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Nationalspråksstrategin

Finland fick sin första nationalspråksstrategi i december 
2012. Strategin utgör fortfarande en utmärkt grund för 
arbetet med att stärka nationalspråken i Finland, men 
det finns behov av en uppdatering av strategin och dess 
handlingsplan. Handlingsplanen ska innehålla konkreta 
åtgärder och metoder för att följa upp att de målsättning-
ar och förslag som finns förverkligas också i praktiken. För 
att säkerställa att handlingsplanen förankras på alla mi-
nisterier bör statsrådets kansli få en stark, koordinerande 
roll i arbetet.

Det är viktigt att tanken på en uppdatering av natio-
nalspråksstrategin är förankrad hos alla politiska partier. 
Folktinget träffar därför i god tid före regeringsför-
handlingarna de politiska partierna för att förankra de 
viktigaste elementen som bör ingå i den uppdaterade 
nationalspråksstrategin och dess handlingsplan.

Språkklimatet

Regeringens berättelse om språklagstiftningen 2017 ger 
en bekymmersam bild av språkklimatet i Finland. I den 
offentliga debatten, och i synnerhet på sociala medier, har 
hatretoriken ökat och den riktar sig ofta mot svensksprå-
kiga och minoritetsgrupper. 

Det behövs nu ett grundläggande arbete för att skapa 
en positivare attityd mellan olika språkgrupper. I det 
här arbetet måste regeringen gå i spetsen. Den kom-
mande regeringen bör därför tillsätta en arbetsgrupp på 
ministernivå med uppgift att utarbeta en strategi för goda 
samhällsrelationer.

Folktinget 100 år

Folktinget ordnar under år 2019 tre jubileumsseminarier, 
som lyfter upp ämnen som är centrala för den svensk-
språkiga befolkningen i Finland. Folktingets 100-års-
jubileum lyfts också upp under sessionen på Åland i maj 
och i samband med flera evenemang som ordnas under 
konceptet Folktinget i farten. De största festligheterna 
ordnas i samband med Svenska dagen.

En historik utges under året. Historikens syfte är att 
ge en överskådlig beskrivning av Folktinget och dess 
verksamhet. Det är motiverat att särskilt undersöka 
vilken betydelse Folktinget har haft som initiativtagare 
och påverkansorgan när det gäller vissa frågor av stor be-
tydelse för den svenskspråkiga befolkningen, som arbetet 
i Ahtisaari-arbetsgruppen som ledde till nationalspråks-
strategin.

En redaktionskommitté med personer som har bra 
kännedom om Folktingets historia och organisation ar-
betar under våren 2019 med att planera historiken, anlita 
olika författare och sammanställa historiken i samarbete 
med Folktingets tjänstemän. Historiken blir färdig till 
Svenska dagen 2019.

Synlighet genom  
Folktinget i farten
Folktinget intensifierar under verksamhetsperioden sitt 
arbete med att synliggöra Folktinget och dess verksamhet 
samt genom att informera om det svenska i Finland. Det 
utåtriktade arbetet förverkligas under namnet Folktinget 
i farten och utförs både i svensk- och finskspråkiga 
miljöer. Folktinget i farten handlar om olika typer av 
aktiviteter av pop-up-karaktär eller aktiviteter som 
förverkligas tillsammans med en annan aktör. 

Insatserna i det svenskspråkiga Finland handlar till 
exempel om att vid olika sammankomster berätta om 
Folktingets språkskyddsverksamhet eller den  
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intressebevakning som utförs vid Folktinget. I det 
finskspråkiga Finland fokuserar vi särskilt på att sprida 
information om det svenska i Finland, väcka intresse 
för det svenska och uppmuntra människor att våga tala 
svenska. 

Folktingets förtroendevalda involveras i arbetet. De 
förtroendevalda fungerar som en sammankopplande länk 
mellan sin kommun eller region och kansliets personal i 
fråga om vilka evenemang vi kunde medverka i. För kam-
panjen Folktinget i farten finns en logo som signalerar 
aktivitet och som Folktinget använder i sin utåtriktade 
verksamhet. 

