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skulle bli mindre att göra med en
verksamhet som bygger på fysiska
sammankomster när det läggs om till
digitala sammankomster. Så är dock inte
fallet. Istället har vi fått ta oss an flera nya
utmaningar vilket skapat lösningar som vi
kanske inte kunde tro att vi skulle ställas
inför. Nu slog det till med full kraft. Digitala
möten, vilket i vissa fall kräver stora
insatser i planering och genomförande.
Vanlig postgång, visserligen en gammal
metod men fortfarande gångbar. Den
digitala tekniken kräver nya redskap och
nya läranden där uppdateringar och teknik
inte ser lika ut för alla.
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Ordförande har ordet

Vi går in i det nya verksamhetsåret med
tillförsikt och planerar året enligt tidigare
modeller och inriktningar men med ett lite
annorlunda perspektiv.

Vi går snart in i ett nytt år men först ska vi
fira jul! En högtid som för de flesta kommer
att vara väldigt annorlunda. En jul som
kommer att präglas av coronarestriktioner
med allt vad det innebär av hemmasittande
utan möjligheter att träffa nära och kära.

Vi fortsätter det stora klivet in i den digitala
världen men kommer inte att glömma bort
vikten av fysiska sammankomster där mer
informella möten kan ske och där samtal
kan föras på flera nivåer och då man
framförallt får ögonkontakt på ett mera
verkligt sätt.

Det är ändå med en viss förhoppning som
vi förväntar oss att samhällsbilden blir
bättre och att restriktionerna lättar. Vi
kanske rentav på sikt kan se en försiktig
återhämtning av läget och en succesiv
återhämtning.

Med hopp om ett bättre år 2021
önskar Finlandssvenskarnas
riksförbund Er alla
God Jul & Gott Nytt År!

Förbundet har ett arbetsamt år framför sig
eftersom Fris drabbades, precis som alla
andra, av restriktioner på grund av covid19. En världsunik situation som inte gjorde
det helt enkelt att driva en ideell
verksamhet. Påverkan på civilsamhället har
varit och är fortfarande betydande. Många
pendlar mellan hopp och nedstämdhet och
återhämtningen är enormt viktig.

Inger Nyblom,
förbundsordförande

Alla har på ett eller annat vis blivit drabbade
och i skrivande stund finns det ingen klar
bild av hur händelseförloppet kommer att
utvecklas 2021.
Arbetet har under 2020 satt oss på prov i
många avseenden. Det är lätt att tro att det
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Fris digitala årsmöte

Finlandssvenska erfarenheter
tillgång i EU
- möt Ekenäsbördige Nils Torvalds

Fris första digitala årsmöte någonsin gick
av stapeln den 25 oktober. Mötet föregicks
av poströstning.
Eftersom årsmötet inte kunde genomföras i
april sköts det fram och vi hade en
förhoppning om att kunna ha en fysisk
sammankomst under hösten. Detta
grusades med nya coronarestriktioner efter
sommaren och vi ställde snabbt om till en
digital variant.
Inför det digitala årsmötet sändes samtliga
aktuella årsmöteshandlingar ut med vanlig
post till våra 17 medlemsföreningar. Bifogat
fanns också en röstsedel att fylla i och
återsända.

Nils Torvalds. Foto: EP Press

Poströstningens resultat sammanställdes
innan årsmötet och mötet gick smidigt och
snabbt.

Nils Torvalds är Europaparlamentariker
för Svenska folkpartiet (SFP) i Finland.
Han utövar vanligtvis sitt arbete i
Bryssel och Strasbourg. Sedan coronavirusets intåg har han dock mer eller
mindre tvingats ut i digitala rum. Följ
med när Fris verksamhetskoordinator
David Johansson mötte honom i en
videointervju om att vara finlandssvensk i EU.
− Man är fångad av videokonferenser
nu, suckar Nils Torvalds från sitt
hemmakontor i Finland.

Alla förtroendevalda hade accepterat att
sitta kvar fram till nästa årsmöte som
planeras att hållas den 18 april 2021. Om
det blir fysiskt eller digitalt får framtiden
utvisa.

Ny undersökning: Finlandsbilden i
coronatider
En ny undersökning har publicerats om
finlandsbilden i coronatider. Undersökningen har genomförts av Novus på
uppdrag av Finlandsinstitutet, Finsksvenska handelskammaren och Kulturfonden för Sverige och Finland.

Som Europaparlamentariker för SFP sedan
2012 har han redan hunnit lära känna
parlamentets många vrår och arbetsuppgifter, så saknaden från tiden före
pandemin uppenbarar sig snarare på andra
vis. Spontana samråd med kollegor och att
arbeta med olika uppgifter parallellt är
några.

Undersökningen är delvis en uppföljning på
tidigare undersökningar kring finlandsbilden, men syftar även till att undersöka hur
coronapandemin påverkat attityden till
Finland och övriga Norden bland den
svenska allmänheten samt boende i
Norrbotten.

Nuvarande mandatperiod sitter Torvalds
som ordinarie ledamot i miljöutskottet och
i budgetutskottet. I miljöutskottet, där han
är den liberala politiska gruppens

Ta del av resultatet här.
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koordinator, behandlas även frågor om
folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Han
engagerar sig utöver dessa åtaganden i
parlamentets intergrupp för minoriteter.

jätteviktig del. Samtidigt är jag europé
jämfört med mina föräldrar då jag
reste betydligt mer redan i unga år och
mina tidigare jobb som utrikeskorrespondent gav mig lite av en
identitet som världsmedborgare. Men
ingen av dessa går egentligen att
skilja från varandra. Jag är en
finlandssvensk
världsmedborgare
som är jättemedveten om min
europeiska identitet, förklarar han.

