
 
 

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella 
minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar 
på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella 
frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning 
och rättigheter i Sverige. 
I delegationen ingår i dagsläget 22 sverigefinska organisationer. 
 
TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 
Det är oroliga tider i Sverige för närvarande. Människor känner oro och ångest över den 
rådande situationen orsakat av Coronaviruset. 
Det samma gäller för de fem nationella minoriteterna i Sverige, däribland sverigefinnar. 
Det tog lång tid innan Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och kommuner 
började utge information på finska och detta orsakade än större oro i denna grupp. 
Oron och osäkerheten tilltog för att dessa personer, och speciellt de med sämre kunskaper i 
svenska, följde instruktioner och riktlinjer som gavs av den finska staten. 
Sedan kunde man i riksmedia läsa om avvikande höga dödstal hos vissa nationaliteter, 
däribland den finska. 
 
Sverigefinländarnas delegation vill nu rikta några frågor till Folkhälsomyndigheten för att 
kunna svara på frågor från våra oroliga och ängsliga medlemmar: 

- Vad var orsaken till att myndigheten rapporterade om antalet döda i covid-19 efter 
deras ursprung? Varför denna särskiljning av Sveriges invånare? 

- Hur kom man fram till vilka som var från Finland? Medborgarskap, födelseland eller 
annat? Hur pålitlig är denna redovisning? 

- Hur kunde man komma fram till att högre dödstal gällde personer som hade arbetat i 
tunga yrken? Bland de drygt 700 000 med finländskt ursprung finns alla kategorier av 
sysselsättning representerade. 

 
Sverigefinländarnas delegation anser det olyckligt och onödigt av Folkhälsomyndigheten att 
gruppera invånare så att man kan avslöja deras ursprung. Det är t ex förbjudet i Sverige att 
registrera medborgarnas modersmål för att undvika liknande kategorisering. 
 
Vi önskar svar på dessa frågor så att vi kan lämna denna otrevliga ”erfarenhet” av 
Coronaviruset bakom oss. 
Delegationen önskar Folkhälsomyndigheten framgång i dess fortsatta arbete. 
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