Under verksamhetsperioden är Folktinget samarbets-
part i Kansalliskielet ry - Nationalspråken rf:s projekt 
Kielilähettiläät - Språkambassadörerna 2019–2021. Syftet 
med projektet är att bilda ett nätverk av personer som 
besöker utbildningsenheter, företag och organisationer i 
landet och berättar om det tvåspråkiga Finland.

Åland

Landskapet Åland har genom sin självstyrelse en särställ-
ning i Finland. Det är därför viktigt att arbeta för att 
statliga myndigheter uppfyller självstyrelselagens och 
språklagstiftningens krav. Folktinget samarbetar med 
åländska politiker och myndigheter för att garantera 
och stärka den svenska service som erbjuds av statliga 
myndigheter på fastlandet. 

I maj 2019 ordnar Folktinget sin jubileumssession i  
Mariehamn. Folktinget ser detta som en viktig markör 
som signalerar vikten av ett gott samarbete med 
åländska aktörer. Ett nära samarbete mellan Åland och 
Svenskfinland är ett viktigt redskap i arbetet för att stärka 
svenskans ställning i Finland.

Folktinget är också med som samarbetspart i plane-
ringen och genomförandet av AlandicaDebatt, som ord-
nas i Mariehamn i juni 2019. AlandicaDebatt erbjuder en 
arena för samhällssamtal på svenska i Finland och är ett 
utmärkt tillfälle att ytterligare stärka relationerna mellan 
Åland, övriga Finland och Norden.

Intressebevakning

Folktinget följer med aktuella lagberedningsprojekt 
och påverkar via olika kanaler beredningsarbetet, med 
målsättningen att öka förståelsen för att det behövs starka 
skrivningar på lagnivå för att trygga service på landets två 
nationalspråk. Det här sker genom möten med ministrar 
och tjänstemän, genom höranden i riksdagens utskott 
och utlåtanden till ministerier, riksdagsutskott och olika 
myndigheter.

Folktinget fortsätter arbeta för att myndigheterna ska 
utföra grundliga språkliga konsekvensbedömningar i 
lagstiftningen. Språkliga rättigheter och tillgodoseendet 
av dessa bör ha en central ställning i beredningen av lagar 
och författningar på lägre nivå. Det är synnerligen viktigt 

att myndigheterna grundligt bedömer de språkliga 
konsekvenserna av alternativa förslag och väljer de förslag 
som tryggar svensk- och finskspråkiga personers språk-
liga rättigheter enligt lika grunder. 

Digitalisering av tjänster är en växande trend och en 
del av den allmänna samhällsutvecklingen. När samhället 
förändras är det viktigt att säkerställa likabehandling av 
befolkningsgrupperna. För att digitaliseringen ska kunna 
utnyttjas fullt ut samtidigt som individens rätt till service 
på eget språk förverkligas, måste de digitala lösningarna 
fungera likvärdigt på finska och svenska. Folktinget kom-
mer därför att fortsätta att arbeta för att tvåspråkigheten 
beaktas redan i planeringen av systemlösningarna, så att 
de digitala tjänsterna utvecklas parallellt på finska och 
svenska.

Folktingets sektorutskott och de sakkunniga på kansliet 
sköter intressebevakningen inom de olika politikområ-
den som presenteras nedan.

Förvaltning

Under början av år 2019 följde Folktinget aktivt med be-
handlingen av vård- och landskapsreformen i riksdagen. 
Eftersom reformen föll fortgår bevakningen inom förvalt-
ningen inte till denna del, utan Folktinget riktar in sig på 
de målsättningar som nästa regering kommer överens om 
inför den nya regeringsperioden. 

Folktinget har för avsikt att träffa inrikesministeriets 
kanslichef Ilkka Salmi våren 2019 för att diskutera tryg-
gandet av offentliga säkerhetstjänster på svenska inom 
polisväsendet, nödcentralsverksamheten, räddnings-
väsendet samt gräns- och sjöbevakningen. Folktinget 
ordnade ett seminarium kring detta tema hösten 2018, 
som visade att utbildningen har en kritisk betydelse med 
tanke på tillgången till svenskkunnig personal inom de 
olika förvaltningssektorerna. Möjligheterna att rekrytera 
utbildad personal som kan svenska är följaktligen en 
nyckelfaktor för att myndigheterna ska kunna tillgodose 
de språkliga rättigheterna. Dessa frågor har stor relevans 
också för Åland.