Hur brukar kollegor uppfatta dig som
svensktalande finländare?
− En stor del av mina kollegor har inte
särskilt bra koll på minoritetsläget i
Europa. Vi finlandssvenskar klarar oss
bra internationellt sett, hur vi
behandlas och hur vi behandlar andra.
Det finns ett antal länder i Europa där
minoritetsfrågor är mer inflammerade,
såsom för ungrare i Rumänien, eller
grupper i Spanien och Frankrike.
Nästan i alla europeiska länder finns
minoriteter som inte behandlas som
de ska, så slut-satsen är att en stor del
av beslutsfattarna är lite blinda för
minoritetsegenskaper.

Ser du någon krock mellan dessa
identiteter?
− Nej, jag upplever det som en
fantastisk rikedom och eftersom jag
har erfarenhet av att bli behandlad illa
som minoritet har jag lättare att förstå
andra minoriteter, även i parlamentet.
På din Facebooksida står det ”hela
Finlands Europaparlamentariker” men
på vilka sätt synliggör du den
finlandssvenska minoriteten i EU?
− Jag
var
länge
ordförande
i
parlamentets intergrupp för minoriteter och lyfte då Finlands långa
tradition av att respektera varandras
minoriteter, men att det inte alltid varit
självklart. Någon gång har jag tagit
upp Ålands speciella rättigheter, som
ett exempel på hur man kan sköta en
kulturell identitet på ett hyfsat
civiliserat sätt till skillnad från andra
länder, att minoriteter kan välja sin
väg.

Vilka reaktioner får du?
− Jag brukar rätta till och säga ”I am a
Swedish-speaking Finn” och i kammaren varierar jag språk lite beroende
på region som behandlas. Jag får
kanske små pluspoäng i kanten för att
jag beaktar andra minoriteter, säger
han och nämner att han ibland inleder
anföranden med något ord på
respektive grupps språk.
Hur viktig är din finlandssvenskhet för
besluten som parlamentariker?
− Det är en ganska invecklad fråga. Man
fattar kanske större delen av sina
beslut utifrån vad man uppfattar som
sin identitet. Det är välkänt att
begreppet rör sig på många olika plan.
Till min identitet hör naturligtvis att
vara finlandssvensk, men det hör
också till att jag vuxit upp i Helsingfors,
tillbringat alla barndomens och vuxna
somrar i Åbo skärgård - det är en

Hur arbetar ni i intergruppen och hur
märks det att ni påverkar?
− Det finns ett antal intergrupper med
frihet att sammanträda på torsdagar
under Strasbourgveckor. Där samlas
man efter intresse och sista tiden som
ordförande i intergruppen för mino4

begränsade fysiska öppettider. Slå gärna
en signal och kolla att vi är på plats.

riteter hade vi utmaningen med
jätteradikala ungrare. Jag stördes av
att den kapades av nationalistiska
strömningar och ville inte fortsätta
under dessa omständigheter, men jag
är fortfarande medlem. För tillfället
finns ett initiativ för kulturella
rättigheter som tagits tillsammans
med
organisationer
som
representerar minoritetsfrågor i Europa.
Rutinen är att EU-kommissionen först
godkänner men denna gång tog de på
ett jättebyråkratiskt sätt ställning och
det togs vidare till Europadomstolen
där kommissionen förlorade, avslutar
Torvalds.

Under jul- och nyårshelgen
håller kansliet stängt enligt ordinarie
helgdagar.
Det går att nå förbundet i akuta ärenden via
telefon till +46 (0)72-329 31 31 eller via mejl
till ordforande@fris.nu
Nästa Fris-Nytt utkommer v. 10
Manusstopp 1 mars

Välkomna till Fris
Besök: Bellmansgatan 15 nb, Stockholm
Mejl: kansli@fris.nu
Mobil/SMS: +46 (0)72–329 31 31
Kansli: 08–702 01 10

Fris hemsida
Sedan början av 2020 har Fris en ny
hemsida. Förbundet arbetar löpande med
förbättringar och uppdateringar för att göra
sidan tilltalande och användarvänlig för
våra digitala besökare.

Inger Nyblom
Förbundsordförande
Mejl: ingernyblom@gmail.com
ordforande@fris.nu
Mobil/SMS: +46 (0)70–533 55 96

Besök gärna www.fris.nu och hjälp oss att
bli bättre! Vi tar tacksamt emot tips och/eller
idéer. Skriv ett par rader till kansli@fris.nu

Facebook/Messenger:
@finlandssvenskarnasriks
Instagram:
@fris.nu
Hemsida:
www.fris.nu
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige,
Fris, är centralorganisationen för finlandssvenska ideella föreningar som är
verksamma i Sverige. Fris grundades 1969
och idag har förbundet cirka 1 100
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.

Julkryss
Klarar du att lösa korsordet på sista sidan?
Julkrysset är skapat av Helge Svens från
Umeå, medlem i Fris via Föreningen Umeå
Finlandssvenskar. I början av 2000-talet
gjorde Helge återkommande korsord (totalt
99) i Fristidningarna Finlandssvensken och
Fris-Nytt. Med andra ord en favorit i repris
Ta en skärmbild i datorn/mobilen/paddan
och fyll i med redigeringsverktyget digitalt,
eller skriv ut. Rätt svar publiceras på fris.nu
efter nyår.

Kansliets öppettider
Med anledning av den rådande situationen
kring covid-19 har kansliet fortfarande
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Julkryss av Helge Svens
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