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Förbundsordförandens kolumn
Jubileumsåret för Finland 100 år, är nu snart till
ända. Det har varit ett minnesvärt och
händelserikt år. Många festligheter har anordnats
i hela Sverige för att fira Finlands 100 år av
självständighet.
Firandet
i augusti
i
Kungsträdgården i Stockholm var ett stort
arrangemang som Finlands ambassad stod
bakom och där vi finlandssvenskar fick möjlighet
att delta med att sprida information om vår
existens. I alla FRIS-arrangemang under året har
Finland
100
år
uppmärksammats
och
honnörsordet som för året varit tillsammans har
nog genomsyrat arrangemangen. FRIS har
samarbetat med bl.a. Svensk-Finlands Vänner,
Finlandsinstitutet
och
Sverigefinska
riksförbundet.

Bild från FRIS facebook-sida den 6 december.

FRIS och finlandssvenskarna har också fått
uppmärksamhet med anledning
av den
tilläggsutredning i minoritetsfrågan som tillsatts av
regeringen
och
som
även
innefattat
finlandssvenskarnas
ställning
i
Sverige.
Resultatet och rekommendationen av utredningen
blev väl inte riktigt vad vi hade hoppats på men vi
kämpar vidare.
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På Finlands självständighetsdag den 6 december
bevistade jag den pampiga tillställningen som
Finlands ambassad bjudit in till i Berwaldhallen.
Det var en fantastisk musikkväll som avslutades
med den mäktiga Finlandia av Jean Sibelius. En
värdig avslutning på firandet av Finland 100 år.
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige önskar
Er alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande

1

Ingen minoritetsstatus föreslås
Den 15 november publicerades den statliga
utredningen
angående
finlandssvenskarnas
status i Sverige. Utredningens förslag är att
finlandssvenskarna inte ska få minoritetsstatus.
Utdrag ur utredningens slutbetänkande: ”Det går
inte att belägga närvaron av en i förhållande till en
majoritetssvensk kultur väsentligt annorlunda
finlandssvensk kultur i det som idag är Sverige
före sekelskiftet 1900. Finlandssvenskar bör
därför inte erkännas som nationell minoritet i
Sverige”.
FRIS kommenterar utredningen:
”Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
(FRIS) är naturligtvis besviket över att
finlandssvenskarnas situation och ställning som
en minoritetsgrupp i Sverige, även den här
gången tillbakavisas. Vi kan inte tolka det på
annat sätt än att vi fortsatt åsidosätts gentemot de
5 nationella minoriteter som tidigare fått
erkännande, trots att även vi har långvarig
relation
med
Sverige
ur
ett
historiskt
perspektiv. Finlandssvenskarna kommer från
Finland och har en egen identitet som framförallt
visas genom att det är det svenska språket som
är modersmål men även av en egen kulturell
framtoning. FRIS har indirekt deltagit i
utredningen genom att föreslå deltagare som
ingått i referensgruppen för utredningen. Barbro
Allardt Ljunggren och Sebastian Högnabba har
deltagit och i utredningen finns ett särskilt
yttrande (som FRIS även ställt sig bakom) som
belyser finlandssvenskarnas situation och hur vi
själva ser på vår ställning i Sverige gentemot de
redan erkända minoriteterna. Nu återstår
remissförfarandet som sen leder till propositionen,
så det är nog bara att avvakta ärendets gång. Vi
kommer dock inte att ge upp utan oförtrutet
kämpa vidare för att få ett erkännande som en
samlad grupp med uttalad samhörighet,
traditionella och kulturella särdrag, tydlig
självidentifikation samt historiska och långvariga
band med Sverige — de fyra kriterier som Sverige
slagit fast ska gälla för att en grupp ska betraktas
som nationell minoritet i Sverige.”
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Här hittar man utredningens slutbetänkande.
http://www.regeringen.se/4ac4f9/contentassets/e
430f9cd44004739a6c145deb85db796/nasta-stegdel-2.-forslag-for-en-starkt-minoritetspolitik

Årets finlandssvenska konstnär 2017
Bildkonsttävlingen
Årets
finlandssvenska
konstnär i Sverige 2017 är avslutad och med
mycket gott resultat! Utifrån det officiella temat för
Finland 100, "Tillsammans", fick deltagande
konstnär skicka in tre bidrag. Årets konstnär
valdes ut av en jury bestående av överintendent
Bernt Arell, konsthistoriker Hanna Tapio och
konstnär Ernst Billgren. Det vinnande bidraget,
"Gadgets", stod Titti Hammarling bakom. Även
publiken fick delta i omröstningen och deras
favorit blev konstverket "Malangganfigurer" av
Gunilla Bauer. Varma gratulationer till Titti och
Gunilla! FRIS och Konstföreningen Nyansen med
Ulla Honkanen tackar alla konstnärer för
inskickade bidrag.

Titti Hammarlings bidrag ”Gadgets”.

Bokmässan
FRIS deltog i bokmässan i Göteborg 28
september till 1 oktober där vi delade monter med
RSKL. Vi passade på att diskutera bl.a.
finlandssvenskhet,
finlandssvenska
lärare,
finlandssvenska flaggan och finlandssvenska
dialekter med besökarna. Trots färre besökare än
vanligt hade vi många intressanta och givande
samtal. Dessutom delade vi ut Fris-godis, pennor
och jubileumsböcker.
Våra scenprogram följde årets tema Bildning.
Det ena programmet på finlandsarenan bestod av
ett panelsamtal med de finlandssvenska lärarna
Jutta Maunula och Robin Grindgärds och den
finlandssvenska rektorn Nina Lidfors om
lärarimporten från Finland. Både om positiva och
negativa aspekter.