Tingsrättsreformen träder i kraft år 2019 och innebär 
att tillgången till rättstjänster på svenska försämras på 
flera håll i landet. Tre tvåspråkiga tingsrätter och fyra 
sammanträdesplatser på tvåspråkiga orter dras in. 
Majoritetsspråket inom domkretsen för Österbottens 
tingsrätt ändras från svenska till finska. Följderna av 
tingsrättsreformen förutsätter bevakning från Folktingets 
sida. Därtill tar Folktinget vid behov ställning till justitie-
ministeriets beredning gällande en nationell rättshjälps- 
och intressebevakningsmyndighet samt den fortsatta 
omstruktureringen av hovrätterna och förvaltnings-
domstolarna.

Tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna måste 
ges stor betydelse i digitaliseringen av offentliga tjänster. 
Myndigheterna ska i sin verksamhet självmant se till att 
individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken, 
och det här gäller också digitala tjänster. Detta var ett 
återkommande tema i Folktingets utlåtanden inom 
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förvaltningen under senaste verksamhetsår, och förvalt-
ningsutskottet hör i början av år 2019 att en tjänsteman 
från justitieministeriets enhet för demokrati, språk och 
grundläggande rättigheter, som redogör för ministeriets 
synpunkter på detta.

Folktinget fäster också i fortsättningen stor uppmärk-
samhet vid myndigheternas bedömning av språkliga 
konsekvenser i de utlåtanden som vi lämnar till ministe-
rier och riksdagens utskott. Folktinget strävar med detta 
efter att påverka lagberedningen och nå lösningar som 
tryggar den språkliga likställdheten mellan den finsk- och 
svenskspråkiga befolkningen i landet.

Därtill följer Folktinget aktivt med hur nya myndig-
heter som Åklagarmyndigheten och Domstolsverket tar 
sig an sina uppgifter med avseende på tillgodoseendet av 
språkliga rättigheter.

Utbildning

Nedskärningarna som nuvarande och tidigare regeringar 
gjort inom utbildningssektorn har varit omfattande.  
Verksamheten har drabbats hårt och personalen på 
utbildningsfältet slår larm. För att upprätthålla en god 
kvalitet på utbildningen måste projektpolitiken ge vika 
för långsiktighet och ökad grundfinansiering på alla 
utbildningsstadier. Folktinget fortsätter bevaka den 
svenskspråkiga befolkningens intressen och rättigheter 
i syfte att trygga tillgången till kvalitativ svenskspråkig 
utbildning på alla utbildningsnivåer.

Parallellt med de ekonomiska nedskärningarna har 
flera omvälvande utbildningsreformer genomförts. 
Under verksamhetsperioden följer Folktinget upp hur 
reformerna inom småbarnspedagogiken, yrkesutbild-
ningen och gymnasiet utfaller med tanke på det svenska 
i Finland. 

I lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft i sep-
tember 2018, har kraven på behörighet för personal inom 
småbarnspedagogiken skärpts. Redan nu är bristen på 
svenskspråkig behörig personal uppenbar, särskilt i södra 
Finland. Bristen på behöriga lärare hotar jämlikheten i ut-
bildningen. Folktinget tog upp sin oro i detta ärende med 
undervisningsministern vid samrådet för språkärenden 
i oktober 2018. Ministern lovade att antalet utbildnings-
platser för personal inom småbarnspedagogik utökas, 
även på svenska. Folktinget följer upp att undervisnings-
ministerns löfte uppfylls. 

Studiehandledningen har i och med yrkesutbildnings- 
och gymnasiereformerna fått en helt ny roll, betydelse 
och omfattning. Folktinget har i sina utlåtanden under 
lagberedningen påtalat att flera svenskspråkiga behöriga 
studiehandledare bör utbildas, om målsättningen i re-
formerna ska uppfyllas. Folktingets vägkost har noterats 
i det betänkande som riksdagens kulturutskott gav. Vid 
samrådet för språkärenden hänvisade undervisnings-
ministern till en prognos som har tagits fram om det 
nationella behovet av studiehandledare. Enligt prognosen 
är behovet av utexaminerade svenskspråkiga studie-
handledare två per år, vilket Folktinget inte anser vara en 

realistisk bedömning. Undervisningsministern lovade 
utreda saken. Folktinget följer upp situationen.

