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Invigningstal Finlandsinstitutet, den 8 sept 2021  

− Så roligt och viktigt att vi tillsammans, Finland och Sverige, fortsätter 

våra goda kontakter, relationer och utbyte över Östersjön. Och att vi 

förblir nyfikna på varandra. 

 

− ”Den som gör en resa har alltid något att berätta”, lyder det gamla 

talesättet. Med denna utställning ”En resa över Östersjön” kan vi ta del 

av och inspireras av många berättelser, bilder och äventyr. En resa som 

bidrar till tvåspråkigheten både här i Sverige och i Finland.  

 

− Sverige är, precis som Finland, ett flerspråkigt land. Alla har rätt att lära 

sig svenska men också rätt att lära sig, utveckla och använda sitt 

minoritetsspråk. För att minoritetsspråken ska utvecklas krävs att 

språken är levande. Språk är bärare av många värden. De är en del av 

oss själva, vår kulturella identitet och vårt gemensamma kulturarv. Att 

våga, vilja och kunna tala sitt språk är för viktigt för människors egna 

identitet.  
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− Det är viktigt att de nationella minoritetsspråken kan värnas och 

utvecklas. Därför är revitaliseringsarbetet av fortsatt hög prioritet för 

regeringen. Just nu bereds förslag om inrättande och utveckling av 

språkcentrum och handlingsprogram för bevarande av de nationella 

minoritetsspråken, och från i december 2020 har Kungl. biblioteket 

regeringens uppdrag att genomföra en satsning på de nationella 

minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp. 

Denna utställning är en del av de höjda ambitionerna på området. 

Denna dag här på Finlandsinstitutet och denna fina utställning som ska 

ut på turné är ett mycket välkommet startskott på satsningen på 

resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken. Låt oss fortsätta med 

våra höga ambitioner för språkpolitiken för våra nationella 

minoritetsspråk.   
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− Det finns ett stort behov av att öka och sprida kunskapen om de 

nationella minoriteterna. En förutsättning för ökade ambitioner inom 

området är ökad kunskap inom allmänheten och beslutsfattare om våra 

nationella minoriteter. Denna utställning utgör ett viktigt bidrag i detta, 

för att främja det finska språket. Tusen tack till alla er som bidragit till att 

förverkliga denna dag. 

 

− Låt oss fortsätta det gemensamma arbetet för kunskapsspridning om de 

nationella minoriteterna.  De nationella minoriteternas kultur utgör en 

integrerad del av det gemensamma kulturarvet liksom av den samtida 

kulturen i Sverige. Därmed ska minoriteternas kultur stöttas av det 

allmänna genom möjligheter för minoriteterna att utveckla och bibehålla 

ett levande och mångfaldigt kulturliv av hög kvalitet.  

 

− En viktig utgångspunkt för mitt arbete som kulturminister är att särskilt 

uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur. Jag arbetar därför 

tillsammans med regeringen för att både stärka tillgången men också 

möjligheterna för barn och unga, att kunna skapa eller uttrycka sig både 
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genom konst och kultur. Denna ambition är också en viktig 

utgångspunkt i arbetet med att främja barns och ungas rätt att 

utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket.  

 

− I våras presenterade jag en samlad politik för att främja barns och ungas 

läsning. En viktig del i det arbetet är att stärka ungas rätt att utveckla 

sina kunskaper inom sina minoritetsspråk. Denna utställning är ett 

fantastiskt fint exempel på hur insatserna för hur det finska språket, 

litteraturen och kulturen kan utkristalliseras i praktik. Jag är övertygad 

om att denna resa över Östersjön på många sätt kommer att väcka 

nyfikenhet, läslust och bidra till barn och ungas tvåspråkighet både i 

Sverige och Finland. Jag ser fram emot att följa fortsättningen i detta 

arbete. Detta blir ett mycket fint startskott för höjda ambitioner inom 

området.  

 

− Härmed förklarar jag utställningen invigd! Kiitos paljon! Tack så mycket!  

 


