
Sverigefinländarnas delegations nyhetsbrev 1 
Hösten 2021 

Delegationen publicerar i enlighet med vår nya kommunikationsplan ett nyhetsbrev cirka fyra 
gånger per år, eller vid behov. I nyhetsbrevet berättar vi kort om vår verksamhet och vi 
önskar även att medlemsföreningarna ska bidra med innehåll och nyheter om sin 
verksamhet. Skicka gärna nyheter till mejladressen sverigefinne@gmail.com. Nästa 
nyhetsbrev kommer att publiceras i februari, och deadline för att skicka in material är 
31.1.2022.  

1. Årets minoritetskommun
Haninge har valts till årets minoritetskommun 2020.
På Sverigefinländarnas dag den 24 februari väljer Sverigefinländarnas delegation
föregående års Sverigefinska kommun. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det
arbete som kommunen gjort för den Sverigefinska minoritetens bästa. 2020 valdes Haninge
till årets minoritetskommun, som trots pandemin har upprätthållit och utvecklat sitt
minoritetsarbete tack vare en fungerande och stöttande organisation samt olika
samarbetsgrupper.
Delegationens pris överlämnades till Haninge i Skellefteå 14.10.2021

Från vänster: Petri Salonen (C), kommunalråd och samrådets ordförande, Haninge, Marietta 
de Pourbaix-Lundin (M) samrådets viceordförande, Haninge, Pirkko Sinkkonen, 
minoritetens representant, Haninge, Sanna Rantamäki, samordnare, Haninge och Eivor 
Olofsson, ordförande, Sverigefinländarnas delegation.  Foto: Martin von Pfaler 



 
 

Frågor till minoritetskommun 2021 
 
Vi söker nu sverigefinsk minoritetskommun 2021. Delegationen söker en kommun som 
arbetar aktivt för att rekrytera och stödja finskspråkig personal. 
Nedanstående meddelande har sänts till samordnare i alla finska förvaltningskommuner: 
  
Årets sverigefinska minoritetskommun 2021  
På Sverigefinnarnas dag den 24 februari 2022 anordnar Haninge, som Sverigefinländarnas 
delegation utsåg till årets sverigefinsk minoritetskommun 2020, festligheter för att 
uppmärksamma den sverigefinska minoriteten. I samband med denna tillställning kommer 
2021 minoritetskommun att offentliggöras. Sverigefinländarnas delegation ber om er hjälp 
för att kunna utse årets pristagare. Nedan ser Du årets frågor som vi vill fokusera på.  
Du är naturligtvis välkommen att även berätta om andra framsteg hos er som kan tjäna som 
inspiration för andra kommuner. 
 Kommun:  
1. Har Ni vetskap om i vilken omfattning personal i er kommun är finskspråkig/finsktalande?  
2. Arbetar er kommun aktivt för att utöka antalet finsktalande bland kommunens personal? 
3. Hur utbildar/stödjer kommunen sina finskspråkiga anställda i deras arbete?  
4. Är kunskaper i finska meriterande i er kommun?  
Kontaktperson:  
Var vänlig skicka ert svar senast den 10 januari 2022 till: sverigefinne@gmail.com 
 
2. Minoritetsspråkspriset 2021 till minne av Markus Peura 
Sverigefinländarnas delegation har utsett Anders Eriksson till mottagare av 2021 års 
minoritetsspråkpris . Delegationen motiverar sitt beslut enligt följande:  
”Anders Eriksson arbetade många år i Finland som Sveriges radios korrespondent och 
press- och kulturråd på Sveriges ambassad i Finland. Efter att han flyttade tillbaka till Sverige 
2011 blev han direktör för Finlandsinstitutet. I den rollen har han idogt arbetat för att främja 
relationerna mellan Sverige och Finland.  
Kultur, språk och gränsöverskridande tankesätt är personifierad i Anders. 
Anders har med sitt arbetssätt lyckats få finsk kultur att bli mer synlig och få en plats i det 
svenska samhället. Hans arbete i Sverige och samarbete med Finland har varit till stor glädje 
för många sverigefinnar och Finlandsinstitutet har blivit mer och mer ett institut med hela 
Sverige som verksamhetsfält.” 
Priset delades ut på Finlands ambassad i Stockholm den 1 oktober.  
 
3. Samrådsseminarium 
Det seminarium om samråd som hölls den 1.12 kommer ni att kunna se på Delegationens 
hemsida inom kort. Delegationen informerar via e-post och sin Facebook-sida, när videon 
kan ses. 
Seminariets föreläsare var: 
Johanna Parikka Altenstedt, jurist: De lagliga kraven vid samråd 
Ulla-Maija Pesola, Samordnare för finskt förvaltningsområde, Skellefteåkommun: Hur 
genomför man samråd? 
Petri Salonen, kommunalråd (C) Haninge kommun: Hur integrerar man samråd och 
kommunal politik? 
 
 



 
 

4. Skolseminarium 
 Delegationen anordnade den 14.9 ett digitalt skolseminarium där föredragarna bestod av 
juristen Kaisa Syrjänen Schaal, ordförande för Europarådets rådgivande kommitté Marie 
Hagsgård samt Skolverkets undervisningsråd Helena Lundgren och Gunnar Stenberg.  
 