Nyanlända har rätt att välja om de vill integreras på 
svenska. En utmaning i integrationsprocessen är att läro-
medel i svenska som andra språk saknas för förskoleun-
dervisningen samt årskurserna ett och två. Folktinget har 
framhållit att läromedel i svenska som andra språk bör 
finnas för alla åldersgrupper samt betonat att läromedlen 
bör ha en finlandssvensk kontext. Folktingets yrkande 
har noterats vid samrådet för språkliga ärenden och 
Folktinget följer upp hur arbetet framskrider.   

Under hösten 2019 arrangerar Folktinget ett semina-
rium om den svenskspråkiga yrkesutbildningens framtid.

Social- och hälsovård

Ett av de substansområden som Folktinget kontinuerligt 
lägger vikt vid är social- och hälsovården. Vi arbetar 
för att tillgången till social- och hälsovård på svenska 
ska säkerställas i lagberedning, strukturreformer och i 
praktiken. 

De senaste åren har fokus legat på vårdreformen och 
det kommer det att göra även den kommande verksam-
hetsperioden. Även om regeringen Sipiläs förslag till 
vård- och landskapsreform föll i mars 2019, kommer vi 
att ta tillvara det arbete som gjorts för att säkerställa de 
språkliga rättigheterna i omorganiseringen av social- 
och hälsovården. Vi kommer också att inrikta vårt 
påverkansarbete på att betona de språkliga rättigheterna 
i nya reformförslag. Fokus läggs på både förvaltningen 
av social- och hälsovårdsmyndigheterna och på service-
produktionen. 

Förutom att bevaka de språkliga rättigheterna i 
reformen har Folktinget särskilt valt att lägga fokus 
på att utveckla ett förslag till struktur för samarbete 
mellan de tvåspråkiga landskapen. Med hjälp av denna 
struktur skulle landskapen kunna förbättra tillgången 
till sådan vård och service på svenska, som har ett litet 
befolkningsunderlag och vars kvalitet är ytterst beroende 
av fungerande muntlig kommunikation på klientens 
språk. Detta arbete fortsätter oberoende av utgången för 
regeringen Sipiläs reformförslag och oberoende av vilken 
förvaltningsstruktur följande regeringen föreslår.

Inför riksdagsvalet och i samband med regeringsför-
handlingarna våren 2019 kommer Folktinget också att 
lyfta fram andra åtgärder inom social- och hälsovården 
som viktiga målsättningar för den nya regeringen.

Vi kommer att se över utbildningsplatserna för olika 
yrkesgrupper inom både socialvården och hälso- och 
sjukvården. Brist på personal som behärskar svenska är 
ett utbrett problem i vårdenheter i de tvåspråkiga regio-
nerna, och vi vill utreda hur utbildningarnas storlek och 
placering påverkar tillgången till svenskkunnig personal. 

Som en del av Folktingets 100-årsjubileum, kommer vi 
på hösten 2019 att ordna ett jubileumsseminarium om 
den rådande situationen inom social- och hälsovården. 

I övrigt följer Folktinget med olika lagberednings-
projekt och försöker påverka beredningsarbetet enligt 
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behov. Bland annat kommer klientens och patientens 
självbestämmanderätt att vara aktuell, såsom även frågor 
kring barn och familj. 

Det konkreta arbetet med social- och hälsovårdsfrågor 
består av utlåtanden till ministerier och riksdag när det 
gäller lagberedning, samt till offentliga serviceprodu-
center när det gäller tryggandet av vård på svenska i 
praktiken. Arbetet består också av deltagande i arbets-
grupper och samarbete med offentliga, privata och tredje 
sektorns aktörer, för att sprida information och utarbeta 
lösningsförslag. Folktingets social- och hälsopolitiska 
utskott deltar i arbetet kring social- och hälsovårdsfrågor 
och behandlar aktuella ärenden på sina möten.  

Kultur och medier

Yle Fems och Yle Teemas samgång till en mix-kanal har 
fått beklagliga konsekvenser och allt färre ser i dag på 
svenskspråkig tablå-tv. Folktinget granskar konsekven-
serna av samgången och följer med hur Yle agerar för att 
tillhandahålla ett mångsidigt allmännyttigt televi-
sions- och radioprogramutbud. Utgångspunkten bör 
vara att den finsk- och svenskspråkiga befolkningen ska 
behandlas på lika grunder i programverksamheten och i 
programproduktionen.   

