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STRUKTURA IN POLOŽAJ ETNIČNIH MANJŠIN NA FINSKEM
Izvleček:
Finsko urejanje manjšinske problematike pogosto velja za zgledno. Pričujoče delo s
pomočjo kabinetnega dela in terenskih opažanj obravnava tri etnične manjšine, ki živijo na
Finskem: švedsko govoreče Fince, Samije ter Rome. Raziskuje njihov izvor, strukturo ter
njihov položaj v finski družbi. Za lažje razumevanje je podan zgodovinski uvod.
Predstavljeni sta etnična struktura Finske ter načelna manjšinska politika v državi. Pri
vsaki od obravnavanih manjšin so opisani različni vidiki manjšinske problematike,
predvsem šolstvo, varstvo jezika in kulture, manjšinski mediji ter (politična) organiziranost
manjšine, izpostavljene pa so še tematike, specifične za konkretno manjšino. V zaključku
je izvedena krajša primerjava strukture in položaja obravnavanih manjšin z vidika
demografske strukture in dvojezičnega šolstva, opredeljeni pa so tudi razlogi za razlike v
položaju finskih manjšin. Opisano je mednarodno delovanje obravnavanih manjšin,
posebna pozornost je posvečena Evropski uniji. Podana je krajša SWOT analiza na temo
manjšin na Finskem. Izdelana je tudi kratka primerjava med Finsko in Slovenijo v luči
položaja manjšin v obeh državah.
Ključne besede: Finska, narodne manjšine, Švedi, Samiji, Romi
THE STRUCTURE AND POSITION OF ETHNIC MINORITIES IN FINLAND
Abstract:
The way Finland has handled ethnic minorities' issues is often considered exemplary.
Through reference study and some observational information, this thesis deals with three
ethnic minorities living in Finland: the Swedish-speaking Finns, the Sami people, and the
Roma people. It studies their origin, structure and their position within the Finnish society.
For an easier understanding there is an introductory historical overview, and Finland’s
ethnic structure and the country’s minority policies are presented. For each of the
minorities discussed, the most important issues are studied, with the emphasis on
education, language and culture preservation and development, the media, and (political)
organisation of the minority. Certain minority group-specific issues are also presented. In
the conclusion, the structure and position of the discussed minorities are compared from
the demography and bilingual education point of view, and the reasons for differences
among minorities in Finland are discussed. A review of the three minorities’ international
activities is given, with special attention paid to the European Union. A concise SWOT
analysis regarding Finnish minorities is carried out, and a short comparison between
Finland and Slovenia is also composed.
Key words: Finland, ethnic minorities, the Swedish, the Sami, the Roma
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1. UVOD
Če ne bi bilo majhnega dela ozemlja Norveške, ki Finsko ločuje od Arktičnega oceana na
severu, bi bila Finska najsevernejša država celinske Evrope. Na zahodu Finska meji na
Švedsko in Botnijski zaliv, na jugu jo od Estonije ločuje Finski zaliv, na vzhodu pa od
Rusije dolga kopenska mejna črta. Približno pet milijonov prebivalcev živi na prostranih
337.030 kvadratnih kilometrih, kolikor jih meri današnja Finska.
Republika Finska marsikje velja za eno tistih držav, ki naj bi imela odlično urejeno
manjšinsko problematiko. Kot gospodarsko in socialno izredno napredna dežela je zgled
mnogim, le redko pa izvemo kaj več o dejanskem stanju na področju etničnih manjšin.
Namen pričujočega diplomskega dela je s pomočjo literature, dostopnih statističnih
podatkov in terenskih opažanj predstaviti etnične manjšine na Finskem, prostor, poselitev,
strukturo in njihov položaj z vidika zakonske zaščite kot tudi dejanskega stanja, notranjega
ter mednarodnega sodelovanja.
Strokovne literature na temo posameznih etničnih manjšin na Finskem je precej, le redko
pa se je stroka ukvarjala z več finskimi etničnimi manjšinami naenkrat. Daleč največ je
bilo napisanega na temo švedsko govorečih Fincev. V zadnjih desetletjih je nekoliko večje
zanimanje tudi za Samije (po starem Laponce), ki pa ne živijo samo na Finskem, zato se
veliko literature nanaša denimo na Norveško. Romi kot etnična manjšina so ponavadi
omenjeni le mimogrede in jim je v najboljšem primeru posvečenih le nekaj odstavkov.
Vsekakor je najbolj ploden avtor na področju manjšin na Finskem, zlasti Švedov, Tore
Modeen.
Za potrebe diplomskega dela je etnična manjšina opredeljena kot skupina ljudi, ki se po
kulturnih in jezikovnih potezah razlikuje od večinskega prebivalstva znotraj določene
države, se prostovoljno povezuje z namenom ohranjanja in spodbujanja lastne kulture in
jezika ter ima v veliki meri skupen izvor. Za obravnavo je tudi bistveno, da je manjšina
organizirana in zahteva ali že ima poseben položaj (varstvo).
Etnične manjšine v Skandinaviji lahko razdelimo na več skupin (Allardt, 1981, str. 628):
•

Avtohtone manjšine z državo-matico: z narodom sosednje države imajo skupno
kulturo in jezik. Primer iz naše okolice: Slovenci v Italiji.

•

Avtohtone manjšine brez države-matice: kot manjšine živijo v več državah. Primer:
Romi.

•

Neavtohtone manjšine: gre za imigrantske skupnosti, ki jih to delo ne obravnava, so
pa na Finskem prisotne in prav gotovo nezanemarljive.

•

Prebivalstvo na območjih s posebnim manjšinskim statusom. Primer: Ferski otoki v
okviru Danske.