Gunilla Bauers bidrag ”Malangganfigurer”.

Krigsbarnens dag
FRIS kansli deltog måndagen den 20 november i
uppmärksammandet av Krigsbarnens Dag som
hölls på Finlands ambassad i Stockholm. Talade
gjorde bland annat representanter för Finlands
ambassad, Riksförbundet Finska Krigsbarn i
Sverige, Skolverket, Barnombudsmannen och
Rädda Barnen. Hela programmet direktsändes i
SVT och kan nu ses på SVT-play.
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Det andra programmet på internationella torget
bestod av en paneldiskussion med den
finlandssvenska rektorn Juho Friberg och den
isländska rektorn Ásgeir Pálsson om sina
erfarenheter från respektive skolsystem. Båda
programmen lockade en del publik och var väldigt
tankeväckande.
Sammanfattningsvis hade vi några minnesvärda
dagar med många möten och nya insikter. Vi
finns garanterat där nästa år också, till och med i
samma monter.

FRIS Höstmöte

Jubileumsmingel Finland 100 år

Helgen den 11-12 november anordnade
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige sitt
årliga höstmöte som i år hölls i Sundsvall.
Programmet var fullspäckat och varierande med
bland annat rundtur i staden, rese-presentation,
middag,
underhållning,
workshops
och
presentation av FRIS nya hemsida.

Lördagen
den
14
oktober
gick
vårt
jubileumsmingel av stapeln i Gamla Stan i
Stockholm. Arrangemanget blev uppskattat och
genomfördes i samarbete med Svensk-Finlands
Vänner och ca 50 personer deltog. Uppskattade
artisten Frida Andersson sjöng och Wivan
Nygård-Fagerudd höll tal. Titti Hammarling fick
motta
utmärkelsen Årets
Finlandssvenska
konstnär 2017. En tävling som FRIS anordnade
för första gången.

FRIS vill tacka föreningen Finlandssvenskar i
Medelpad och särskilt Eric Höglund som bidragit
stort till att höstmötet kunde genomföras i
Sundsvall. Vi vill även tacka Karl-Johan
Storbacka och Bertil Engman för hjälp med
transporter. Till sist ett stort tack till alla som
deltog i årets höstmöte, hoppas vi ses snart igen!

Foto: Peter Nyblom.

Sverigepremiär för Okänd soldat
FRIS var den 28 november inbjudna att delta i
förhandsvisningen av den finländska filmen
Okänd soldat (nyfilmatisering) som hade premiär i
Sverige den 6 december. Evenemanget var ett
samarbete
mellan
Finlands
ambassad,
Finlandsinstitutet och SF Bio. Bland annat
intervjuades regissören Aku Louhimies innan
filmen visades. Filmen har redan gått på bio i
Finland en tid och har där varit en stor succé.
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Wivan Nygård-Fagerudd t.h. och Frida Andersson t.v.

Nominering till förbundsstyrelsen

Kalendarium

Valberedningen tar gärna emot nomineringar till
FRIS förtroendevalda inför årsmötet i april redan
nu.

15 dec. Glöggmingel med Anna-Maja Henriksson.
Se kalendern på www.fris.nu för det senaste
uppdateringarna.

Förbundsordförande, vice förbundsordförande, 2
ledamöter och 1 suppleant skall väljas och
revisorer och valberedning. Mera detaljerat brev
kommer till föreningarna i mitten av januari.

Nästa FRIS-info utkommer vecka 10, 2018.
Manusstopp 26 februari.

Nomineringar kan skickas till lilian@larnefeldt.se

Kansliets öppettider under jul och nyår
Kansliet är obemannat under tiden 23/12 – 7/1.
Vid brådskande ärende går det bra att ringa!
God Jul och Gott Nytt År!

FRIS organisationskarta.

Anställning på kansliet
Från och med den 10 oktober har FRIS en extra
anställd på kansliet som jobbar 25 %. Den nya
medarbetaren heter Rasmus Lindqvist och är 23
år gammal. Han är hemma från Mariehamn men
har de senaste åren studerat i Åbo. Rasmus
ansvarar särskilt för den nya hemsidan, FRIS-info
och förbundets sociala medier. Vill man kontakta
Rasmus kan man mejla till den nya epostadressen: projekt@fris.nu.
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Välkomna till FRIS
Besök: Bellmansgatan 15 nb, Stockholm
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: 072-329 31 31
Kansli: 08-7020110
Inger Nyblom Hermansson
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
Mobil/SMS: 070-533 55 96

Facebook:
FRIS-Finlandssvenskarnasriksförbund-i-Sverige
Instagram
fris.nu
Hemsida:
www.fris.nu
Om Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS:
FRIS är centralorganisationen för finlandssvenska
ideella föreningar som är verksamma i Sverige. FRIS
grundades 1969 och idag har förbundet cirka 1 700
medlemmar fördelade på 17 föreningar runt om i
landet som alla arbetar för att främja finlandssvensk
kultur och finlandssvenska intressen i Sverige och
Finland. FRIS bedriver informationsverksamhet för
ökad kunskap hos Sveriges befolkning om
finlandssvenskarna genom att anordna och delta i
olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter samt
samarbeta med och påverka organisationer och
myndigheter i Sverige och Finland. www.fris.nu
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