I mars 2019 ordnar Folktinget ett seminarium om 
framtiden för medier på svenska i Finland, där både Yle 
Fem och den skrivna pressen diskuteras. Syftet med 
seminariet är att ge vägkost för beslutsfattarna samt att 
mera allmänt diskutera svenskans ställning i det finländ-
ska medielandskapet. Folktinget fortsätter att följa med 
utvecklingen på det finlandssvenska mediefältet också 
under år 2020.

Folktinget har aktivt medverkat till bildandet av ett 
kulturråd, som inledde sin verksamhet hösten 2018. Ett 
nära samarbete mellan Folktingets kansli och kultur-
rådet möjliggör en allt mera effektiv intressebevakning i 
kulturfrågor.

Integration

Folktinget anser att rätten för nyanlända personer att 
integrera sig i det finländska samhället på svenska är en 
synnerligen viktig fråga. Folktingets integrationsforum 
har till uppgift att erbjuda underlag för det intressepo-
litiska arbetet med att främja integration på svenska, 
samt att erbjuda en möjlighet för integrationsaktörerna 
i Svenskfinland att utbyta erfarenheter och lösningar. 
Forumets arbete har resulterat i att evenemanget De 
finlandssvenska integrationsdagarna har ordnats tre år i 
rad med Folktinget som medarrangör. 

Folktingets och Bildningsalliansens samarbete kring in-
tegrationsfrågor kommer att intensifieras och utvecklas. 
Målet är att förverkliga slutsatserna som utkristalliserades 
i samband med De finlandssvenska integrationsdagarna 
2018. Avsikten är att aktivera integrationsaktörer på olika 

nivåer och gemensamt skapa modeller för integration på 
svenska i Finland. I synnerhet behöver vi arbeta för att 
skapa fungerande integrationsstigar på svenska i södra 
Finland och framför allt i huvudstadsregionen. Flera in-
tegrationsaktörer har vänt sig till Folktinget i denna fråga, 
och vi kommer att arrangera diskussioner som syftar till 
konkret samarbete inom specifika sektorer och regioner. 
Myndigheternas deltagande i denna process är central. 

Folktinget kommer att fortsätta sitt påverkansarbete 
genom att kontakta ministrar och tjänstemän, bereda ut-
låtanden, informera om de språkliga rättigheterna, stödja 
enskilda personer i deras kontakt till olika integrations-
myndigheter samt genom samarbete med andra aktörer. 

Språkskydd

Språkskyddsverksamheten ger allmänheten möjlighet 
att uppmärksamma Folktinget på myndigheter som har 
brister i sin lagstadgade svenskspråkiga service. Årligen 
tar Folktinget emot cirka 100 klagomål. På basis av dessa 
väljer Folktinget vissa fokusområden som behandlas 
mera ingående, som social- och hälsovården, ministe-
riernas språkliga service och privata bolag som utför 
myndighetsuppdrag. 

Folktinget har kontaktats upprepade gånger gällande 
den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovår-
den. Kontakterna gäller avsaknaden av service på svenska 
i samband med tidsbokningar, patientdokument och lä-
karbesök. Målet med Folktingets arbete är att patientens 
lagstadgade rättigheter förverkligas i praktiken.  

Folktinget har uppmärksammats om brister i statsägda 
bolags, som till exempel VR, språkliga service. Folktinget 
kommer att fästa vikt vid dessa under inkommande 
verksamhetsperiod. De privata bolagen som utför myn-
dighetsuppdrag fortsätter att öka i antal. När myndighets-
uppgifter privatiseras glöms den lagstadgade servicen 
på svenska ofta bort. Eftersom antalet frågor kring 
myndighetsuppdrag som privatiseras ökar ser Folktinget 
det som viktigt att uppmärksamgöra myndigheterna 
på deras språkliga skyldigheter. Folktinget har också 
noterat fall då det funnits brister i den svenskspråkiga 
informationen då ministerier begärt utlåtanden om nya 
lagförslag. Utgående från den information som kommer 
till Folktingets kännedom, framför Folktinget eventuella 
brister till relevanta ministerier. 

