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Folktingets verksamhet baserar sig på lagen om Folktinget, enligt 
vilken Folktinget ska främja den svenskspråkiga befolkningens rät-
tigheter och stärka det svenska språkets ställning i Finland. Till de 
lagstadgade uppgifterna hör också att informera om det svenska i 
Finland. 

Arbetet med att främja det svenska i Finland har flera dimensioner. 
Folktinget engagerar sig i ett långsiktigt, proaktivt strategiskt arbete 
med syfte att förändra och förbättra de strukturer som ska möjlig-
göra service på svenska i Finland. Ett exempel på detta är tillsät-
tandet av Ahtisaarigruppen och det arbete med en nationalspråks-
strategi, som kulminerade med att statsrådet i december 2012 
godkände Finlands första språkstrategi. Men Folktinget agerar 
också då det brister i den offentliga servicen. Ett exempel på detta 
är det arbete som utförs inom Folktingets språkskyddsverksamhet, 
dit medborgarna kan vända sig då de inte erhållit den lagstadgade 
service på svenska som de har rätt till. 

Folktinget fortsätter arbetet med att informera och därmed förbättra 
attityderna till svenskan i Finland. De årliga satsningar som görs i 
samband med Svenska dagen och Svenska veckan kompletteras 
med evenemang som t.ex. Finlandsarenan. Den storsatsning som 
gjordes i Björneborg sommaren 2012 får en fortsättning 2013 och 
2014. 

Det aktiva arbetet med Ahtisaarigruppen inför riksdagsvalet 2011, 
under regeringsförhandlingarna och i utarbetandet av national-
språksstrategin samt de större satsningar som har gjorts under de 
senaste åren, t.ex. Finlandsarenan, har märkbart vidgat Folktingets 
kontaktytor och byggt upp en god renommé hos beslutsfattare och 
myndigheter. Det här stärker Folktingets förmåga att framgångsrikt 
genomföra projekt till gagn för finlandssvenskarnas ställning och 
tvåspråkigheten i landet.

I det här arbetet har Folktinget ett nära samarbete och koordinering 
med andra finlandssvenska aktörer, vilket möjliggör för Folktinget 
att lyfta upp till diskussioner med ministerier och andra myndigheter 
frågor som har stor relevans för den svenskspråkiga befolkningen. 
Beroende av frågornas karaktär, förs diskussioner med ministrar, 
kanslichefer eller ledande tjänstemän. Folktinget fortsätter att upp-
rätthålla en nära kontakt med myndigheter och beslutsfattare och 
deltar aktivt i samarbetsorgan och arbetsgrupper inom den offent-
liga förvaltningen. 

Landskapet Åland har genom sin självstyrelse en särställning 
i Finland.  Det är därför viktigt att fortsättningsvis betona Ålands 
enspråkigt svenska status och att arbeta för att statliga myndig-
heter uppfyller självstyrelselagens och språklagstiftningens krav. 
Folktinget arbetar i samarbete med de åländska myndigheterna, 
och de av Ålands lagtingsledamöter utsedda folktingsledamöterna, 
för att säkerställa den svenska servicen. Ett nära samarbete mel-
lan Åland och Svenskfinland är en betydande resurs i arbetet för 
att stärka svenskans ställning i Finland. Folktingets styrelse utreder 
under verksamhetsperioden huruvida flera än nuvarande fem man-
dat i Folktinget borde tillfalla landskapet Åland och vidtar vid behov 
åtgärder för att ändra ”Regler för mandatfördelningen i Svenska 
Finlands folkting (valordning)” i god tid före nästa mandatfördelning 
2016.

Under 2013-2014 fortsätter Folktinget det samarbete som har eta-
blerats med Sametinget. År 2012 deltog Sametingets ordförande 
som talare i ett av Folktingets seminarier och folktingssekreteraren 
besökte Sameparlamentet i Enare.

