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Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Stockholms Distrikt av Sverigefinska Riksförbundet vill tacka för att få vara med och svara på 
remissen för folkbildningsstrategi  i Stockholmsregionen. 

Folkbildningen i Folkhögskolor och studieförbunden är en viktig del av föreningsverksamhet inom 
Stockholms Distrikt av Sverigefinska Riksförbundet. Många av föreningar inom SFRF Stockholms 
Distrikt anordnar och deltar i studiecirklar.  Den sverigefinska minoriteten  inom Stockholms region 
vill utöka möjligheterna till utbildning i och på eget språk och kultur.  Enligt "Lag om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) har vi rätt att bli synliga både med vårt eget språk och 
egen kultur på alla plan i samhället.  Europarådet har kritiserat Sverige flera gånger om att Sverige 
inte lyfter fram nationella minoriteternas rättigheter enligt minoritetslagen.   

Folkbildningsstrategins syfte är att ge en riktning för det övergripande arbetet med 
folkbildningsfrågor för Stockholmregionen, samt att bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn 
mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer.  

 För att kunna agera som regional aktör och  sikta mot vision om att Stockholmsregionen ska vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion att leva, verka och bo i, ska även de fem nationella 
minoriteterna  nämnas i strategin.   

 Folkbildningen  har en viktig roll och goda förutsättningar  att lyfta fram minoritetsfrågor genom  
utbildningsinsatser inom Folkhögskolor och studiecirklar om Sveriges fem nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  Göteborg  har tagit  nationella minoriteterna med i sin folkbildningsstrategi och 
ordnar  bland annat studiecirklar i finska för vuxna nybörjare.  Genom studiecirklar kan intresset för 
språk och kultur väckas. Den sverigefinska minoriteten har då möjlighet att revitalisera, bevara och 
utveckla  finska språket.   

 Nationella minoriteter hade representanter i  Stockholms Region remisskonferens tisdagen den 30. 
mars 2021 och gav sina synpunkter  och önskemål till strategin.  Inga utav de förslagen som kom från 
de fem nationella minoriteterna kom med på den remitterade strategin.  Nationella minoriteter är en 
betydande del av helheten i Stockholmsregion.  Stockholms kommun  ingår i förvaltningsområden för 
finska, samiska och meänkieli.  Romska och jiddish har inte förvaltningsområden, men ingår i de stora 
Europeiska  nationella minoriteter. De övriga kommunerna i Regionen ingår endast  i 
förvaltningsområdet för finska språket.    

Målen är: 

. Folkbildningen stärker demokratin och gör fler delaktiga i samhällsutvecklingen, vilket bidrar till en 
god livsmiljö och en tillgänglig region. 
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-  Den sverigefinska minoriteten har en stark koppling till föreningsliv och engagemang för 
samhällsutveckling. Folkbildningen kan bidra till den demokratiska utvecklingen inom sina 
verksamheter. 

. Folkbildning ökar tillgänglighet och deltagande i kulturlivet, vilket bidrar till öppen, jämlik och 
inkluderande region.  

- Lyft fram  nationella minoriteternas kultur och språk, inkludera  dem i strategin och erbjud ett rikt 
urval av kulturella evenemang på minoritetsspråk.  Ge grupperna utökade möjlighet att ordna egna 
språk- och kulturaktiviteter tex på finska. 

. Folkbildning utjämnar utbildningsklyftor och stärker det livslånga lärandet, vilket bidrar till en 
ledande tillväxt- och kunskapsregion. 

- Sprid kunskap om nationella minoriteter och deras levnadsvillkor samt utbildningsbakgrund .   
Erbjud dem  möjlighet till god livsmiljö med språk och kultur. Lyft fram de nationella minoriteterna 
jämsides och jämställd  i strategin. 

. Folkbildningen stärker folkhälsan och tillgängligheten samt breddar livsval, vilket bidrar till en 
hållbar utveckling i en resurseffektiv region.  

- Att få möjlighet till att erövra  och utveckla ett minoritetsspråk och delta i minoritetskulturlivet  är 
också ett livsval, som främjar folkhälsan.  

 

 Stockholms Distrikt av Sverigefinska Riksförbundet  föreslår i detta remissvar att sverigefinnar och de 
andra nationella minoriteterna  inkluderas i folkbildningsstrategin i Stockholmsregionen. 
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