Na področju varstva manjšin naj bi bila Finska prenekaterim vzor. Kakšno je dejansko
stanje na tem področju in s kakšnimi problemi se spopadajo pripadniki različnih manjšin,
je predmet pričujočega dela, ki se podrobneje ukvarja s tremi etničnimi manjšinami na
območju današnje Finske. To so švedsko govoreči Finci, Samiji (Laponci) ter Romi.
Kljub temu ne gre pozabiti, da na Finskem živijo še nekatere druge »tradicionalne«
manjšine, ki pa zase ne zahtevajo posebnega položaja oz. varstva ali pa nimajo skupnega
izvora. Gre denimo za Jude, Tatare in stare Ruse (Horn, 2004a).
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1.1. METODOLOGIJA DELA
Priprava diplomskega dela je potekala v več korakih. Splošno spoznavanje tematike je
potekalo že v času dvotedenskega bivanja in dela na Laponskem (občina Enontekiö) leta
2001, kjer je prihajalo do vsakodnevnih stikov s samijsko kulturo, ki so jih podkrepila
nekatera predavanja na temo samijske kulture in položaja Samijev kot manjšine.
Leta 2005 je sledila odločitev o temi diplomskega dela. Hiter pregled nekaterih spletnih in
statističnih virov je dal zelo splošno sliko o položaju manjšin na Finskem in oblikoval se je
konceptualni okvir pričujočega dela ter odločitev, katere skupnosti bo delo podrobneje
obravnavalo.
Zbrana literatura (večinoma strokovni članki ter zborniki) se je delila na tri tematske
sklope: splošni sklop o Finski, njeni zgodovini in družbi; splošni sklop o manjšinah v
Skandinaviji in na Finskem, manjšinskem varstvu in politiki; sklop o posameznih
manjšinskih skupnostih, obravnavanih v tem delu.
Podrobnemu študiju literature in pridobljenemu precej dobremu vpogledu v tematiko je
bila dodana natančnejša analiza statističnih podatkov in primerjava le-teh. Podatki so bili
pridobljeni neposredno s spletnih strani finskega statističnega urada oz. so bili agregirani iz
baze podatkov na omenjenem portalu. Preprosto preračunavanja in kombiniranje je dalo
rezultate v obliki tabel (npr. spreminjanje indeksa staranja med švedsko govorečimi Finci),
ki so služile za grobo demografsko primerjavo med posameznimi etničnimi skupnostmi,
kar je bil tudi glavni namen uporabe statističnih podatkov v tem diplomskem delu.
Nekateri številčni podatki izvirajo iz literature, zlasti kjer gre za področja, s katerimi se
finski statistični urad ne ukvarja, zato so podane npr. ocene ali povzetki rezultatov
raziskav, objavljenih v strokovnih revijah.
Zaradi precejšnjega napredka na področju manjšinskega varstva na Finskem v zadnjem
času in posledično relativne zastarelosti velikega dela zbrane strokovne literature je sledil
študij publikacij in spletnih strani organizacij, ki se ukvarjajo z manjšinami na Finskem.
Uspešno je bil vzpostavljen tudi stik z eno od teh organizacij.
Priprava diplomskega dela je deloma potekala med šestmesečnim bivanjem in
prostovoljnim delom v kraju Syöte v provinci Oulu na Finskem leta 2006. Delo je
vključevalo veliko stikov s sodelavci ter učitelji in učenci s cele Finske, kar je omogočalo
dober vpogled v dejansko funkcioniranje v dvojezični družbi, k podobnemu pa so
pripomogli tudi nestrukturirani pogovori o vsakdanjem življenju na Finskem s študenti v
Helsinkih in Ouluju, s katerimi je bil stik vzpostavljen že leta 2001, ter potovanje po Finski
poleti 2006, ki je vodilo tudi skozi nekatera območja tradicionalne švedske poselitve ter
Laponsko.
Dodatna praktična znanja na temo manjšin na Finskem so bila pridobljena v okviru
seminarjev, organiziranih za prostovoljce na Finskem s strani finske agencije za mobilnost
mladih, CIMO. Neizogibno je bilo skoraj vsakodnevno spremljanje programa finske
nacionalne televizije YLE z bogatim švedskim programom, ki je še močneje oblikovalo
vtis o položaju zlasti švedske manjšine na Finskem.
Analiza in nato sinteza podatkov, pridobljenih iz literature, statističnih podatkov in ostalih
zgoraj omenjenih virov sta dali osnovo za oceno in primerjavo položajev posameznih
etničnih manjšin na Finskem ter oceno splošnega stanja na področju manjšin na Finskem.
Teoretična in praktična znanja o položaju manjšin na Finskem so tako omogočila izdelavo
celovitega diplomskega dela.
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Slika 1: Metodološki okvir diplomskega dela.
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1.2. GEOGRAFSKI ORIS FINSKE
Finska je po površini sedma največja država v Evropi in približno 70 % te površine
pokrivajo gozdovi, kar jo uvršča na prvo mesto na svetu. Država nima pravih gora in
najvišja vzpetina, Halti na skrajnem severozahodu, meri 1328 m n.v. Skoraj 190.000
finskih jezer izvira iz časa umika celinskega ledu pred 10.000 leti. Od takrat se ozemlje
Finske tudi neprestano dviga, danes s hitrostjo 6 mm letno (Harding, Brewer, 2003, str. 1516).
Na Finskem se izmenjujejo štirje izraziti letni časi. Zime so hladne, poletja pa topla in
suha. Kljub relativno visoki geografski širini je podnebje zaradi vpliva Baltskega morja in
zalivskega toka dokaj milo in omogoča rast vegetacije tudi na skrajnem severu države, tako
da prave tundre na Finskem pravzaprav ni najti. Skupna količina padavin je skromna, med
500 mm na severu in 620 mm na jugu, le Ålandsko otočje prejme okrog 880 mm padavin
letno (Harding, Brewew, str. 15-16; Singleton, 2004, str. 8).
Vegetacijska doba za poljščine je dovolj dolga za gojenje žitaric, nekaterih celo na
Laponskem. Krompir gojijo skoraj po celi Finski. Na gozdnih jasah notranjosti države ter
na travnikih na jugu in zahodu se pase živina in mlečna govedoreja je pomemben vir
dohodkov iz kmetijstva. Bolj kot podnebje poljedelstvo ponekod ovira neprimerna prst
(npr. močvirnata območja v provinci Oulu) (Singleton, 2004, str. 9).
Pomemben vir zaslužka so za Fince gozdovi. Kar polovica vseh gozdov je primerna za
gospodarsko izrabo. Ta se je bolj sistematično začela v 19. stoletju, danes pa je značilen
izrazito znanstven pristop, ki veliko pozornosti posveča tudi sonaravnosti. Lastništvo
gozdov je zelo razpršeno, približno polovica je v zasebni lasti. Le malo je kmetov, ki
nimajo v lasti vsaj nekaj hektarov gozda, ki je zanje pomemben vir prohodka. Z lesom
povezane dejavnosti, od prodaje lesa do papirne, gradbene in kemijske industrije, so
najpomembnejša skupina dejavnosti v državi in predstavljajo velik del izvoza. (Singleton,
2004, str. 10).
Uspešno gospodarstvo današnje Finske je v veliki meri odraz dobro razvitega sistema
izobraževanja. Kar 99 % Fincev je pismenih, število izdanih časopisov in knjig na
prebivalca pa je med najvišjimi na svetu. V izobraževanje se vlaga 7 % BDP. Osnovna šola
je povsem brezplačna, državne štipendije, subvencije, študentska posojila ipd. pa
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omogočajo študij skoraj vsakomur, ki to želi. Poleg univerz je dobro razvejana tudi mreža
raznih in poklicnih šol in drugih izobraževalnih ustanov (Harding, Brewew, str. 20).
Danes je Finska organizirana kot predsedniška republika. Predsednik, čigar mandat traja
šest let, ima precej moči pri vodenju zunanje politike države. Trenutno je na tem položaju
(drugi mandat) Tarja Halonen. Predsednika vlade izvoli 200-članski parlament za štiri leta.
Finska je od leta 1995 članica Evropske unije (Harding, Brewew, str. 17-18).

1.3. ZGODOVINA FINSKE
Za razumevanje izvora in položaja etničnih manjšin na Finskem je nujno vsaj površno
poznavanje zgodovine te države. Večina zgodovinskega orisa je povzeta po knjigi A short
history of Finland Freda Singletona (2004).
Finska nikoli ni bila v središču političnih, gospodarskih ali vojaškh tokov. Če je bilo skozi
zgodovino v Evropi težišče dogajanj v Sredozemlju, je bila severna Skandinavija vsekakor
skoraj izven vplivnega območja teh dogajanj. Vse vedenje o dogajanju v tem prostoru pred
12. stoletjem izvira zgolj iz arheoloških raziskovanj ter ljudskih pripovedovanj.
Prva konkretna omembe Finske izvira iz leta 1172, ko naj bi se krščanstvo že razširilo po
deželi, a verniki niso bili ubogljivi, kot bi si bil želel takratni papež Aleksander III.
Geografsko izolirana dežela jezer, gozdov in ostrih zim je bilo sicer dolgo nepoznana ostali
Evropi, kar pa ne pomeni, da ni bila poseljena. Najstarejši dokazi o človeški poselitvi
pričajo o prvih naseljencih v času umika celinskega ledu ob koncu ledene dobe pred deset
tisoč leti. Šlo je za naselitev južnih in jugozahodnih obal ob Botnijskem in Finskem zalivu,
ter okoli jezer v notranjosti.

1.3.1. PRED 12. STOLETJEM
O življenju prebivalcev današnje Finske pred 12. stoletjem govorijo le legende vprašljive
zanesljivosti. Finski narodni ep Kalevala, ki je bil na podlagi pripovedovanj in precej
dodatkov njihovega zbiralca Eliasa Lönnrota napisan šele v 19. stoletju, vseeno nudi nekaj
vpogleda v življenja zgodnjih Fincev. Ti se imajo v epu za Suomalaiset (Finci) in živijo v
deželi po imenu Suomi, kar je danes finsko ime za celotno Finsko, v osnovi pa naj bi šlo za
jugozahodni del današnje Finske. V istem času naj bi na tem prostoru živelo še nekaj
jezikovno in etnično sorodnih skupin, npr. Hämäläiset (v današnji provinci Häme)
nekoliko bolj v notranjosti ter Karjalaiset (Kareli) na vzhodu, kjer je danes meja med
Finsko in Rusijo. Nasprotniki Suomalaiset v Kalevali so prebivalci dežele po imenu
Pohjola, Severne dežele. Zelo verjetno je, da so Pohjalaiset v Kalevali predhodniki
današnjih Samijev, ki so v preteklosti živeli veliko bolj južno kot danes in so jih šele Finci
(Suomalaiset) izrinili daleč na sever.
Okrog leta 800 je Finska prišla pod vpliv Vikingov, ki so iz Skandinavije prek Ålandskega
otočja in otokov v Finskem zalivu potovali proti Karelijski ožini in Ladoškemu jezeru.
Vikinge so na teh osvajalskih pohodih spremljali tudi finsko govoreči ljudje. Leta 862 so si
Vikingi že podjarmili Novgorod, dvajset let kasneje pa še Kijev.
Kareli so živeli zlasti okrog Ladoškega jezera, vendar je njihov kulturni vpliv segal tudi na
Finsko, zlasti provinco Savo na jugovzhodu današnjega finskega ozemlja. Kareli so veliko
trgovali z Novgorodom, od koder je prišla tudi pravoslavna vera iz Bizanca. Kasneje so
ruski menihi širili vero na severu in med nekaterimi Kareli in Samiji se je obdržala do
danes.
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V istem času so bili Suomalaiset in Hämäläiset pod vplivom zahodne kulture. V devetem
stoletju so deželo obiskovali misijonarji s Švedske, bolj uspešno kot širjenje vere pa je bilo
švedsko-finsko sodelovanje na področju trgovine s krznom na Laponskem.
Ko se je Finska pojavila v evropski zgodovini, je bil to prostor srečevanja vzhodnih in
zahodnih kulturnih vplivov. Čeprav je bil na večini ravni zahodni vpliv močnejši, pa se je
kot pomemben ostanek z vzhoda obdržala finščina kot jezik ugro-finskega izvora.