I samband med kommunalvalet hösten 2012 utsågs ett nytt folk-
ting. Då hälften av folktingsledamöterna är nya, riktas speciella 
satsningar på information och utbildning till ledamöterna. De förtro-
endevalda erbjuds en aktivare roll än tidigare under de kommande 
fyra åren. Folktingsledamöterna inbjuds till strategisamlingar där 
deras kunnande tas till vara i diskussioner om aktuella frågor med 
central betydelse för de svenskspråkiga finländarna. Kontakten 
mellan politiska partier och befolkningen är viktig och bör utvecklas. 
Folktinget fortsätter att koordinera och sköta sekretariatuppdraget 
när representanter för riksdagspartierna samlas till rundabordsdis-
kussioner i riksdagen.

Folktinget fortsätter sitt aktiva internationella arbete genom att 
fördjupa flera satsningar som inleddes under år 2012. Under år 
2013-2014 sätter vi fokus på samarbetet inom våra europeiska nät-
verk genom att leda ett projekt i NPLD:s regi (Network to Promote 
Linguistic Diversity) i syfte att utarbeta en europeisk vägkarta 
för språkstrategier, för att stärka de regionala och mindre talade 
språken i Europa. Vi fördjupar och vidareutvecklar kontakterna till 
Sverige och de sverigefinska aktörerna och deltar i ett europeiskt 
projekt för gränssamarbete. Folktinget intensifierar också samar-
betet kring uppföljningen av Finlands tillämpning av Europarådets 
konventioner gällande minoritetsområdet.

Uppföljning av nationalspråksstrategin

Ett av Folktingets viktigaste uppdrag under 2012 var att delta i 
beredningen av nationalspråksstrategin under statsminister Jyrki 
Katainens ledning. I december godkände statsrådet Finlands för-
sta språkstrategi, i syfte att trygga två livskraftiga nationalspråk i 
Finland även i framtiden. Strategin innehåller dels ett långsiktigt 
strategidokument, dels konkreta åtgärder för regeringsperioden 
2011-2015. 

Nationalspråksstrategin har alla förutsättningar att bli ett utmärkt 
verktyg för myndigheterna t.ex. i organiseringen av svensk ser-
vice. Det här är viktigt speciellt i tvåspråkiga kommuner, som t.ex. i 
huvudstadsregionen, där antalet svenskspråkiga är stort, men 
ändå procentuellt sett utgör en liten minoritet. Nationalspråksstrate-
gin fastslår att våra båda officiella språk är en rikedom för Finland, 
och betonar att språken ska behandlas jämlikt, vilket ibland kan 
förutsätta en särlösning för den mindre språkgruppen. 

Betydelsen av att informera medborgarna om deras språkliga 
rättigheter aktualiseras i och med att nationalspråksstrategin bör-
jar tillämpas och implementeras. Folktinget kommer att följa upp 
implementeringsprocessen och informera allmänheten om strate-
gins innehåll och de språkliga rättigheter den betonar. Bristande 
kunskaper om vilka rättigheter medborgarna har leder ofta till att 
de avstår från grundläggande språkliga rättigheter, vilket på lång 
sikt urholkar Finlands tvåspråkighet. Folktinget planerar därför att 
besöka olika regioner i Svenskfinland för att informera medbor-
garna allmänt om deras språkliga rättigheter och särskilt om de 
rättigheter som behandlas i nationalspråksstrategin. 

Folktinget kommer att följa med att myndigheter erbjuder en sådan 
service på svenska som stadgas i lagarna, och att myndigheternas 
inre kontroll fungerar och rättar till de brister som finns. Eftersom 
uppenbara brister trots allt finns, har Folktinget fortfarande en stor 
roll i att följa upp att nationalspråksstrategin implementeras på 
bästa möjliga sätt.



Språkskyddsverksamhet

Språkskyddsarbetet är en av Folktingets lagstadgade uppgifter 
som i de flesta länder med liknande språklagstiftning handhas 
av myndigheter. Verksamheten utgör en lågtröskelkontakt mellan 
medborgarna och myndigheterna, och medborgarna får också stöd 
i att själva tillvarata sina språkliga rättigheter. Språkskyddssekre-
teraren kommer fortsättningsvis att samarbeta bland annat med 
Justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande 
rättigheter, justitieombudsmannens kansli samt olika medborgar-
organisationer. 

