till-
godose sig tv-program från andra nordiska länder, vilket 
är mycket beklagligt.

Motionärerna föreslår en lösning där man gör en 
avtalslicenslösning för on-demand-rättigheter mellan SVT 
och YLE, exempelvis så att svenska YLE spelar in SVT:s 
program och sedan gör dem tillgängliga genom ett on-
demand-utnyttjande.

Motionärernas förslag kunde med goda skäl utvidgas 
till att gälla alla nordiska statskanaler, så att de nordiska 
kanalerna skulle kunna ses on-demand i alla länder. Det 
finns ett givet intresse också för Finland and YLE kan 
ses on-demand i de nordiska länderna. Det är därför 
motiverat att verka för att det inleds diskussioner mellan 
de nordiska länderna om att länderna skaffar sig rätten 
till s.k. on-demand-utnyttjanden, vilket möjliggör att hela 
utbudet i de nordiska statsägda tv-bolagen kan ses i de 
nordiska länderna.

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att Folktinget verkar för att det inleds diskussioner 

mellan de nordiska statsägda tv-bolagen om avtals-
licenslösningar som möjliggör att programutbudet 
i kanalerna görs tillgängliga i alla nordiska länder 
genom ett on-demand-utnyttjande.
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MOTION NR 7: 
OM MODERSMÅLETS BETYDELSE  
FÖR INDIVIDEN 

Modersmålets betydelse för individen kan inte överskat-
tas. Via vårt ”hjärtespråk” definierar vi oss själva. Med 
ett starkt modersmål kan vi uttrycka oss obehindrat och 
ta del av den värld det verbala erbjuder oss. Ett strakt 
modersmål är också en byggsten för att vi ska lära oss fler 
språk och via nya språk ta till oss nya kulturella influenser.

Utgående från detta vore  det självklart att moders-
målets betydelse även i de svenska skolorna skulle 
värdesättas och stödas. Den svenska skolan förmedlar 
inte bara kunskap utan är också en betydelsefull länk 
till den finlandssvenska kulturen. Familjer som bildats 
över språkgränsen finska-svenska väljer ofta den svenska 
skolan för sina barn. Dessa barn ska inte behöva ta emot 
undervisningen av finska som ett främmande språk. 
Skolorna borde i större utsträckning erbjuda dessa elever 
en modersmålsinriktad finska. 

Förutom att modersmålsinriktad finska gynnar barnens 
språkliga utveckling så höjer den också på den svenska 
skolans kvalitet och därmed attraktivitet.

Jag föreslår att sessionen uppmanar Folktinget till att
• via kontakter med Undervisningsministeriet under-

stryka betydelsen av att skolorna erbjuder moders-
målsinriktad finska,

• medverka till att behovet av finansieringen för nivåba-
serad språkundervisning noteras,

• i kontakt med kommuner understryka behovet av 
att respektera modersmålets betydelse för elevernas 
inlärning,

• arbeta för att tvåspråkiga kommuner kan bilda ett 
nätverk som samarbetar kring och ger bästa praxis 
för hur man lyfter upp modersmålets betydelse för 
elevens inlärning.

Sibbo 30 januari 2018
Christel Liljeström
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

I programmet Den nya grundskolan är ett av målen att 
undervisningen skall utgå ifrån eleven. Enligt national-
språksstrategin bör man hitta sätt med vilka man kan 
stödja en jämlik utveckling av båda språken hos tvåsprå-
kiga barn. I strategin sägs vidare att en ökad tvåspråkighet 
på individnivå bör beaktas då olika tjänster i samhället 
planeras och organiseras, till exempel vid skolarrang-
emang.

Antalet tvåspråkiga (svenska och finska) familjer ökar 
och många av dessa familjer väljer att placera sina barn 
i en svenskspråkig skola. Barnens kunskaper i det andra 
hemspråket (finska) är oftast mycket goda och risken för 
att studierna i finska i den svenskspråkiga skolan inte 
upplevs som motiverande är stora. 

Den svenskspråkiga skolans konkurrenskraft och 
attraktivitet kan ökas genom att den svenskspråkiga 
skolan erbjuder dessa tvåspråkiga elever möjlighet till 
modersmålsinriktad finska (mofi). Många kommuner kan 
inte idag erbjuda denna möjlighet eftersom skolorna inte 
får ihop tillräckligt stora undervisningsgrupper. Kommu-
nen är dock skyldig att ordna differentierad undervisning, 
som utgår från elevens egna behov, för sina elever.