1.3.2. PRIHOD ŠVEDOV IN FINSKA POD ŠVEDSKO KRONO
Švedi so v 12. stoletju prišli na Finsko sprva z namenom širjenja vere, hkrati pa je bila
Finska neko vmesno območje med Švedsko in Novgorodom, kjer se ni oblikovala
nacionala država, temveč je bilo ozemlje razdeljeno med tri glavne in med seboj pogosto
sprte skupine (že omenjeni Suomalaiset, Hämäläiset in Karjalaiset). Tako je Finska
postala Švedska utrdba proti Novgorodu in treba jo je bilo »kolonizirati«. Švedski
priseljenci so se najprej naselili na obalah jugozahodne Finske in Finskega zaliva do mesta
Porvoo (švedsko Borgå). Od tod izvirajo mnogi švedsko govoreči prebivalci današnje
Finske.
Meja med Švedsko in Novgorodom je bila dolgo nedorečena in nestabilna. Leta 1323 je
bila dogovorjena okvirna mejna črta (pähkinäsaarijska linija), ki je potekala med
današnjima Sant-Peterburgom in Oulujem in je veljala 250 let. V tem času so Švedi
dodobra utrdili svoj rimokatoliški vpliv, v Novgorodu pa so bili Kareli pripadniki
pravoslavne vere.
Slika 2: Skica nekaterih zgodovinskih meja Finske. (vir: Singleton, 2004, str. 50).

Leta 1323 je bila vzpostavljena pähkinäsaarijska linija, ki pa ni bila posebej trdna, a je vseeno
obstala kar 250 let. Švedska oblast je najdlje proti vzhodu segla leta 1617.

Ker pähkinäsaarijska linija ni bila točno določena in je bila bolj kot kaj drugega
nikogaršnja zemlja, je prihajalo do vdorov Švedov čeznjo v Ostrobotnijo (del današnje
Finske severno od Ouluja) in na Laponsko, predvsem zaradi lososov in krzna, zanemarljivo
pa ni bilo niti pobiranje davkov pri Samijih, čeprav ti pravzaprav niso bili pod švedsko
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krono. Dodatne zaplete je predstavljalo dejstvo, da si je ustje reke Kemijoki na severu
Botnijskega zaliva ter nedoločen del Laponske lastil Novgorod.
Meja se je leta 1617 premaknila še nekoliko proti vzhodu, kar je bil tudi najdlje, kar je
Švedska kdajkoli segla na rusko ozemlje.
Pod švedsko krono je bila na Finskem uvedena enaka upravna razdelitev kot na Švedskem,
Finci pa so imeli tudi svoje predstavnike pri švedskem kralju. Švedi so se naselili povsod
ob morju, kjer ni bilo predhodne močne finske poselitve. Med obema jezikovnima
skupinama ni bilo posebnih trenj, saj so bili iste veroizpovedi in pod isto upravo.
Skozi čas se je meja Finske pod švedsko krono prestavljala vse bolj na sever. Finska je z
vzpostavitvijo lastne aristokracije (ne nujno finskega izvora) pridobivala vse več
avtonomije. Z reformacijo in uveljavitvijo luteranske vere ter z rahljanjem vezi med
Švedsko-Finsko ter Dansko in Norveško se je pojavila večja potreba po narodni identiteti.
Finščina sicer še ni bila literarni jezik, bila pa je široko uporabljana pri verskih obredih in
kot nosilec ljudskega izročila. Švedščina je bila jezik višjih slojev in verskih
dostojanstvenikov. Biblija je bila prvič v celoti v finščino prevedena leta 1642. Prvo
univerzo so na Finskem dobili z Åbo Akademi v Turkuju (delovala je v švedščini, tako kot
še danes) leta 1640 in Fincem ni bilo več treba odhajati po znanje v tujino.
V 17. stoletju je prišlo do močnejše centralizacije uprave, ki je med drugim pomenila tudi
poenoteno birokracijo, s čimer je v ospredje prišel standardiziran jezik, torej švedščina. Ta
je nadomestila finščino v administraciji in v gimnazijah, postopoma pa tudi v vojski in
cerkvi. Finska ni bila več obravnavana kot ena enota temveč kot skupina švedskih provinc.

1.3.3. FINSKA V RUSKEM IMPERIJU
Leta 1809 je Finska po večdesetletnih bojih med Švedsko in Rusijo skupaj z Ålandskim
otočjem prišla pod rusko nadvlado. Takrat so bili Finci že precej narodno osveščeni in
finščina se je pojavljala denimo tudi na bankovcih. Vseeno pa se je švedščina razširila tudi
med pripadniki srednjega družbenega sloja. Za napredovanje v družbi je bilo skoraj
obvezno švedsko ime, kar je pripeljalo celo do spreminjanja finskih imen v švedske oblike.
Pod Rusijo je imela Finska poseben status, kjer so lahko razvijali politično in kulturno
avtonomijo. Na lokalni ravni ni bilo večjih upravnih sprememb, na nacionalni ravni pa so
Finci dobili senat, ki je bil dejansko finska vlada. Uradni jezik te vlade je bila švedščina.
Ruski guvernerji, ki so bili formalno najvišji politični predstavniki ruske države na
Finskem, se večinoma niso vmešavali v finske notranje zadeve. V splošnem velja, da so
Finci kot narod (oziroma zametek le-tega) pod Rusi živeli bolje kot v zadnjih stoletjih
švedske nadvlade.
Val narodnega prebujanja po Evropi v 19. stoletju je segel tudi na Finsko. Zanimivo je, da
so Fincem narodni ponos vlivali predvsem zgodovinarji in pesniki s švedščino kot
maternim jezikom. Največ so se naslanjali na finsko ljudsko izročilo in iz tega gibanja
izhaja tudi že omenjena Kalevala. Material za ep je Elias Lönnrot zbiral predvsem v
Kareliji, kjer je zaradi obrobnosti ljudsko izročilo dokaj nedotaknjeno preživelo veliko dlje
kot v osrčju Finske. Do konca stoletja se je na Finskem razbohotilo bogato kulturno in
umetniško življenje.
Finski nacionalisti so bili mnenja, da je za narodno identiteto nujen tudi skupni jezik.
Švedščina je bila materni jezik 15 % Fincev, pri čemer ni šlo samo za višje sloje, temveč
tudi za ribiče in kmete na jugozahodu in ob Botnijskem zalivu. Finščina je prevladala in se
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tako po dolgem času vrnila v gimnazije in visoke šole, čemur ruski vladarji niso
nasprotovali, saj so to razumeli kot nadaljnje oddaljevanje Finske od Švedske.
Z obdobjem poskusov rusifikacije konec 19. stoletja in občutnim povečanjem deleža finsko
govorečih izobražencev je bilo vse več tako finsko kot švedsko govorečih Fincev mnenja,
da bi bila za Finsko bolj kot združevanje v nekakšno skandinavsko unijo primerna
neodvisnost.
V luči precejšnje svobode v okviru Rusije so se začele oblikovati različne politične stranke
z različnimi programi in različnimi stopnjami podpiranja ruske vlade, nekatere pa so bile
povezane tudi z ruskimi revolucionarji. Med prvo svetovno vojno je bila Finska še vedno
del ruskega imperija in ni imela svoje vojske, zato so bile posledice vojne predvsem
gospodarske.