Eftersom anmälningarna ökar stadigt behövs förstärkta insatser 
på det här området. Folktinget kommer år 2013-2014 att utveckla 
språkskyddsarbetet så att det koncentreras till större helheter och 
färdigställer vykort med information om språkliga rättigheter för 
att delas ut till allmänheten. Genom att i samarbete med medbor-
garorganisationer sprida information om språkliga rättigheter och 
Folktingets verksamhet, t.ex. genom artiklar i medlemstidningar 
och samarbetsmöten, kan Folktinget stödja enskilda medborgare 
i att själva föra sin talan när deras språkliga rättigheter har kränkts. 
Samtidigt uppmuntras organisationerna att förmedla språkskydds-
ärenden till Folktinget. 

Förvaltning 

Folktinget tog under förra verksamhetsperioden aktivt del av den 
process som föregick den kommande strukturlagen för kommu-
nerna, och detta arbete fortgår år 2013. Folktinget sätter stort fokus 
på att trygga förvaltningslösningar som säkerställer den svensk-
språkiga befolkningens rätt till likvärdig service. Finansministeriet 
har bett Folktinget om ett utlåtande gällande kommunstruktur-
lagen, och Folktinget har i samband med detta för avsikt att be en 
grundlagsexpert granska lagförslaget i förhållande till grundlagen. 
Folktinget kommer fortsättningsvis att föra diskussioner med för-
valtnings- och kommunminister Henna Virkkunen och justitieminis-
ter Anna-Maja Henriksson. Folktinget har också för avsikt att ordna 
ett seminarium kring kommunreformen och reformen av social- och 
hälsovårdsstrukturerna. Utöver detta förutsätter beredningen av 
kommunallagens olika delområden kontinuerlig bevakning från 
Folktingets sida.

Den riksomfattande reformen av polisförvaltningen fortgår under 
år 2013, och Folktinget håller sig aktivt underrättat om vilka för-
slag som ges inom ramen för ministeriets beredning. Folktinget ser 
därtill med intresse fram emot uppföljningen på det klagomål om 
polisförvaltningsreformen, som Folktinget lämnade till justitiekans-
lern i slutet av år 2012. Folktinget fortsätter bevaka den svenska 
servicen inom nödcentralsväsendet och arbetar för att utbildningen 
för sjöbevakare ordnas på svenska också i fortsättningen. Som ett 
led i denna intressebevakning, kommer Folktinget att uppvakta 
inrikesminister Päivi Räsänen.

Folktinget följer upp hur nationalspråksstrategin tillämpas i de stora 
förvaltningsreformerna under år 2013.  

Social- och hälsovård 

Under verksamhetsåren 2013-2014 kommer Folktingets arbete 
kring social- och hälsovård att fokusera på pågående lagstift-
nings- och strukturreformer. Folktinget tillsatte i början av år 2012 
en arbetsgrupp med uppgift att utveckla riktlinjer för hur vården på 
svenska ska säkerställas i samband med reformen av servicestruk-
turerna inom social- och hälsovården. Arbetsgruppen fortsätter sitt 
arbete i takt med beredningen av reformen. Folktinget kommer 
även att uppvakta omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson 
med anledning av servicestrukturreformen.

Förutom den intressepolitiska bevakningen kommer Folktinget 
även att ordna två seminarier om patientens ställning och språkliga 
rättigheter i vården. Seminarierna riktar sig främst till studerande 
inom vårdsektorn. Folktinget kommer också att följa upp verkstäl-
landet av den utredning om mentalvård på svenska som tanke-
smedjan Magma lät göra förra året på basis av en motion som god-
kändes av Folktingets session. De satsningar som inleddes i slutet 
av år 2012 på de språkliga rättigheterna inom barnskyddet kommer 
att fortsätta under år 2013. Bland annat kommer en broschyr om de 
språkliga rättigheterna inom barnskyddet att distribueras till berör-
da aktörer. Broschyrer om språkliga rättigheter inom andra delar av 
social- och hälsovården kommer också att utarbetas enligt behov.
Folktinget avser att under år 2013-2014 fortsätta samarbetet med 
Sitra, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, som inleddes 
år 2011. I mån av möjlighet kan samarbetet utvidgas till att omfatta 
också andra områden än social- och hälsovård. 

