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BETYDELSEFULL I FINLAND 

 

Regeringens mål är att Finland år 2025 är ett öppet och internationellt land med en språklig 

och kulturell rikedom. Finland skall vara ett unikt land där vi förhåller oss positivt till 

varandra och till världen, heter det i UKM:s (2016) handlingsprogram Betydelsefull i Finland. 

Programmet skall förebygga hatretorik och rasism samt främja delaktighet i samhället. Visst 

låter det lovande och fint! Men vill Finland sticka ut på just denna punkt har vi en hel del att 

ta itu med. I kölvattnet av se senaste veckornas händelser i Barcelona, Åbo och Bryssel har 

hatretoriken än en gång fått ny näring. Språkbruket är aggressivare, attityderna radikalare och 

motsättningarna har ytterligare skarpats till. Fundamentet för en känsla av trygghet har 

rubbats. 

Med avstamp i den vardagliga kommunikationen 

I mediebruset blir det allt svårare att urskilja vad som är desinformation och vad som är fakta. 

Och, vad som är än mera oroväckande att samtidigt som vi försöker förebygga hatretoriken 

tillåts den florera fritt på en politisk nivå. Budskapet till medborgarna blir ytterst lurviga om 

ledande politiker tillåts uttrycka sig hur som helst utan att det får egentliga konsekvenser. 

Klavertrampen bland sannfinländarna är åtskilliga. Nyligen har också en ledande politiker 

inom den finlandssvenska centern försatt sig i rampljuset efter en sexistisk uppkastning. 

Uteblir konsekvenserna normaliseras dylik retorik.  Kanske är detta anledningen till att 

språkbruket i insändarspalter också blir allt råare och aggressivt. Men inte bara där. Också 

exempel på att språkbruket i vanlig mailkorrespondens brutaliseras rapporteras allt oftare. 

UKM:s handlingsprogram menar att förebyggande av hatretorik bör visa sig på 

medborgarnivå och i hur man beter sig i vardagslivet. Vill vi göra Finland till ett unikt land 

där vi förhåller oss positivt till varandra kan det således vara klokt att göra avstamp i det lilla, 

nämligen i den vardagliga kommunikationen. Har vi blott den i skick är vi på god väg. 

Torbjörn Sandén 
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