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Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Begäran om utnämning av en medlem till beredningsgruppen för det
språkpolitiska programmet
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska ett språkpolitiskt
program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland beaktas, särskilt de samiska
språken, romani, det karelska språket och teckenspråken.
Det språkpolitiska programmet är en del av regeringsprogrammets språkpolitiska reformer,
till vilka också hör den nya nationalspråksstrategin och ett projekt för att förbättra
språkklimatet.
Det språkpolitiska programmet syftar till att bemöta de utmaningar som de olika språken
står inför, som till exempel språkens livskraft och tillgodoseendet av de språkliga
rättigheterna samt möjligheterna att använda de olika språken.
Justitieministeriet kommer att tillsätta en beredningsgrupp som har till uppgift att bereda det
språkpolitiska programmet.
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Beredningsgruppen för det språkpolitiska programmet har till uppgift att bereda det
språkpolitiska programmet. Avsikten är att medlemmarna i beredningsgruppen deltar i
utarbetande av programmet.
Beredningsgruppen kan också höra sakkunniga och intressentgrupper samt ordna
höranden.
Nationalspråksstrategins styrgrupp kommer också att behandla det språkpolitiska
programmet för att säkerställa samstämmighet i språkpolitiken.

Medlemmar
Beredningsgruppens ordförande och sekreterare är tjänstemän från justitieministeriets
avdelning för demokrati och offentlig rätt.
Till medlemmarna i beredningsgruppen utnämns företrädare för undervisnings- och
kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet,
finansministeriet, inrikesministeriet, Utbildningsstyrelsen, Institutet för de inhemska
språken, Sametinget, Finlands Dövas Förbund rf, Finlandssvenska teckenspråkiga rf,
delegationen för romska ärenden, Östra Finlands universitet (beträffande det karelska
språket), delegationen för etniska relationer (ETNO) samt Kommunförbundet (en
representant från undervisnings- eller social-och hälsovårdssektorn).

Mandatperiod
Mandatperioden för beredningsgruppen är från dess tillsättande till den 31 december 2021.
Målet är att det språkpolitiska programmet kan godkännas under år 2021.
På grund av den osäkerhet som orsakas av coronapandemin kommer beredningsgruppens
mandatperiod att fastställas till slutet av 2021.

Begäran
Justitieministeriet ber Finlandssvenska teckenspråkiga rf utnämna en medlem till
beredningsgruppen för det språkpolitiska programmet, samt en personlig ersättare för
denna medlem. Vi ber att ni utnämner både en man och en kvinna för denna post, i mån av
möjlighet (Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986, 4 a §).

Förslaget lämnas till justitieministeriets registratorskontor, e-post: oikeusministerio@om.fi
senast den 11 januari 2021.
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Tilläggsinformation ges vid behov av regeringssekreterare Maria Soininen, tel.
0295150072, maria.soininen@om.fi.

Avdelningschef, överdirektör

Johanna Suurpää

Regeringssekreterare

Maria Soininen
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