Dagvård, skola och utbildning

De grundläggande strukturella förändringar som är på gång inom 
utbildningssektorn kräver strategiskt agerande och utökade sats-
ningar. Sedan Folktinget hösten 2012 träffat undervisningsminister 
Jukka Gustafsson för överläggningar kring den nya timfördelningen 
inom den grundläggande utbildningen, undervisningen i svenska 
i de finska skolorna, förslagen om tvåspråkiga skolor och språk-
badsundervisningen, bör fokus år 2013 sättas på att följa upp för-
verkligandet av förslagen och besluten såväl inom ministeriet som 
inom Utbildningsstyrelsen. Gymnasiereformen och beredningen av 
lagen om småbarnsfostran är andra frågor som förutsätter bevak-
ning av Folktinget.

Allt fler familjer är två- och flerspråkiga, och frågan om vilket språk 
man ska välja för sitt barn är inte alltid ett självklart val. Frågan 
aktualiseras senast då barnet ska placeras i dagvård eller i skola. 
Många föräldrar är osäkra på hur ett barn som möter två språk 
påverkas och hur den språkliga utvecklingen kommer att bli. 

Eftersom det är viktigt att nyblivna föräldrar ges en möjlighet att 
bekanta sig med möjligheterna till språkval, kommer Folktinget att 
omarbeta broschyren Ge ditt barn en gåva och trycka upp den i 
ny uppsättning. Folktinget samarbetar med övriga finlandssvenska 
aktörer som är involverade i rådgivningsinformation för nyblivna 
föräldrar. Det är viktigt att detta arbete systematiseras så att all råd-
givningspersonal ser det som värdefullt och naturligt att diskutera 
språkstrategier inom familjen med nyblivna föräldrar. Den omarbe-
tade broschyren Ge ditt barn en gåva kommer här till nytta.

Folktinget ämnar vidare ordna regionala seminarier om språk-
val, som riktar sig till rådgivningspersonalen. Kring det nytryckta 
materialet och seminarierna startar Folktinget även en kampanj, 
där broschyrerna sprids tillsammans med andra marknadsförings-
åtgärder i anknytning till kampanjen, bl.a. under Finlandsarenan i 
Björneborg.



Ungdom

Folktinget fortsätter att bereda plats och ge unga svenskspråkiga 
möjligheter att påverka och lyfta fram frågor som är relevanta för 
dem. Förutom att Folktingets ungdomsutskott behövs, är det vik-
tigt att unga människor finns representerade också i Folktingets 
övriga utskott. Detta på grund av att de frågor som påverkar och 
intresserar ungdomar, t.ex. utbildningsfrågor, behandlas i dag av 
utbildningsutskottet. Folktingets arbetsutskott bör ge klara direktiv 
till ungdomsutskottet vilka frågor som utskottet ansvarar för, så att 
ett dubbelarbete kan förhindras. 

Under 2013 och 2014 kommer Folktinget att rikta in sig på att nå ut 
till unga finska politiker i de partier som är medlemmar i Folktinget. 
Flera äldre politiker har på ett berömvärt sätt försvarat det svenska 
språkets ställning i Finland, men intresset för det svenska och det 
nordiska är inte lika självklart hos den kommande ledargeneratio-
nen. I det här arbetet kommer också unga folktingsledamöter att 
engageras. 

Information och attitydarbete

Till Folktingets huvudsakliga uppgifter hör att förmedla information 
om svenskan i Finland och att lyfta upp frågor av betydelse för den 
svenskspråkiga befolkningen. Folktinget kommer under verksam-
hetsperioden att lansera en ny webbplats och även distribuera ett 
nyhetsbrev till prenumeranter. Dessa tjänster ska betjäna Folkting-
ets förtroendevalda, allmänheten samt pressen. Folktinget kommer 
också att utarbeta ett webbaserat informationsmaterial som riktar 
sig till skolor. 

Arbetet med att förbättra attityderna till svenskan i Finland fortsät-
ter, dels med projekten Svenska veckan och Finlandsarenan men 
även genom ett PR-märke, med tillhörande kampanj, som ges till 
finskspråkiga personer som i sin vardag stöder och arbetar för 
svenskan i Finland.

