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Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s utlåtande om förslaget om språkförsök. 

FSS vill värna om ett tvåspråkigt Finland och alla studerandes lika möjligheter till olika 
yrken och studiemöjligheter. 

Ett tvåspråkigt Finland innebär att alla garanteras vård och bemötande av myndigheter på 
svenska och finska i hela landet. FSS oroar sig över att det inte kommer att vara möjligt i 
framtiden. De 2200 elever som får möjligheten att välja bort det andra inhemska vet inte 
vad de kommer att vilja jobba med i framtiden. Ifall det bland de här unga sedan finns 
människor som vill jobba inom vårdyrken eller inom myndigheter, kommer de att stöta på 
problem senast vid det skede då de söker sig till högre utbildning och behöver kunna 
hantera ett helt nytt språk.

Om det här drabbar allt för många kan det uppstå en politiskt vilja att få bort kravet på 
kunskaper i det andra inhemska för de här yrkesgrupperna. Då blir det samtidigt aktuellt 
att diskutera om man i fortsättningen ska kunna få kräva service på det andra inhemska i 
de här känsliga situationerna. Språkförsöket, och den potentiella möjligheten att välja bort 
det andra inhemska permanent, berör också alla de svenskspråkiga som växer upp i en 
enspråkigt svensk miljö. Då blir det snabbt aktuellt att diskutera om finskan ger lika 
mycket möjligheter som ett annat språk, som kanske öppnar dörrarna till en internationell 
karriär. Vi oroar oss för hjärnflykt till följd av detta.

FSS vill se ett levande och starkt tvåspråkigt Finland. Vi önskar mer språkförsök i form av 
samarbete mellan skolor, studiebesök, utflykter och roliga, användbar muntliga övningar 
för att krossa stereotyper och minska klyftor mellan språkgrupperna. Finland lyfts med 
starkt nordiskt och internationellt samarbete, och en levande tvåspråkighet är en bra 
grund för det.
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FSS är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation 
som bevakar skolungdomars rättigheter på svenska i Finland sedan 1921.
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