I diskussioner med Utbildningsstyrelsen i februari 2018 
framkom att läget gällande mofi-finskan i kommunerna 
är brokigt och att kommunernas förutsättningar att ordna 
undervisning i mofi-finska ser väldigt olika ut. Utbild-
ningsstyrelsen har startat ett utvecklingsprojekt som skall 
ge en lägesbild av situationen i de olika kommunerna 
samt definiera innehållet i mofi-finskan. Projektet utförs i 
samarbete med Åbo Akademi. En enkät om mofi-finskan 
skickas ut till de svenskspråkiga skolorna i mars. En analys 
av läget, resultat och utvecklingsförslag förväntas fram 
mot sensommaren/hösten 2018.

Folktinget förde i diskussionen med Utbildningsstyrel-
sen fram idén att frågan delvis kunde åtgärdas genom att 
ta i bruk digitala lösningar. En digital lösning (e-learning) 
är oberoende av antal studerande, tid och rum vilket 
skulle ge skolor möjlighet att arrangera undervisningen på 
ett flexibelt och smidigt sätt. Ett digitalt utbildningspaket 
kunde tas fram i ett utvecklingsprojekt. Från Utbildnings-
styrelsen betonades att en del av undervisningen kan 
förverkligas över nätet, eftersom eleverna också har rätt 
till närundervisning. 

För att familjer som bildats över språkgränsen finska – 
svenska även i fortsättningen skall välja den svenskspråki-
ga skolan för sina barn är det viktigt att den svenskspråki-
ga skolan generellt sett har ett gott rykte och en kvalitativt 
god verksamhet.

Folktingets huvuduppgift är att arbeta för det svenska 
språkets ställning i Finland. Det finns också tvåspråkiga 
barn som väljer att inleda sin skolgång i en finskspråkig 
skola. Dessa elever bör på motsvarande sätt erbjudas 
modersmålsinriktad svenska (äiru). 

Styrelsen föreslår för sessionen 
• att Folktinget följer upp vad det av Utbildningsstyrel-

sen initierade projektet utmynnar i och skrider vid 
behov till nödvändiga åtgärder.
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MOTION NR 8: 
OM FÖRBÄTTRANDE AV VÅRD- OCH 
OMSORGSKEDJOR PÅ SVENSKA FÖR DE SOM 
UTSATTS FÖR SEXUELLA TRAKASSERIER, 
ÖVERGREPP OCH BROTT

Sexuella trakasserier, övergrepp och brott har uppmärk-
sammats världen över de senaste månaderna, så också i 
Svenskfinland genom #dammenbrister och #ålandockså. 
Berättelserna visar på att vi fortfarande har ett stort jäm-
ställdhetsunderskott. Jämställdhet innebär att kvinnor 
och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
– det låter självklart men verkligheten är en annan. Vi har 
en verklighet där kvinnans kropp ses som objekt. Det åter-
speglar sig i sexualiserad reklam, i sexuella trakasserier 
ändå från lågstadieåldern till hög ålder och det återspeglar 
sig i våldtäkter. Att få vård, stöd och hjälp är oerhört 
viktigt för den utsatte, och det stödet ska också finnas på 
svenska i det tvåspråkiga Finland. Det behöver exempelvis 
finnas skyddshem, stödgrupper, terapi, telefonlinjer och 
stöd särskilt riktat till unga på svenska i Finland.

Därför föreslår vi att Folktinget analyserar de på svenska 
tillgängliga vård- och omsorgskedjorna för de som blivit 
utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och brott. Vid 
missförhållanden bör Folktinget vidta aktiva åtgärder.  

Mariehamn 29 januari 2018
Ingrid Johansson
Jonny Andersen
Annette  Holmberg-Jansson
Harry Jansson
Runa Lisa Jansson
Sara Kemetter

MOTIONER Folkt ingets  sess ion i  Hels ingfors  201816



FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE:

Motionsställarna är ute i ett angeläget ärende då jäm-
ställdhet och sexuella trakasserier har debatterats flitigt i 
offentligheten under senaste tiden. Det verkar vara mo-
tiverat att av debatten dra slutsatsen att fenomenet med 
sexuella trakasserier gentemot kvinnor och flickor är mer 
utbrett än man tidigare förstått. Kvinnor och flickor som 
råkar ut för sexuella trakasserier behöver stöd och vård av 
olika slag för att bearbeta sina upplevelser och med tanke 
på att ärendets art är det av yttersta betydelse att stöd och 
vård finns tillgängliga på svenska. 

Då det gäller sexuella trakasserier är det viktigt att det 
existerar fungerande vårdkedjor inom den offentliga 
hälso- och sjukvården. Den offentliga hälso- och sjuk-
vården kan ändå inte svara mot alla behov som existerar 
utan det bör finnas en palett av olika typer av service och 
tjänster med låg tröskel som kan betjäna personer i olika 
situationer och i olika skeden av en process. 

