Lund som en del av det finska förvaltningsområdet

Den Finska föreningen i Lund vill framföra att Lund bör ingå som en del av det finska
förvaltningsområdet i Sverige. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som
trädde i kraft i januari 2010 (SFS 2009:274) omfattar sverigefinnar, judar, romer, samer och
tornedalingar. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk fastställer att det
allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och
ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i
Sverige. Genom att ingå i ett förvaltningsområde har kommunerna bland annat en skyldighet
att anordna äldre- och barnomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket. Vidare ska de
nationella minoriteterna kunna använda sitt språk i kontakt med myndigheter, både muntligen
och skriftligen, i kommuner som ingår i förvaltningsområdet.
I Lund bor det för tillfället ca. 3000 personer med finsk bakgrund, om man räknar med andra
och tredje generationen. I hela landet beräknas det finnas upp till 700 000 sverigefinnar vilket
utgör över 7% av den totala befolkningen. Finland och Sverige har en lång gemensam
historia samt en gemensam landsgräns, och det finska språkets ställning i Sverige och i
Lund bör förstärkas via revitalisering genom att skapa ett språkberavarande klimat för att
hålla det finska språket levande. Ett sätt att uppnå detta är att ingå i ett finskspråkigt
förvaltningsområde, precis som Malmö och Trelleborg gjort år 2015, vilket även bidrar till att
Region Skåne tillhör förvaltningsområdet. Sammanlagt finns det i nuläget 59 svenska
kommuner i det finska förvaltningsområdet. Kommuner som är ingår i ett förvaltningsområde
får ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen och som kan användas till
minoritetsarbetet i kommunen. Minoriteterna kan inte rädda sina språk på egen hand! Det
krävs långsiktigt och politiskt medvetet arbetet för att synliggöra det finska språket i
samhället. Lunds kommun behöver agera nu!
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