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Viimeaikainen kehitys vähemmistöpolitiikan alueella on mielestämme positiivista,
esimerkiksi koskien oikeutta esikouluun ja vanhustenhoitoon kokonaan tai
olennaisilta osin suomeksi. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että kehitys jatkuu
vähintään yhtä vauhdikkaasti eteenpäin. Ruotsin on kuunneltava Euroopan neuvoston
kritiikkiä puutteista yleissopimusten täyttämisessä koskien kansallisten
vähemmistöjen suojelua. Kuntien on alettava ottamaan vastuuta. Suomen kieli
Ruotsissa on säilytettävä, sitä on elvytettävä ja on varmistettava sen mahdollisuus
kehittyä kulttuuria kantavaksi kieleksi.
RSKL:n liittokokouksen 2019 osallistujat haluavat erityisesti korostaa seuraavia toimia
askeleina kohti tyydyttävää tilannetta ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle:
•

Kansallisten vähemmistöjen oikeudet säilyttää ja kehittää kieltään ja
kulttuuriaan tulee suojata perustuslaissa.

•

Vähemmistölainsäädäntö (laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja
vähemmistökielistä), joka tällä hetkellä koskee hallintoalueita, on muutettava
valtakunnalliseksi. Ruotsinsuomalaisten oikeuksien ei tule olla riippuvaisia
siitä, missä kunnassa henkilö asuu.

•

Vähemmistölain tulee sisältää sanktioita kuntien vastuun lisäämiseksi, jotta
kansallinen vähemmistö voi suojella oikeuksiaan paremmin.

•

Selvitys Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella
minoritetsspråk (SOU 2017:91) on jätetty syksyllä 2017. Selvityksen käsittely on
priorisoitava, ja lainsäädäntöehdotukset on laadittava viipymättä.

•

Kansallisten vähemmistöjen oikeudet on sisällytettävä entistä laajemmin
lainsäädäntöön, kuten sosiaalipalvelulakiin, koulutuslakiin jne., jotta
varmistetaan oikeuksien näkyvyys ja toteutuminen.

•

Ruotsissa on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin ruotsinsuomalaisten ja muiden
kansallisten vähemmistöjen historian esille tuomiseksi, jotta ymmärtämys ja
tuntemus lisääntyisi.

•

Suomen kielen kielikeskus on perustettava useampaan kuin yhteen paikkaan
Ruotsissa, ottaen huomioon ruotsinsuomalaisen vähemmistön koko ja
maantieteellinen jakauma.

•
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•

Alueiden ja maakäräjien on tutkittava mahdollisuuksia kartoittaa
suomenkieliset resurssinsa voidakseen antaa tietoa suomenkielisen henkilöstön
saatavuudesta ja ohjata, miten ja missä saa apua oikeutetusti
vähemmistökielellään.
Lopuksi haluamme korostaa, että meillä on suuria toiveita ja odotuksia
hiljattain pyydetystä selvityksestä Utredningen om samordning, utveckling och
uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05), ja odotamme tulevia
parannuksia ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle.
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