I vissa fall av sexuella trakasserier eller sexualbrott 
kan polisen som myndighet ha en viktig roll. Det är 
känt att polisens kapacitet att ge svenskspråkig service 
regionalt sett är mycket varierande. I mindre grova fall av 
trakasserier kan det bli aktuellt att kontakta till exempel 
brottsofferjouren eller krisjouren för unga. Brottsof-
ferjouren har en svensk webbsida och åtminstone viss 
svenskspråkiga personal som kan erbjuda stöd och ge 
information på svenska. Krisjouren för unga tillhandahålls 
av Helsingforsmissionen och har både svenskspråkig 
webbsida och personal. Dess verksamhetsområde är dock 
begränsat till huvudstadsregionen, men det är naturligtvis 
möjligt att kontakta krisjouren från hela landet. Vidare 
tillhandahåller Föreningen för Mental Hälsa i Finland 
krishjälp i form av SOS-kriscenter. Även för denna service 
finns både svenskspråkig webbsida och viss svenskkunnig 
personal. Därtill erbjuder Psykosociala förbundet och dess 
medlemsföreningar kamratstöd och anpassningskurser 
som stöd för den mentala hälsan. Ytterligare erbjuds stöd 
också av vissa församlingar. 

För unga personer som råkat ut för sexuella trakasserier 
eller sexualbrott är det viktigt att stödet finns där dessa 
personer rör sig i vardagen. Här har skolornas kuratorer 
en viktig funktion att fylla. Tillgången till kuratorstjänster 
torde vara åtminstone tillfredsställande med det förbehål-
let att kuratorerna i de flesta skolor ansvarar för väldigt 
många elever och således har en begränsad mängd tid per 
elev. 

I situationer då våld existerar inom relationen kan det 
bli nödvändigt att under en tid vistas på ett skyddshem. 
Tillgången till skyddshemstjänster på svenska varierar 
beroende på region och det har rapporterats att det skulle 
krävas mera kapacitet. 

I fall av grövre sexuella trakasserier och sexualbrott 
kan personen behöva mentalvårdstjänster, vilka ordnas 
av kommunerna och den specialiserade sjukvården. I 
mentalvårdstjänster ingår handledning, rådgivning och 
psykosocialt stöd efter behov, psykosocialt stöd i krissitua-
tioner samt undersökning, behandling och rehabilitering 
av mental ohälsa. Tillgången till mentalvårdstjänster 

på svenska har dock varit väldigt varierande i de olika 
regionerna. I Österbotten har tillgången till mentalvårds-
tjänster varit förhållandevis god, medan situationen 
i huvudstadsregionen och i Egentliga Finland varit 
betydligt sämre. Enligt regeringens berättelse om till-
lämpningen av språklagstiftningen 2017 har situationen i 
huvudstadsregionen förbättrats betydligt åtminstone vad 
gäller ungdomspsykiatrin. Situationen i Egentliga Finland 
är dock troligtvis utmanande. 

Styrelsen föreslår för sessionen:
• att Folktinget gör en översikt gällande tillgången till 

vård och stöd på svenska för den som blivit utsatt för 
sexuella trakasserier och sexualbrott,

• att Folktinget vidtar åtgärder för att förbättra situatio-
nen.
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MOTION NR 9: 
OM ATT FOLKTINGET BÖRJAR KOORDINERA 
SPRÅKAMBASSADÖRSNÄTVERK

I finlandssvenskarnas intresse ligger att finskspråkiga 
skulle kunna prata bättre svenska i framtiden. Samtidigt 
skulle det förbättra svenskans ställning i Finland om kun-
skap över det svenska språket och finlandssvenskkultur 
skulle öka. En stor utmaning är att finskspråkiga har ofta 
inte särskilt starka band och kontakter till de svenskta-
lande personerna. Brist på kunskap kan leda till att man 
inte förstår svenska strukturernas betydelse.

Folktingets viktigaste uppgift är att se till att finska 
myndigheter följer språklagstiftning. Ett enkelt sätt att se 
till att språklagen följs är ifall tjänstemän kunde tala bättre 
svenska och skulle ha naturliga band med den svensksprå-
kiga minoriteten. I bästa fall skulle motivationen komma 
inifrån och inte utifrån. Därför skulle det vara viktigt att 
Folktinget också satsa på frågor kring motivation. 

Hur ökar man motivationen? Man gör det genom att 
inspirera folk och ge dem en praktisk orsak att lära sig. Ett 
levande exempel om en person som använder svenska i 
sitt dagliga liv är ju en fantastisk inspirationskälla. Därför 
skulle vi behöva mera gäster som kan prata svenska med 
elever i klassrum. Att göra språkklass ännu mera levande! 
Dagens skolelever är imorgon dagens beslutsfattare och 
tjänstemän.