1.3.4. SAMOSTOJNA FINSKA
Konec leta 1917 je Finska razglasila
samostojnost, čemur je kmalu sledila
nekajmesečna državljanska vojna med rdečimi
(ki so imeli podporo ruskih revolucionarjev)
in belimi (podpora Nemčije in Švedske). V
tem času je Finska vključevala še danes Ruska
ozemlja, naseljena s finsko govorečim
prebivalstvom, predvsem gre tu za Karelijo.
Leta 1921 so Ålandski otoki dobili poseben
status demilitariziranega območja.
Velik napredek, dosežen v neodvisnosti, je bil
ogrožen z začetkom druge svetovne vojne.
Finska se je razglasila za nevtralno, a iluzije je
bilo hitro konec, ko je Rdeča armada
novembra 1939 vdrla čez mejo. Šlo je za
strateško potezo, saj Finska Rusiji ni bila sama
po sebi nikakor nevarna. Stalina je bolj
skrbela finska naveza z Nemčijo z začetka
neodvisnosti. Finci so bili v boju proti ruski
vojski povsem osamljeni in takrat so izkazali
izredno narodno enotnost. Zavezniške sile že
sicer šibkih dogovorov o pomoči niso
izpolnile (tudi zaradi bližine Švedske in
Norveške).
Rusko obleganje se je končalo s podpisom
mirovnega sporazuma v Moskvi marca 1940,
s čimer so izgubili tudi več kot 10 % ozemlja
na vzhodu države. Več kot 400.000 Fincev s
teh območij se je odločilo za selitev na
Finsko, kjer je stekla tudi zelo uspešna
solidarnostna akcija pridobivanja zemljišč za
karelske kmete.
Kljub podpisanemu miru pa je ostajal ruski

Slika 3: Današnje meje Finske in
večja finska mesta (vir: CIA World
Factbook: Finland, 2007)
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pritisk. Posebej problematično je bilo območje Petsama, finskega koridorja do Arktičnega
oceana in zaveznikov, ki so si ga zaradi zalog niklja želeli prisvojiti Rusi, zanemarljiv pa ni
bil niti problem Ålandskih otokov ter pribaltskih držav. Finska se je v teh razmerah jeseni
1940 naslonila na Nemčijo in dovolila nemški vojski prehod čez finsko ozemlje ter
vzpostavitev oskrbovalnih baz na Laponskem.
V nekaj letih se je izkazalo, da Nemčija v vojni ne bo zmagala, česar so se vse bolj
zavedali tudi Finci in so želeli svojo državo izvleči iz vojne. Tokrat jim je pomagala
okrepljena sovjetska dejavnost na karelijski fronti. Finska se je morala vrniti na mejne črte
iz leta 1940 in razorožiti nemško vojsko na svojem ozemlju.
Po drugi svetovni vojni se je začel razvoj Finske, kot jo poznamo danes. Velik del tega
obdobja je zaznamovalo predsedovanje Urha Kekkonena, ki je gojil za nekatere kar sporno
tople odnose s Sovjetsko zvezo. Razgibana gospodarska struktura je državo izvlekla iz
povojnega razsula in sredi 60. let 20. stoletja je finski BDP prvič presegel britanskega. Kot
učinkovita socialna država z izredno izobraženimi ljudmi je danes zgled mnogim.
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2. ETNIČNE MANJŠINE NA FINSKEM
2.1. ETNIČNA STRUKTURA FINSKE
Finska statistika ne vodi evidence o etnični pripadnosti, pač pa beleži materni jezik. Od
približno 5,3 milijonov prebivalcev Finske leta 2005 jih je imelo finščino za materni jezik
91,64 %, švedščino 5,50 %, katerega od samijskih jezikov pa 0,03 %. Poleg tega ima
izrazit delež tudi ruski jezik (0,75 % prebivalcev) (Statistics Finland: Population structure,
2007).
Bolj kot trenutna etnična (jezikovna) sestava je zanimivo spreminjanje deležev govorcev
določenih jezikov skozi čas. Delež finsko govorečih prebivalcev se je do 90. let 20. stoletja
povečeval, kar gre pripisati samostojnosti, ko je finščina postala tudi jezik večine v
parlamentu, večji narodni zavednosti ter zmanjševanju deleža švedsko govorečih. Od 90.
let dalje se delež finsko govorečih nekoliko zmanjšuje, kar gre bržkone pripisati večjemu
dotoku imigrantov (Statistics Finland: Population structure, 2007).
Delež švedsko govorečih prebivalcev Finske upada že ves čas, odkar se s tem ukvarja
statistika. Del »krivde« za to nosi odseljevanje Švedov po razglasitvi samostojne Finske,
od druge polovice 20. stoletja pa predvsem mešani zakoni, kjer postane finščina
dominantni jezik pri otrocih (Karjalainen, 1993, str 193).
Upad uporabe samijskih jezikov gre pripisati odvzemu pravic do zemlje ter močnejši
industrializaciji po 2. svetovni vojni in s tem izginjanju tradicionalnega načina življenja
Samijev, kar je botrovalo tudi razseljevanju le-teh in težjemu ohranjanju že tako
ogroženega jezika.
Prvotni upad deleža rusko govorečih sovpada s finsko samostojnostjo in odhodom ruskega
administrativnega osebja, od devetdesetih let dalje pa je zabeležen porast, kar gre pripisati
padcu železne zavese in s tem prihodu mnogih Rusov na Finsko, ki je ob istem času začela
tudi nekoliko bolj množično sprejemati priseljence. Danes Rusi predstavljajo skoraj 22 %
vseh tujcev na Finskem, delež tujcev pa se tudi sicer povečuje (113.852 tujih državljanov
na Finskem leta 2005, od tega 24.621 Rusov) (Statistics Finland: Population structure,
2007).
Preglednica 1: Prebivalstvo Finske po maternem jeziku od leta 1900 naprej (v odstotkih).
(vir: Statistics Finland: Population structure, 2007)
1900

1950

1990

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

finski j.

86,75 91,10

93,53 92,61

92,50 92,42 92,27 92,14

92,02 91,89

91,64

švedski j.

12,89

8,64

5,94

5,68

5,66

5,63

5,60

5,58

5,55

5,53

5,50

samijski j.

0,06

0,06

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

ruski j.

0,29

0,12

0,08

0,45

0,50

0,54

0,60

0,64

0,67

0,71

0,75

ostali j.

