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Innehållet i initiativet
Vi föreslår att regeringen och riksdagen ska vidta åtgärder för att göra studierna i svenska frivilliga.
Språk- och utbildningspolitiken måste se till att de elever som väljer bort studier i svenska inte får en
sämre ställning med avseende på fortsatta studier och arbetskarriärer än de som studerar svenska. Det
ska inte krävas att man kan svenska för att ta examen på något som helst utbildningsstadium. Uppgifter
inom den offentliga förvaltningen ska ordnas så att finskspråkiga kan sköta dem utan att kunna svenska
samtidigt som svenskspråkiga får god service av dem vars språkkunskaper grundar sig på frivilliga studier
i svenska.
Motivering
Språkkraven i Finland är de strängaste i världen. Alla yrkesstuderande måste studera och behärska minst
två främmande språk och inom expertbranscher krävs ett tredje främmande språk utöver dessa. Detta
beror på att alla finskspråkiga måste studera svenska som obligatoriskt ämne enligt vårt skolsystem.
Inget annat land i världen har motsvarande krav på studier i ett minoritetsspråk. Något som gör
studierna ännu mindre ändamålsenliga är att vare sig finska eller svenska används i särskilt stor
utsträckning internationellt.
De bristfälliga kunskaperna i olika världsspråk drar ner Finlands internationella konkurrenskraft. Det
internationella umgänget kräver utöver goda kunskaper i engelska också kunskaper i andra världsspråk.
Tvånget att studera svenska och gränserna för den individuella inlärningen leder i praktiken till att
kunskaperna i främmande språk blir blygsamma och till att valmöjligheterna blir färre. Det vore bättre
om de barn och unga som skulle ha nytta av extra undervisning i engelska eller modersmålet bara
studerade ett främmande språk.
Vår språkutbildningspolitik misslyckas också med det som den utger sig för att sträva efter. Den s.k.
tjänstemannasvenskan, som krävs av alla högskoleutbildade, är ingen garanti för att språkkunskaperna
räcker till för att ge service på svenska. Det är bättre att yrkesskickliga personer som är motiverade till
det och frivilligt har studerat svenska sköter sådana uppgifter.
Man måste naturligtvis se till att finsk- och svenskspråkigas bildningsmässiga och samhälleliga behov
tillgodoses på det sätt som avses i grundlagen, men frivillighet är en bättre förutsättning för att detta
ska lyckas än tvång. På så sätt respekteras också grundlagens bokstav och anda, eftersom frihet är en
grundpremiss för lagen. Detta gäller svensk- och finskspråkiga i lika stor utsträckning.
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