Genom att påminna myndigheterna om deras språkliga 
skyldigheter och genom att stödja privatpersoner vill 
Folktinget skapa en större medvetenhet om språklagstift-
ningen. Målet är att aktivera medborgarna och informera 
dem om möjligheten att göra en språkskyddsanmälan 
hos Folktinget, och att vid behov stödja dem i kontakten 
till respektive ansvarsmyndighet. Folktinget uppmärk-
sammar detta genom att ordna träffar eller diskussioner i 
regionerna och lyfter också upp frågan i sociala medier. 

När det gäller större principiella problem vänder sig 
Folktinget till övervakande myndigheter, såsom region-
förvaltningsverken och justitieombudsmannen. Inom 
ramen för språkskyddsarbetet samarbetar Folktinget 
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med justitieministeriets enhet för demokrati, språk och 
grundläggande rättigheter, Kommunförbundet, justitie-
ombudsmannens kansli, diskrimineringsombudsman-
nen och ett antal medborgarorganisationer.  

Svenska dagen  
och Svenska veckan
Folktingets 100-årsjubileum kulminerar i en stor Svenska 
dagen-fest, som ordnas onsdagen den 6 november i Hel-
singfors. Programmet innehåller festtal, prisutdelningar 
och högklassig musik. Folktinget har fört diskussioner 
med Svenska Yle om en direktsändning av festen i tv och 
samtal förs också om samarbete med produktionsbolaget 
Parad Media.

Folktinget kommer också att ordna tre regionala Svens-
ka dagen-fester: en i Åbo, en i Lahtis och en i Österbotten. 
Nytt för 2019 är att vi ordnar en fest på en finskspråkig 
ort, Lahtis. Folktinget är huvudarrangör för festen och 
den ordnas i samarbete med Svenska skolan i Lahtis, 
Lahtis stad och några andra aktörer. 

Den svenska kulturveckan, Svenska veckan, firas alltid 
i samband med Svenska dagen. År 2019 firas veckan 
den 4–10 november. Med projektet vill vi lyfta fram och 
erbjuda ett brett urval av kultur på svenska, i synnerhet 
på orter som ligger långt från ett svenskspråkigt kultur-
utbud. Vår främsta målgrupp är barn och unga, men 
programutbudet får gärna inkludera alla åldersgrupper. 
År 2018 utvidgades nätverket med Vasa–Korsholm, och 
orterna som deltar i firandet är nu 16 till antalet: Uleå-
borg, Karleby, Vasa–Korsholm, Kristinestad, Björneborg, 
Åbo, Kimitoön, Raseborg, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, 
Vanda, Tammerfors, Lahtis, Borgå och Lovisa.  

De flesta program som Folktinget koordinerar placeras i 
daghem och skolor. Vi hoppas att skolorna i sin tur bjuder 
in finska vänelever eller -klasser.  Orterna kompletterar 
utbudet med egna program. Alla program publiceras 
under höstens lopp på webbplatsen www.svenskaveckan.
fi. Där får även utomstående arrangörer göra reklam för 
sina Svenska veckan-arrangemang. Folktingets projekt-
koordinator sammankallar fyra gånger om året orternas 
kontaktpersoner till möte för att planera, genomföra och 
utvärdera programhelheten. Cirka 250 program per år 
arrangeras på orterna under denna vecka.

SuomiAreena

Folktinget har sedan år 2012 deltagit i politikerveckan 
SuomiAreena i Björneborg som går av stapeln i juli. Den 
organiseras av produktionsbolaget Mediahub och staden 
Björneborg i samarbete med MTV, och är Finlands största 
diskussionsforum för politik och samhällsdebatt.  
SuomiAreenas huvudsponsorer år 2019 är Undervisnings-
sektorns Fackorganisation OAJ och Business Finland. 
Evenemanget ordnas den 15–19 juli och årets tema är 
framtidens kunnande och innovationer.

Folktinget arrangerar en diskussion med temat spets-
kompetens för framtidens arbetsmarknad.  Vi vill föra en 
diskussion om hur utbildningsinstitutionerna kan leva 
upp till förväntningarna på kompetens och hur utbild-
ningen ska matcha det behov av kvalificerad arbetskraft 
som finns på en föränderlig arbetsmarknad. 