0,01

0,08

0,42

1,22

1,32

1,37

1,50

1,61

1,72

1,83

2,07

Zaradi nebeleženja etnične pripadnosti ni statističnih podatkov o etničnih skupnostih,
katerih jezik se je izgubil ali se ne uporablja več. Med »domačimi« jeziki v statistiki ni
romskega jezika, poleg tega tudi ni delitve na tri na Finskem govorjene samijske jezike.
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2.2. FINSKA MANJŠINSKA POLITIKA
Finska ustava, kot je v veljavi od 1. marca 2000, določa dva državna jezika – finščino in
švedščino. Tako 300.000 prebivalcev, ki so takrat kot svoj »glavni« jezik navajali
švedščino, ne predstavlja manjšine v pravnem smislu (Modeen, 2002, str. 71). Na Finskem
de jure ni švedske manjšine, so le švedsko govoreči Finci, ki se nimajo za Švede, temveč
za Fince (Singleton, 2004, str. 158). Cela država je uradno dvojezična in finščina in
švedščina naj bi bili enakopravni. De facto pa ima švedska skupnost na Finskem svojo
identiteto in vse lastnosti etnične manjšine: ima skupni jezik, ki se razlikuje od jezika
večine (četudi sta uradno enakopravna), ima od večinske nekoliko drugačno kulturo
(zanimiv, čeprav morda banalen primer: rokomet na Finskem igrajo le na »švedskih«
območjih), poseljuje nek tradicionalen teritorij, ima skupen zgodovinski izvor in ima svojo
krovno organizacijo. Velik del finske manjšinske politike in prakse temelji na
dvojezičnosti in se (razumljivo) nanaša primarno na švedsko govoreče Fince (Modeen,
2002, str. 72).
Na podlagi jezikovne strukture so občine opredeljene kot enojezične ali dvojezične. Občina
je dvojezična, če vsaj 8 % ali 3000 njenih prebivalcev govori manjšinski jezik, sicer je
občina enojezična. Dvojezična občina postane enojezična, če delež govorcev manjšinskega
jezika pade pod 6 % (Karjalainen, 1993, str. 192).
Nujno je omeniti, da se to pravilo nanaša le na oba nacionalna jezika Finske, torej na
finščino in švedščino. »Jezičnost« občine določa vlada vsakih deset let na podlagi popisa.
Zlasti je delitev na dvojezične in enojezične občine pomembna z vidika administracije, saj
morajo uradi pogosto zagotavljati storitve v obeh jezikih (Myntty, 1993, str. 16). Kot že
rečeno, pa sta na nivoju države uradni tako finščina kot švedščina. Po omenjenem pravilu
opredeljevanja občin so postavljene tudi table s krajevnimi napisi ter denimo imena ulic in
cest: v dvojezičnih občinah je najprej napisano ime v jeziku večine, ki mu sledi ime kraja v
jeziku manjšine. (Singleton, 2004, str. 159).
Nova finska ustava iz leta 2000 posebej omenja dve etnični skupini, ki naj bi uživali
posebno manjšinsko varstvo. To so Samiji in Romi. Kot zanimivost naj navedem, da so
tudi pravice gluhih do uporabe znakovnega jezika in pomoči pri tem zajete v istem
odstavku (Modeen, 2002, str. 71).
V finski zakonodaji (Mynnti, 1993) je moč najti določila, vezana na različne vidike
manjšinske politike. Kršitev protidiskriminacijskih zakonov je izredno malo. Bolj so
aktualni zakoni o uporabi manjšinskih jezikov v izobraževanju, kulturnem življenju,
verskih organizacijah ipd.
Kot že rečeno, je Finska dvojezična država, vendar ima posebno enojezično švedsko
avtonomno območje Ålandskih otokov, nekaj posebnih ugodnosti pa je priznanih tudi
romskemu ter samijskim jezikom.
Posebne omembe je vreden institut varuha manjšinskih pravic, ki deluje neodvisno pod
okriljem Ministrstva za delo. Glavna naloga varuha je spodbujanje in pravno varstvo
pravic etničnih manjšin ter tujcev na Finskem, predvsem pa se ukvarja s preprečevanjem
diskriminacije na etnični podlagi na različnih področjih (The ombudsman for minorities,
2006).
Ker je vsaka od obravnavanih etničnih manjšin na Finskem (švedsko govoreči Finci,
Samiji, Romi) zaradi različnih razlogov organizirana drugače, ne moremo govoriti o enotni
manjšinski politiki na Finskem, predvsem pa so njihovi dejanski položaji tako različni, da
si zaslužijo ločeno obravnavo.
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2.3. ŠVEDSKO GOVOREČI FINCI
V izogib pretiranim jezikovnim zapletom so švedsko govoreči prebivalci v tem poglavju
poimenovani preprosto Švedi. V primeru, da je govora o Švedih na Švedskem, je to jasno
opredeljeno.

2.3.1. IZVOR IN DEMOGRAFSKI RAZVOJ ŠVEDSKO GOVOREČIH
FINCEV
Kot je bilo omenjeno že v uvodu, izvira švedsko govoreče prebivalstvo Finske iz časov, ko
je bila Finska podrejena švedski kroni. Takrat je bila švedščina uradni jezik, finščina pa je
ostajala jezik, ki se ga je uporabljalo le doma, in ni bila niti standardizirana. Šele leta 1863
je tudi finščina dobila status uradnega jezika. Čeprav je bila uporaba finščine v uradnih
zadevah sprva skromna, pa je v 20. stoletju povsem prevladala na vseh področjih.
Prva srednjeveška jedra švedske poselitve so bila na obalah na jugu in jugozahodu Finske,
ki so bile pred tem večinoma neposeljene. Šlo je za ribiče in kmete, kasneje tudi tovarniške
delavce. Vendar pa to niso bili edini švedsko govoreči prebivalci Finske. Švedsko so
govorili tudi višji družbeni razredi (uradniki, bankirji, podjetniki) v urbanih središčih,
neredko kar etnični Finci. Tako sta do konca 19. stoletja obstajali dve skupini švedsko
govorečih prebivalcev Finske, med katerima pravzaprav ni bilo stikov ali sodelovanja.
Uporaba istega jezika ni predstavljala nikakršne vezi, saj jezikovnega vprašanja tako rekoč
še niti ni bilo. Enotnost med švedsko govorečimi se je začela razvijati šele kot odgovor na
vzpon finskega narodnostnega gibanja sredi 19. stoletja (Allardt, 1981, str. 632).
Današnje švedsko govoreče prebivalstvo Finske v veliki meri izvira iz slojev švedskih
kmetov, ribičev ter pristaniških in tovarniških delavcev. V finskem parlamentu so imeli
Švedi od začetka 20. stoletja vedno tudi svoje predstavnike, člane Švedske ljudske stranke
(Svenska folkpartiet), ki jo podpira švedsko govoreče mestno prebivalstvo srednjega
družbenega razreda ter Švedi na podeželju. Delavski sloj Švedov običajno podpre švedsko
govoreče pripadnike strank politične levice (Allardt, 1981, str. 632).
Švedščino kot svoj materni jezik danes navaja 5,5 % prebivalcev Finske, torej približno
289.000 oseb. Leta 1900 je na Finskem živelo 342.000 Švedov, kar je predstavljalo
12,39 % vseh prebivalcev. (Statistics Finland: Population structure, 2007) V 20. stoletju je
bil zabeležen konstanten upad relativnega števila Švedov na Finskem, čeprav je bil leta
1940 dosežen absolutni maksimum s 354.000 Švedi, čemur je sledilo obdobje notranjih
migracij (torej tudi izven »tradicionalnih« švedskih območij poselitve), emigracij ter padca
rodnosti (Karjalainen, 1993, str. 192).
Če je nekoč obstajala nekakšna jasna prostorska razmejitev med Švedi in Finci, danes o
tem ne moremo več govoriti. Povojna obnova je pomenila tudi priseljevanje finskih
delavcev na tradicionalno švedska urbana območja. Meja se je tako zabrisala zlasti na jugu
Finske, proces pa se še nadaljuje tudi drugod. Tako danes skoraj ni več izključno
enojezičnih Švedov, mnogi Švedi pa živijo v povsem finskih okoljih. Prihaja celo do
konfliktov, ker Švedi na svojih tradicionalnih območjih čutijo, da je njihova kultura
ogrožena, kar je zlasti v prvih desetletjih po vojni mnoge privedlo do selitev na Švedsko
(Raento, Husso, 2002).
Mednarodne migracije s švedskih območij so bile mnogo močnejše kot na ravni celotne
države: negativna selitvena bilanca je v 50. letih 20. stoletja znašala na nacionalni ravni
1,6 ‰, medtem ko je bila na švedskih območjih 10 ‰. Na močan upad tako relativnega
kot absolutnega števila Švedov je vplivalo tudi sklepanje mešanih zakonov. Mešanih
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zakonov je vsako leto sklenjenih več kot švedskih (enojezičnih). V povprečju 60 % otrok,
rojenih v mešanih zakonih, kot svoj primarni jezik uporablja finščino. Čeprav obstajajo
razlike glede na materni jezik matere, je nezanemarljivo dejstvo, da ti otroci večinoma
prevzamejo jezik okolja, ki pa je veliko pogosteje finsko govoreče (Karjalainen, 1993, str.
193, Allardt, 1981, str. 633)
Švedsko prebivalstvo je zajelo močnejše staranje kot celotno Finsko. Leta 1989 je bil delež
starejših od 65 let med Švedi 20 %, za celotno Finsko pa je bila ta vrednost 13 %. Mladih
do 14. leta je bilo 17 % pri Švedih in 19 % na celotnem Finskem. Tudi to neugodno
demografsko gibanje je pripisati večjemu odseljevanju (na »tradicionalnem« švedskem
območju ostajajo le starejši) ter sklepanju mešanih zakonov (Karjalainen, 1993, str. 193).
Novejši statistični podatki (Statistics Finland: Database: Population, 2007) kažejo
zanimivo sliko o zadnjih demografskih trendih: čeprav je indeks staranja za celotno Finsko
v zadnjih petnajstih letih rastel (enako tudi indeks staranja finsko govorečih), se je isti
kazalec pri švedsko govorečih Fincih v tem obdobju nekoliko znižal, v zadnjih nekaj letih
pa je spet v porastu.
Slika 4: Primerjava indeksov staranja za celotno finsko populacijo ter za švedsko
govoreče Fince med letoma 1990 in 2005. (vir: (Statistics Finland: Database: Population,
2007)
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Ekonomska struktura med Švedi ne odstopa bistveno od finskega povprečja, je pa npr.
delež Švedov, ki živijo v mestih, občutno večji od deleža Fincev, ki živijo tam. To ne
pomeni, da so mesta večinoma švedska, temveč da je med Švedi večji delež mestnega
prebivalstva. Podobno je opaziti pri deležu Švedov, zaposlenih v terciarnem sektorju ter
tudi v kmetijstvu in gozdarstvu (Allardt, 1981, str. 633, Karjalainen, 1993, str. 197).