Folktinget kunde börja koordinera ett ambassadörs-
nätverk av svenskkunniga personer som skulle besöka 
finskspråkiga skolor och berätta om sin egen relation 
med det svenska språket. Nätverket skulle kunna byggas 
i samarbete med flera organisationer bl.a. Svensklärarna 
i Finland, Hanaholmen, Komin rf, Svenska kulturfonden 
etc. Man kunde ha t.ex. några tidningsannonser där man 
söker efter personer som skulle vara intresserade av att 
göra skolbesök. 

Nätverket kunde bestå av alla åldrar, kön och bakgrund. 
Viktigaste skulle vara att kommunikationen skulle ske på 
svenska. Varje besökare kunde få ett litet arvode.

Ett sådant nätverk kräver inte stora resurser och kunde 
ge bra avkastning i långa loppet.

Därför föreslås att:
• Folktinget tar koordineringsansvar över att bygga 

språkambassadörsnätverk tillsammans med andra 
relevanta aktörer,

• Folktinget söker finansiering för ett sådan nätverk 
under året 2018,

• första skolbesök skulle ske under år 2019 och en utvär-
dering av nätverkets resultat skulle göras 2021.

Helsingfors 1.2.2018
Jaan Siitonen
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FOLKTINGSSTYRELSENS UTLÅTANDE

Folktinget konstaterar att förslagsställaren lyfter upp en 
angelägen fråga. I dagens samhälle när intresset för språk 
överlag minskar och förståelsen för minoriteter inte alltid 
är den största är det av yttersta vikt att diskutera hur vi 
kan skapa en positivare bild av svenskan i Finland och 
också öka intresset för att studera svenska. 

I samband med Folktingets styrelsemöte hösten 2017 
diskuterades vikten av finlandssvenska språkambassadö-
rer och nödvändigheten av att bygga broar språkgrup-
perna emellan. Utgående från diskussionen kan vi dra 
slutsatsen att det kan finnas många olika former av 
språkambassadörer. Ett konkret förslag på styrelsemötet 
var att också Folktingets styrelsemedlemmar kunde 
fungera som språkambassadörer. Styrelsemedlemmarna 
kunde, i samband med att Folktingets personal deltar i 
olika tillställningar runt om i landet, ta en aktiv roll av 
besöket och representera Folktinget. Målet skulle vara att 
sprida budskapet om Folktinget och finlandssvenskheten 
då automatiskt av fler personer, samtidigt som också 
personalen skulle få stöd av styrelsen i sitt arbete.  

Folktinget har planer på att göra en turné i Svenskfin-
land för att informera om finlandssvenskarnas rätt till 
service på sitt eget språk.  Tanken på en turné är en följd 
av de omfattande reformer som är aktuella i Finland, med 
direkta konsekvenser för det svenska språket i Finland. 
I samband med denna turné vore det också naturligt att 
involvera styrelsemedlemmarna i en hög grad. 

Om försöket med styrelsemedlemmarna som språkam-
bassadörer utfaller väl kunde frågan om språkambassadö-
rer i Svenskfinland tas till följande nivå. En möjlighet vore 
då att erbjuda skolorna ett mer aktivt utbyte språkgrup-
perna emellan. Redan nu existerar skolor där eleverna ges 
möjlighet att delta i ett utbyte mellan skolorna, så som 
till exempel Petalax och Leppävirran lukio. I detta fall är 
det skolorna själva som ger sina elever en möjlighet att ta 
del av vardagen i en skola där undervisningen sker på det 
andra nationalspråket. En möjlighet är att utveckla denna 
ide och att till exempel i samband med Svenska veckan 
erbjuda en svenskspråkig klass möjligheten att bjuda in 
en finskspråkig klass för att under en veckas tid ta del av 
vardagen i en svensk skola. I samband med att Svenska 
Dagens bokpaket, som sammanställdes inom ramen för 
Finland 100, skickas ut hösten 2018 kunde ett elevutbyte 
mellan ett flertal skolor ske. Viktigt är att ungdomarna får 
träffa representanter i sin egen ålder. Projektet kunde nå 
sin kulmen i samband med att Folktinget fyller 100. 

En möjlighet vore också att samarbeta med till exempel 
FSL och Svensklärarna i Finland kring språkambassadö-
rerna och hur dessa kunde utnyttjas i skolorna. Om ett 
samarbete blir aktuellt kunde Folktinget sammankalla 
övriga potentiella aktörer till ett möte. Att använda sig 
av mer kända personer, för att nå över språkgränserna, är 
också en tanke som lagts fram. Detta är givetvis också en 
möjlighet, samtidigt som vi inte får glömma bort det fina 
arbete som redan görs av till exempel Svenska.nu. 

Styrelsen föreslår för sessionen
• att Folktinget utreder möjligheten att bygga ett 

språkambassadörsnätverk tillsammans med andra 
relevanta aktörer,

• att ett första skolbesök skulle ske under år 2019 och en 
utvärdering av nätverkets resultat skulle göras 2021.
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