Svenska veckan och Svenska dagen

Folktinget arbetar långsiktigt med Svenska veckan och målet är att 
år 2015 ha 15 orter med i samarbetet. År 2013 kommer fortsätt-
ningsvis 12 orter att delta i Svenska veckan som officiella Svenska 
veckan- orter och förhandlingar med övriga intresserade orter 
fortsätter. Ett bredare samarbete planeras också inom Norden. I 
Sverige finns ett stort intresse bland de sverigefinska ungdoms-
föreningarna att ta modell av Svenska veckan som ett arbets-
redskap för positiva språkattityder.  

Svenska dagen firas årligen 6.11 och Folktinget kommer fortsätt-
ningsvis att stå värd för en huvudfest och två regionala fester runt 
om i Svenskfinland samt en mottagning i huvudstadsregionen. 

Finlandsarenan och Pori Jazz

Sommaren 2012 medverkade Folktinget för första gången i större 
utsträckning i SuomiAreena/Pori Jazz genom att skapa konceptet 
Finlandsarenan. Finlandsarenan var den svenska programhel-
heten i det annars helt finska programutbudet på SuomiAreena. 
Folktinget fortsätter 2013 och 2014 det påbörjade samarbetet med 
SuomiAreena, Pori Jazz och Björneborgs stad för att lyfta fram det 
svenska i Finland. Tillsammans med SuomiAreena ordnas högklas-
siga diskussioner och tillsammans med Pori Jazz lanseras ett nytt 
koncept; Svenska natten, som blir en helkväll med jazz och mingel 
på svenska. Folktinget kommer även att synas stort på Medborgar-
torget i hjärtat av staden med den finlandssvenska paviljongen som 
samlingsplats. 

Folktinget tror starkt på att en medverkan i SuomiAreena är en 
viktig markering för det svenska i Finland. På grund av att språkkli-
matet tidvis är kärvt är ett sommarevenemang som SuomiAreena 
ett utmärkt sätt att föra fram det svenska språket i positiv anda. 
Samtidigt får existerande svenska aktörer synlighet. Det gäller så-
väl finlandssvenska institutioner och organisationer i Björneborg 
som riksomfattande finlandssvenska organisationer.

Integration

Under verksamhetsperioden 2013-2014 kommer Folktinget att 
fokusera på integration av invandrare på svenska. Genom intres-
sepolitiskt arbete och informationsspridning kommer Folktinget att 
i samarbete med andra aktörer arbeta för smidigare integrations-
vägar på svenska för invandrare.

I nuläget är det mycket svårt för invandrare att få möjlighet att 
integreras på svenska, trots att det finns utbredd vilja till svensk 
integration. Det finns också ett stort behov av svensk- och tvåsprå-
kig arbetskraft inom flera sektorer. För att behovet av integration på 
svenska, och därmed behovet av svenskspråkig arbetskraft, ska 
kunna tillgodoses, behövs större informationsspridning om möjlig-
heten till och nyttan av integrering på svenska samt lösningar för 
hur tillgången till svenskspråkig integrationsutbildning ska kunna 
öka. 

Folktingets styrelse kommer att tillsätta ett integrationsforum för att 
ge underlag för det intressepolitiska arbetet. Forumet föreslås ha 
en stor representation av politiker med invandrarbakgrund samt 
övriga politiker, tjänstemän från olika myndigheter och represen-
tanter från tredje sektorn. Syftet med integrationsforumet är att låta 
personer med egen erfarenhet och djupgående sakkunskap forma 
modeller för hur den svenska integrationen ska kunna utvecklas 
och växa. När invandrares integrationsutbildning planeras, ska de 
individuella behoven och preferenserna tas i beaktande. En bidra-
gande faktor till bristen på svenskspråkig integrationsutbildning är 
att kommunen, arbets- och näringsbyrån och NTM-centralen inte 
har beaktat det individuella behovet av utbildning på svenska. 
Folktingets integrationsforum föreslås arbeta för att bl.a. detta 
missförhållande ska korrigeras. 