2.3.2. DVOJEZIČNOST V DRŽAVNI UPRAVI
Od 460 občin na Finskem je bilo leta 1990 24 enojezičnih švedskih občin, 20 dvojezičnih s
švedsko večino ter 21 dvojezičnih s finsko večino (Alcock, 1991, str. 12; Myntty, 1993, str.
16). Leta 2000 je bilo od vsega skupaj 452 občin 21 enojezičnih švedskih, 22 dvojezičnih s
švedsko večino in 20 dvojezičnih s finsko večino (Raento, Husso, 2002). Gre seveda za
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uradni kriterij, kjer mora vsaj 8 % ali 3000 prebivalcev pripadati manjšini. Med enojezične
švedske občine je vštetih tudi vseh 16 občin, ki sestavljajo Ålandsko otočje.
Največja jedra švedske enojezičnosti so na zahodni finski obali, dvojezične občine s
švedsko večino pa so skoncentrirane na jugu države. Absolutno največ Švedov živi na
območju Helsinkov, kjer jih je bilo leta 2000 nekaj čez 36.000 (Raento, Husso, 2002).
Ker je uradno Finska dvojezična država, na državnem nivoju nima posebnih švedskih
uradov ali agencij. Poseben primer je le področje izobraževanja, kjer imajo Švedi ločen
osrednji odbor. V državni upravi ni posebnih kvot za finsko ali švedsko govoreče uradnike
(Modeen, 1999b, str. 140).
Preglednica 2: Enojezične in dvojezične občine na Finskem leta 1990 in 2000. (viri:
Alcock, 1991, str. 12; Myntty, 1993 str.16; Raento, Husso, 2002)
1990

2000

skupaj občin

460

452

enojezične švedske

24

21

dvojezične s švedsko večino

20

22

dvojezične s finsko večino

21

20

enojezične finske

396

389

Poseben zakon določa pogoje o znanju švedščine in finščine za državne uradnike. Ta deli
uradnike na tiste, katerih delo zahteva univerzitetno izobrazbo, ter ostale. Prvi morajo
obvladati jezik večine, če delajo na lokalni ravni, oz. finščino, če gre za državno raven. V
dvojezični občini morajo manjšinski jezik znati le na pogovornem in pisnem nivoju, v
enojezični občini pa zadošča že samo razumevanje »drugega« jezika, le sodniki morajo
»drugi« jezik tudi govoriti. Za nižje uradnike so ti pogoji še milejši. Ker so Švedi skoraj
povsod v manjšini, na državni ravni pa vedno, so deležni v povprečju slabših storitev kot
Finci, saj uradnikom v dvojezičnih občinah ni treba zares obvladati jezika manjšine. Poleg
tega so delovna mesta v državni upravi Švedom teže dosegljiva, kajti za višje položaje je
obvezen pogoj odlično obvladovanje finščine (Modeen, 1999a, str. 132).
Služenje vojaškega roka, ki je na Finskem za moške obvezno, lahko Švedi opravljajo v
švedskih enotah finske vojske (Singleton, 2004, str. 159).

2.3.3. DVOJEZIČNOST V ŠOLSTVU
Jezik poučevanja je določen glede na otrokov materni jezik. Šole s švedskim učnim
jezikom so ločene od finskih, gre pa za šole na vseh stopnjah izobrazbe, zagotovljena mora
biti tudi predšolska vzgoja v otrokovem maternem jeziku. (Horn, 2004b)
Občina mora zagotoviti posebno osnovno šolo, če zbere vsaj 13 učencev, govorcev
manjšinskega jezike (švedščine ali finščine). Pri srednjih šolah je ta meja 90, oz. v
posebnih primerih 40 dijakov. Zakon omogoča tudi ustanavljanje zasebnih šol, ki so
pogosto financirane s strani države (Myntty, 1993, str. 17; Horn, 2004b).
Švedščina je obvezen učni predmet za vse finsko govoreče šolarje v višjih razredih
osnovne šole in v srednji šoli. Do leta 2004 je bila tudi obvezen predmet pri maturi,
ukinitev tega določila pa je sprožila kar nekaj nezadovoljstva v švedski skupnosti, saj se
bojijo marginalizacije švedščine v finski družbi. (Horn, 2004b; Raento, Husso, 2002)
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Seveda pa obvladovanje švedščine mladim finsko govorečim Fincem izboljšuje
zaposlitvene možnosti (Pääkkö, 2006), zato je pretiran strah morda odveč.
Åbo Akademi v Turkuju je edina univerza na Finskem, kjer potekajo vse dejavnosti
izključno v švedščini, takšnih pa je še nekaj visokih šol. Univerza v Helsinkih, Tehniška
univerza v Helsinkih ter umetniške akademije v Helsinkih so dvojezične (Myntty, 1993,
str. 17; Horn, 2004b).
Mnoge druge visokošolske ustanove nudijo možnost opravljanja obveznosti v švedščini,
helsinška pravna fakulteta pa ima zaradi zagotavljanja bodočega švedsko govorečega
sodniškega kadra kvoto 25 švedsko govorečih novovpisanih študentov letno (Myntty,
1993, str. 18).

2.3.4. KULTURA, MEDIJI IN ORGANIZACIJA ZNOTRAJ MANJŠINE
Na finski nacionalni televiziji YLE je letno 545 ur programov v švedščini, ki jih pripravlja
švedski oddelek YLE (Finlands Svenska Television, FST). Poleg tega je na sporedu še 200
ur dvojezičnih športnih sporedov. Večina švedskih oddaj ima finske podnapise in nekatere
finske oddaje švedske. Od avgusta 2001 deluje digitalni kanal (FST-kanalen), ki predvaja
program izključno v švedščini. Ima tudi licenco za prenos oddaj s Švedske na švedska
območja na Finskem. Nacionalni radijski program v švedščini oddaja Finlands Svenska
Radio. Tudi nekaj regionalnih radijskih postaj oddaja izključno v švedščini (Horn, 2004b;
Klemenčič, 2000, str. 326).
Na področju tiskanih medijev v švedščini vlada velika pestrost, eden od štirih švedskih
dnevnikov, Hufvudstadsbladet, je celo eden najbolje prodajanih dnevnikov na Finskem
nasploh. Najstarejši dnevnik na Finskem, Åbo Underrättelser, je prav tako švedski. Izhaja
še cela vrsta švedskih revij, veliko pa je tudi knjig, tiskanih v švedščini (Modeen, 1999b,
str. 143; Alcock, 1991, str. 13; Horn, 2004b).
Štiri švedska stalna gledališča in številne amaterske skupine se financirajo iz državne
finančne podpore Švedski ljudski stranki. Na podobni osnovi deluje tudi okrog 100
muzejev ter založbe, ki letno izdajo več kot 200 knjig v švedščini (Klemenčič, 2000, str.
326; Modeen, 1999b, str. 143).
Mnogi Švedi na Finskem imajo sorodnike na Švedskem, vendar je na Švedskem vedenje o
Švedih na Finskem slabo. Švedska Švedom na Finskem pravzaprav ne predstavlja matice.
Tako Švedi od Švedske ne prejemajo nikakršnih finančnih sredstev, ki bi pomagala pri
dejavnostih švedske skupnosti na Finskem (Modeen, 1999b, str. 145).
Združenje Švedov na Finskem, Volktinget, je krovna organizacija švedsko govorečih
Fincev. Ustanovljena je bila leta 1919 in šteje 25 članov, ki se volijo ob lokalnih volitvah
vsaka štiri leta. Združenje delno financira država. Nima zakonodajne moči, ima pa vpliv na
vse zakone, ki se tičejo švedskega jezika na Finskem (Klemenčič, 2000, str. 327).