Vi kommer även att ha en paviljong, Café Svenskfin-
land, på Medborgartorget hela veckan. Fyra finlands-
svenska aktörer bjuds in och presenterar sin verksamhet 
varsin dag. 

Tanken är även att samarbetet med Pori Jazz-festivalen 
fortsätter med jazzkonserter på svenska för vuxna och 
barn på Skrivarholmen.

Folktinget planerar att delta i SuomiAreena också år 
2020.

Internationell verksamhet

Att lyfta fram svenskans ställning och Finlands tvåsprå-
kighet är tyngdpunkten i Folktingets internationella 
verksamhet, speciellt inom Norden och på det europeiska 
planet.

I Norden är kontakterna till våra sverigefinska samar-
betspartners centrala, det gäller både kontakten till de 
sverigefinländska organisationerna, den svensk-finska 
föreningen vid Sveriges riksdag och samarbetet med Gö-
teborgs stad, när Folktinget deltar i Göteborgs bokmässa. 
Det är också många grupper från Sverige som visar sitt 
intresse för Folktingets arbete genom att besöka vårt 
kansli.

I Europa fortsätter Folktingets aktiva roll inom det 
ledande nätverket för språkplanering NPLD (Network to 
Promote Linguistic Diversity). Folktinget deltog i NPLD:s 
utvärdering av den europeiska vägkartan för språkplane-
ring under slutet av år 2018, och är med och förverkligar 
de följande stegen i processen under de kommande åren, 
i samarbete med bland annat Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen.

Kommittéerna för Europarådets ramkonvention och den 
europeiska språkstadgan har under de senaste åren skärpt 
sin kritik av uppföljningen av de språkliga rättigheterna för 
svenskans del, och förutom den bristfälliga svenska servi-
cen inom social- och hälsovården har även det försämrade 
språkklimatet i vårt land lyfts fram. Folktinget följer under 
verksamhetsperioden speciellt noga med hur Finland följer 
upp de senaste rekommendationerna från Europarådet 
och står i aktiv kontakt med utrikesministeriet i frågan. 
Tidsfristen för Finlands femte rapport om genomförandet 
av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 
är den 1 februari 2019. Folktinget deltar i en diskussion 
om rapportutkastet som ministeriet ordnar i januari 2019, 
och träffar också Europarådets rådgivande kommitté i 
Helsingfors i mars 2019. För språkstadgans del ordnar 
utrikesministeriet ett seminarium om ministerrådets 
rekommendationer under år 2019. Tidsfristen för den sjätte 
Finlandsrapporten är den 1 mars 2020. 

Folktinget tar emot internationella besöksgrupper och 
presenterar Finlands tvåspråkighet, svenskans ställning 
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och Folktingets arbete för dem, och deltar i mån av 
möjlighet i internationella konferenser och studiebesök 
för att ytterligare sprida informationen och utveckla 
Folktingets internationella kontakter.

Ekonomi

Folktinget erhåller ett statsbidrag för sin verksamhet. 
Under den senaste regeringsperioden har Folktingets 
statsbidrag varit 100 000 euro lägre än tidigare. Under 
inkommande verksamhetsperiod arbetar Folktinget, via 
de politiska partier som finns representerade i verksam-
heten, för en höjning av statsunderstödet. 

Storsatsningar som Svenska veckan, Svenska dagen och 
SuomiAreena är beroende av extern projektfinansiering. 
Folktinget fortsätter det goda samarbetet med stiftelser 
och fonder med vilka vi redan har ett etablerat samarbe-
te, men strävar samtidigt efter att hitta nya finansierings-
kanaler för att trygga och utöka projektfinansieringen.

Folktinget fortsätter att samarbeta med landets svensk-
språkiga och tvåspråkiga kommuner, och erbjuder service 
och råd för hur man bäst kan trygga en god servicenivå 
för båda språkgrupperna. Folktinget vänder sig till dessa 
kommuner med en 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 sessionen i Marie-
hamn den 3–4 maj 2019 följande utskott för 2019–2021 
och styrelsen gavs fullmakt att besluta om utskottens 
storlek:
1. Ett förvaltningsutskott
2. Ett kultur- och medieutskott
3. Ett social- och hälsopolitiskt utskott
4. Ett utbildningsutskott
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