5. Skrivelse om finska kvarlevor 
Sverigefinländarnas delegation har sänt en skrivelse till Karolinska institutet och till alla 
politiska partier i Sverige. 

De finska kvarlevorna i Karolinska Institutets samlingar 

 Sverigefinländarnas delegation har, liksom flera av sina medlemsorganisationer, studenter 
på Karolinska Institutet, organisationer och myndigheter i Finland, kraftigt reagerat på att de 
finska kvarlevorna som återfinns i Karolinska institutets samlingar efter bland annat 1800-
talets djupt oetiska forskningsresor ännu inte återbördats. Karolinska Institutet har sedan 
frågan först uppmärksammades på allvar 2018 uttalat sig kring problematiken att återlämna 
kvarlevor. Sverigefinländarnas delegation ifrågasätter starkt hur eventuell problematik kring 
ett sådant återlämnande har kunnat fördröja processen i tre år. Yttranden om att praxis inte 
finns för att repatriera kvarlevor från majoritetsbefolkningar visar på en ovilja att erkänna 
det historiska förtryck som präglat synen på de nationella minoriteterna. Om viljan inte finns 
från Karolinska Institutet att på alla möjliga sätt verka för att denna process fortskrider så 
kräver Sverigefinländarnas delegation att de politiker som säger sig värna 
minoritetsrättigheter också visar att detta inte bara är tomma ord. 
Sverigefinländarnas delegation står helhjärtat bakom det brev som överlämnades till 
Karolinska Institutet i december 2018 av kommittén för återlämning av finska kvarlevor. 
Styrelsen har också av ett enhälligt plenum den 18 och 19 september 2021 bemyndigats att 
till alla berörda myndigheter och övriga aktörer framföra de Sverigefinländska 
minoritetsorganisationernas orubbliga krav att dessa kvarlevor omedelbart ska repatrieras. 
Denna sorgliga rest av svensk forsknings rasistiska och oetiska förflutna är än idag inte bara 
en skam för Karolinska Institutet utan för Sverige som nation som säger sig värna sin 
minoritetsbefolkning. 
Sverigefinländarnas delegation med sina medlemsorganisationer kräver därför att 
representanter för Karolinska Institutet, svenska myndigheter och de svenska politiker som 
säger sig värna minoritetsfolkens rättigheter också verkar för att rätta dessa historiska 
oförrätter. 
 
Svar från Karolinska institutet, Delegationens hemsida. 
 
 
 
 6. Samråd  
Delegationen har under hösten deltagit i följande samråd: Kulturrådet, ISOF, Kungliga 
biblioteket, Svenska filminstitutet och Stockholms länsstyrelse  
 
Minnesanteckningar på Delegationens hemsida. 

 

https://sverigefinne.se/samrad.html
https://sverigefinne.se/skrivelser.html


 
 

Stockholms länsstyrelse  

Presidiets medlemmar har deltagit i samråd med länsstyrelsen och har även haft en 
representant i deras referensgrupp. I den gruppen har man fört diskussioner om 2021 års 
uppföljning och om rapporten som länsstyrelsen redovisar till regeringen. 
Stockholms länsstyrelse håller även på att uppdatera sitt uppföljningsprogram och 
referensgruppen har varit involverad i detta arbete tillsammans med konsultfirman Sweco. Vi 
har kunnat lämna synpunkter på hur uppföljningen ska skötas när man vill ta fram 
minoriteternas åsikter. 
 
Kulturdepartementet och kulturminister 
 
Samråd med kulturminister Amanda Lind:  
Samrådet med kulturminister Amanda Lind i oktober 2021 handlade mestadels om 
undervisning och ekonomisk fördelning av resurser. 
Minister Lind berättade att för att stärka de nationella minoritetsspråken har regeringen bland 
annat föreslagit en kraftig förstärkning om 90 miljoner kronor per år 2022–2024. Det innebär 
möjlighet att ta fram handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken 
samt att inrätta bl.a. språkcentrum för finska språket. Det ingår även förstärkning av 
uppföljningsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholms län samt förstärkt organisationsstöd till 
organisationer som företräder nationella minoriteter. 
Minister Lind berättade vidare om regeringens planer att stärka tillgången till undervisning i 
nationella minoritetsspråk med 26,5 milj. kronor per år. Regeringen ska ge Skolverket i 
uppdrag att samordna undervisningen i bl.a. i finska. Skolverket ska även stödja 
framtagandet av läromedel i minoritetsspråk. 
 
Socialstyrelsen 
En representant från delegationen har deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp. I denna 
grupp har man diskuterat och prioriterat områden som Socialstyrelsen ska följa via t ex 
enkät. De prioriterade områden är: Äldreomsorgen, ungdomspsykiatrin, primärvård, 
beroendevård, samt mäns våld mot kvinnor. 
Socialstyrelsen samarbetar även med Folkhälsomyndigheten i dessa frågor. 
 
Folkhälsomyndigheten 
Presidiet har deltagit i samråd med Folkhälsomyndigheten.  
Myndigheten har ett regeringsuppdrag som innebär att myndigheten måste följa upp 
minoriteternas hälsosituation. Fokus bör ligga på diskriminering och utsatthet. 
Myndigheten samarbetar med Socialstyrelsen. 
 
Sverigefinländarnas delegation önskar 
 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 

 