2.3.5. ÅLANDSKO OTOČJE
Poseben primer območja s švedsko manjšino na Finskem je Ålandsko otočje, ki je z močno
avtonomijo povsem ohranilo švedski značaj. Velik del tega podpoglavja je povzet po
članku Anthonyja Alcocka Finland – The Swedish-speaking community iz leta 1991. Za
vse podatke, ki izvirajo od drugod, je vir naveden posebej.
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Ålandsko otočje (v nadaljnem besedilu tudi Åland) leži na južnem robu Botnijskega zaliva,
na pol poti med južno Finsko in srednjo Švedsko (glej Sliko 2). Otočje sestavlja preko
6500 otokov. Glavni otok je Åland, katerega površina predstavlja kar 70 % vsega kopnega,
ki pripada otočju, na njem pa živi 90 % vseh Ålandčanov (Åland in brief, population,
2007). Leta 2005 je na Ålandskih otokih živelo 26.766 ljudi (Statistics Finland: Database:
Population, 2007).
Položaj otokov velja za strateško pomembnega, zato je otočje skozi zgodovino pogosto
prehajalo med rokami različnih vladarjev. Leta 1809 je skupaj z ostalo Finsko prešlo pod
rusko oblast. Po krimski vojni je bila leta 1856 Rusija v skladu s Pariško mirovno pogodbo
prisiljena otočje demilitarizirati.
Ob razglasitvi samostojne Finske leta 1917 so se otočani v strahu pred izgubo svojega
švedskega jezika in kulture želeli priključiti Švedski, ki bi se iz strateških razlogov s tem
tudi strinjala. V mirovnih pogajanjih po 1. svetovni vojni je Švedska uradno zaprosila, da
se Ålandsko otočje vrne pod njeno oblast. Finska je nasprotovala z argumentom, da gre za
finsko notranjo zadevo, ter pripravila načrt za avtonomijo otočja. V Ligi narodov so sicer
ugotovili, da ne gre zgolj za notranjo zadevo Finske, da pa prebivalci Ålandskih otokov
predstavljajo manj kot 10 % vseh Švedov na Finskem in tako ne morejo imeti pravice to
samoodločbe. Finski so priporočili, naj zagotovi določeno mero avtonomije in poskrbi za
ohranitev švedskega jezika in kulture.
Na predlog Sveta Lige narodov sta junija 1921 Švedska in Finska sprejeli sporazum, v
katerem se je Finska zavezala, da bo ohranjala švedski jezik, kulturo in tradicijo Ålandskih
otokov. Švedska je v zameno umaknila zahtevo po vrnitvi otokov pod svoje okrilje. Otočje
je ostalo demilitarizirano.
Po 2. svetovni vojni je bil zakon o avtonomiji nekoliko spremenjen, ponovno pa spet leta
1991, ko je s posebnim členom v finski ustavi dobil enak status kot sama ustava. To
pomeni, da mora za vsako spremembo veljati visoka stopnja soglasja ålandskega
zakonodajnega telesa. Otočani imajo tako danes skoraj popoln nadzor nad ohranjanjem
švedskega karakterja otočja (Modeen, 2002, str. 72).
2.3.5.1. ÅLANDSKA AVTONOMIJA V PRAKSI
Načelno avtonomija Ålandčanom zagotavlja nadzor na vsemi zadevami, ki se jih tičejo, pri
čemer se pa navzven še vedno ohranja Finska kot celovita država. Otočje skupaj
predstavlja eno od finskih provinc. Ima enodomni parlament s 27 člani. Administracijo
vodi 7-članski izvršni svet, ki ga imenuje ålandski parlament. Predsednika sveta mora
potrditi finska vlada.
Parlament sprejema svoje zakone na področjih, za katera je pristojen, ali ustrezno prireja
nacionalne zakone za implementacijo na Ålandskem otočju. Vse zakone mora odobriti
predsednik republike, za kar ima tri mesece časa. Pravico veta ima le v dveh primerih: če je
provincialni parlament presegel svoje pristojnosti ali če sprejeti zakon ogroža varnost
države. Kadar finska vlada sprejema ukrepe, ki se nanašajo zgolj na Ålandsko otočje, a so
v pristojnosti države, se mora posvetovati s provincialnim izvršnim svetom. Ålandsko
otočje ima zagotovljen sedež v finskem parlamentu.
Zakon o avtonomiji opredeljuje, na katerih področjih ima ålandski parlament zakonodajne
pristojnosti, med njimi tudi:
•

šolstvo (ob upoštevanju nacionalnih določil o starosti in doseženih nivojih znanja);
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•

občinska uprava;

•

davčna zakonodaja;

•

volilna zakonodaja (ob upoštevanju nacionalnega določila o starosti za pridobitev
volilne pravice);

•

delovna zakonodaja;

•

kmetijstvo in ribištvo;

•

policija in redarstvo;

•

trgovina;

•

industrija;

•

planiranje in prostorska zakonodaja;

•

zdravstvo (ob upoštevanju nacionalnih standardov izobrazbe osebja in boja proti
boleznim).

Proračun sprejema provincialni parlament. Davčne tarife določa nacionalna vlada, ki denar
tudi pobira in nato izplačuje Ålandu. Otočje lahko določa in pobira tudi svoje davke,
vezane na dohodek.
Sodstvo na otokih je del nacionalnega sistema sodišč. Čeprav Ålandčanom kot
prebivalcem demilitariziranega območja ni treba služiti vojaškega roka, morajo časovno
primerljivo dobo preživeti v pilotaži, oskrbi svetilnikov ali drugih javnih delih.
Švedski značaj otokov se ohranja na štiri načine:
•

s pravili o uporabi jezika,

•

z izobraževanjem,

•

z regionalnim »državljanstvom«,

•

s pridobivanjem lastnine na otokih.

Glede uporabe jezika je bistvena določitev švedščine kot edinega uradnega jezika na
Ålandskih otokih, čeprav lahko finsko govoreči pred sodiščem (del nacionalne mreže)
uporabljajo finščino. V vseh uradnih komunikacijah znotraj province in med provinco in
državo se uporablja zgolj švedščina, zato je obvladovanje le-te pogoj za zaposlitev v vseh
otoških uradih.
Učni jezik v ålandskih šolah je švedščina, medtem ko finščina ni niti obvezen predmet v
osnovih šolah (Åland in brief, right of domicile, language rules, 2007). Provinca in občine
ne financirajo šol, kjer se ne poučuje v švedščini. Poleg tega mora šola za poučevanje v
katerem drugem jeziku pridobiti posebno dovoljenje občine.
Prebivalci Ålandskih otokov imajo posebno regionalno »državljanstvo«. Pogoj
pridobitev le-tega (za finske državljane) je petletno neprekinjeno bivanje na otokih
zadostno znanje švedščine. »Državljani« Ålanda imajo pravico kandidirati in voliti
volitvah v ålandski parlament, pravico do lastništva nepremičnin na otokih in pravico
lastništva podjetja na otokih (Myntti, 1993, str. 30).

za
ter
na
do

Åland je specifičen po nekaterih demografskih kazalcih. Prebivalstvo Ålanda je namreč v
primerjavi z vsemi švedsko govorečimi Finci povprečno veliko bližje starostni strukturi
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celotne Finske, torej so Ålandčani »mlajši« kot celotna švedska populacija na Finskem
(Statistics Finland: Database: Population, 2007).
Slika 5: Primerjava indeksov staranja za celotno finsko populacijo, za švedsko govoreče
Fince ter za Ålandsko otočje med letoma 1990 in 2005. (vir: Statistics Finland: Database:
Population, 2007)
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Na Ålandu prihaja do zanimivega pojava manjšine znotraj manjšine, kajti finsko govoreči
Ålandčani predstavljajo po podatkih iz leta 2005 (Statistics Finland: Database: Population,
2007) 5 % vseh prebivalcev province. Zanje ni predvideno nikakršno posebno varstvo s
strani province, država pa na tem področju nima pristojnosti (Modeen, 2002, str. 30).
Preglednica 3: Jezikovna struktura med Ålandčani. (vir: Statistics Finland: Database:
Population, 2007)
1990

1995

2000

2005

24604

25202

25776

26766

finščina (%)

4,58

4,70

4,80

5,03

švedščina (%)

94,47

94,17

93,77

92,03

ostali (%)

0,95

1,13

1,43

2,94

skupaj prebivalcev

V zadnjih letih število prebivalcev Ålandskega otočja narašča, hkrati pa pada sicer še
vedno izredno visok delež švedsko govorečih na račun govorcev finščine in ostalih jezikov
(Statistics Finland: Database: Population, 2007).