Internationell verksamhet 

Långsiktig språkplanering och strategier för att främja de mindre 
talade språken är ett högaktuellt tema just nu inom andra språk-
grupper i Europa, och är ett av det europeiska nätverket NPLD:s 
(Network to Promote Linguistic Diversity) prioritetsområden. Folk-
tinget har en ledande roll i denna diskussion som Lead Partner 
för ett projekt som NPLD fått EU-finansiering för (åren 2013-15). 
Projektet, vars syfte är att utarbeta en långsiktig språkstrategi 
eller vägkarta för Europa i dessa frågor, är ett samarbete mellan 
NPLD, Intergruppen för minoritetsspråk i Europaparlamentet och 
Folktinget. 

Sverigefinska Riksförbundet (RSKL), Sverigefinska delegationen 
och FRIS (Finlandssvenska riksförbundet i Sverige) är sedan 
länge våra nära samarbetspartner. Under de två senaste åren har 
Folktinget breddat sitt nätverk i Sverige och även hållit aktiv kon-
takt med de 40 kommuner som ingår i det finska förvaltningsområ-
det i Sverige. Folktinget fortsätter samarbetet genom att arrangera 
en större rundabordsdiskussion i Stockholm hösten 2013, dit vi 
inbjuder representanter från sverigefinländska organisationer och 
finska förvaltningskommuner, svenska och finska politiker samt 
medier.



Som ett led i detta samarbete, gick Folktinget i november 2012 
med som partner i en europeisk ansökan om ett projekt för gräns-
samarbete. Ledande partner är det europeiska forskningsinstitutet 
ECMI (European Centre for Minority Issues) i Flensburg. Projektet 
”Active Border Citizens for Europe” har som mål att studera hur 
minoritetsorganisationer på båda sidor av en gräns samarbetar re-
gionalt och genom sin aktivitet stärker dialogen över gränserna. 
Ifall projektet får finansiering, ordnas ett seminarium i Helsingfors 
under hösten 2013.

Folktinget fortsätter sin aktiva roll i rapporteringsprocessen kring 
Europarådets konventioner om regionala eller minoritetsspråk och 
om nationella minoriteter (stadgan och ramkonventionen). Detta 
innebär täta kontakter med Utrikesministeriet som koordinerar kon-
ventionernas tillämpning i Finland, och med de expertgrupper vid 
Europarådet som följer med konventionerna. Folktinget har en vik-
tig roll i att bevaka att Europarådets rekommendationer om språk-
liga rättigheter på svenska i Finland tillämpas i praktiken. 

Som representant för finlandssvenskarna och Finland i olika 
europeiska nätverk, ser Folktinget kontinuerligt som sin uppgift att 
sprida den kunskap och information som Folktinget får via sina 
europeiska kontakter till sina finlandssvenska samarbetspartner. 
I samband med förnyandet av Folktingets webbplats och lanse-
ringen av ett nyhetsbrev från Folktinget år 2013, kommer också 
informationen om internationella frågor och samarbetsprojekt att 
stärkas.

Ekonomi

Folktinget erhåller ett statsanslag som i dagsläget täcker ca 60 
procent av verksamhetskostnaderna. Statsanslaget täcker de kost-
nader som uppstår för det grundläggande, lagstadgade främjandet 
av de språkliga rättigheterna. Enligt lagen om Svenska Finlands 
folkting ska Folktinget särskilt bevaka att de språkliga rättigheterna 
tillgodoses vid handläggningen av ärenden i domstolar och andra 
myndigheter. 

För att kunna genomföra större projekt, storsatsningar som Svens-
ka dagen, Svenska veckan och Finlandsarenan, är Folktinget 
beroende av extern finansiering. Folktinget kommer under verk-
samhetsperioden att fortsätta och utveckla samarbetet med fonder, 
stiftelser och näringslivet.  

Folktinget fortsätter att samarbeta med och erbjuda service till 
landets svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner, och kommer 
också under den kommande verksamhetsperioden att vända sig till 
dessa med anhållan om understöd.

Utskott

I enlighet med 6 § 2 mom. i Folktingets stadgar ska de utskott som 
tillsätts av styrelsen fastställas på sessionen. Folktingets ledamöter 
fastställde vid session i Tammerfors 13–14.4.2013 följande utskott 
och styrelsen gavs fullmakt att besluta om utskottens 
storlek:
 1  Ett förvaltningsutskott
 2  Ett utbildningsutskott
 3  Ett social- och hälsopolitiskt utskott
 4. Ett ungdomsutskott
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