2.4. SAMIJI
Samiji (sápmelaš v samijskem jeziku) so avtohtoni prebivalci skrajnega severa Evrope,
območja med osrednjo Švedsko in Norveško, Finsko ter ruskim polotokom Kola, ki mu
sami rečejo Sápmi (Slika 5). Pogosto jih imenujejo tudi Laponci, območje, kjer živijo, pa
Laponska (The Sami in Finland, 1999, str. 3).

Razpotnik, B.: Struktura in položaj etničnih manjšin na Finskem

18

V pričujočem poglavju, ki se v veliki večini nanaša na Samije na Finskem, se v izogib
zmedi v zvezi z različnimi poimenovanji govori o Samijih kot avtohtonem prebivalstvu
severa Finske. Laponska je tudi ime province znotraj Republike Finske, Laponci pa so vsi
njeni prebivalci, ne glede na izvor oz. etnično pripadnost.
Po izvoru so Samiji avtohtono evropsko ljudstvo, samijski jeziki pa so sorodni finščini
(The Sami in Finland, 1999, str. 4). Zaradi dolge tradicije sobivanja in mešanja s pripadniki
ljudstev držav, kjer današnji Samiji bivajo, jih je nemogoče jasno izolirati kot posebno
etnično skupino, kar otežuje določanje ali vsaj ocenjevanje števila Samijev kot tudi njihovo
poselitveno območje (Siuruainen, Aikio, 1977, str. 11). Po videzu se Samiji redko ločijo od
Švedov, Norvežanov, Fincev ali Rusov (Jones, 1982, str. 5).
Različni viri navajajo različne podatke o številu Samijev, ki so predvsem odraz opredelitve
Samijev, ki je različna od države do države. Siuruainen in Aikio (1977, str. 11) tako
govorita o številki okrog 35.000 na celotnem poselitvenem območju, omenjata pa tudi bolj
radodarne podatke o 70.000 in 300.000 Samijih. Novejši podatki (The Sami in Finland,
1999, str. 3) navajajo številko med 65.000 in 75.000, od tega več kot 40.000 na
Norveškem, 15.000 do 25.000 na Švedskem, preko 7.000 na Finskem in 2.000 v Rusiji.

2.4.1. ZGODOVINA SAMIJEV
V preteklosti so Samiji poseljevali veliko večji del Finske kot danes (Siuruainen, Aikio,
1977, str. 10), njihovo poselitveno območje je segalo na jugu do Ladoškega jezera (The
Sami in Finland, 1999, str. 4; Jones, 1982, str. 6). Po samijskem izročilu naj bi na svoje
prvotno območje prišli v več selitvenih valovih. Samiji, ki so jih med 325 pr.n.š. in 12.
stoletjem n.š. Grki imenovali Phinoi, v latinščini pa so bili Fenni (od tod verjetno tudi ime
Finska in njeni prebivalci Finci v večini današnjih jezikov, op. a.), so oblikovali manjše
skupnosti, kjer so razvijali svojo kulturo in način življenja. Takrat so se tudi začeli med
seboj razlikovati in ločeno razvijati različni samijski jeziki (The Sami in Finland, 1999, str.
4).
V izvoru so bili Samiji nomadi, njihovo življenje pa je bilo tesno povezano z naravo, kar je
pogojevalo tudi življenje daleč na severu, kjer izraziti letni časi določajo vire preživetja.
Samiji so bili lovci, ribiči in rejci severnih jelenov, zato so se selili skupaj z živalmi,
predvsem z jeleni. Tako se je oblikovala tudi specifična družbena struktura, saj so se
skupaj selile večje sorodstveno povezane skupine, ki so bile še dovolj mobilne in so hkrati
zagotavljale dovolj dela sposobnih posameznikov (Siuruainen, Aikio, 1977, str. 8).
Tesna povezanost z naravo se je odražala tudi v verovanjih. Pred prihodom krščanstva je
prevladoval šamanizem, kjer je imelo osrednjo vlogo Sonce. Celim družinam samijskih
bogov je moč najti vzporednice v nordijski mitologiji. Neke konkretne sile zla v obliki
hudiča ali česa podobnega niso poznali, kajti nevarnosti so pretile povsod v naravi in
človek je bil proti njim nemočen (Siuruainen, Aikio, 1977, str. 22-23).
Pokristjanjevanje Samijev na Finskem se je začelo relativno zgodaj, a šele v 17. in 18.
stoletju so postali misionarji aktivnejši. Prva krščanska (luteranska) cerkev na
poselitvenem območju Samijev je bila zgrajena v 17. stoletju v kraju Enontekiö (danes v
samijskem jeziku Heta) na severu Finske. Čeprav so Samiji navzven sprejeli krščanstvo in
so redno hodili v cerkev, pa so hkrati še vedno prakticirali svoja stara verovanja in igrali na
svoje tradicionalne bobne. Pokristjanjevanje je sčasoma postalo nasilnejše in Samijem so
bobne zažgali, Samijem pa pridigali, da morajo začeti uporabljati finščino namesto svojega
jezika, šotore pa zamenjati za brunarice (Siuruainen, Aikio, 1977, str.23-24).
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Samiji se delijo na devet jezikovnih (pa tudi kulturnih) skupin, od katerih na Finskem
zasledimo tri: 70 % samijsko govorečih Samijev na Finskem govori severni samijski jezik,
ki je tudi sicer najbolj razširjen, 15 % govori inarijsko samijščino, 15 % pa skoltsko
samijščino (The Sami in Finland, 1999, str. 7). Vsi samijski jeziki, govorjeni na Finskem,
imajo svojo abecedo, enako tudi trije drugi samijski jeziki. Vsi uporabljajo latinico, le
skoltska samijščina se zapisje v cirilici (Bull, 2002, str. 30).
Slika 6: Delitev in geografska razporeditev samijskih jezikov. (vira: Mesec, 2005, str. 26;
Sami languages, 2007)

1. južna samijščina, 2. umejska s., 3. pitejska s., 4. lulejska s., 5. severna s., 6. skoltska s., 7.
inarijska s., 8. kildinska s., 9. terska s. Severni samijski jezik je geografsko in po številu govorcev
najbolj razširjen, na Finskem pa sta govorjena še inarijski in skoltski samijski jezik.

2.4.2. SAMIJI NA FINSKEM
Do pred nekaj desetletji so bili Samiji tako rekoč nevidni v uradnih zadevah držav, v
katerih živijo. V šolah se o njih ni govorilo ali poučevalo. Kadar se jih je kjer koli že
omenjalo, je šlo bolj za prikaz eksotike v etnično relativno homogenih državah. Danes so
Samiji pridobili nesporen status avtohtone manjšine (Bull, 2002, str. 32).
Šele v zadnjih desetletjih se je razvila prava manjšinska zakonodaja, ki zadeva Samije. Ta
se precej spreminja, ravno tako pa se spreminja tudi življenje Samijev na Finskem, zato
pravzaprav ni strokovne literature, ki bi opisovala trenutne razmere, zlasti v luči novega
Zakona o samijskih jezikih iz leta 2004 (Horn, 2004c).
V preteklosti so na Finskem Samije imenovali Laponci. Beseda Lapp je označevala osebo,
ki se je preživljala na katerega od tradicionlanih samijskih načinov (reja severnih jelenov,
ribolov in lov) na zemlji v njihovi stalni lasti, za katero so državi plačevali davek. Danes je
ta zemlja v javni lasti in na njej smejo rediti severne jelene in loviti vsi (The Sami in
Finland, 1999, str. 6).
Večina, okrog 4.000 (Raento, Husoo, 2002) finskih Samijev (kakor koli se jih opredeli)
živi v »samijski domovini« (v angeščini Sami Homeland) na severu Laponske, ob finski
meji s Švedsko, Norveško in Rusijo. Samijska domovina obsega 35.000 km2 in jo
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sestavljajo občine Enontekiö, Inari, Utsjoki ter severni del občine Sodankylä s središčem v
kraju Vuotso. Tudi znotraj Samijske domovine so Samiji v manjšini, le v občini Utsjoki
imajo večino. Pred drugo svetovno vojno je bil delež Samijev na tem območju približno
polovičen (The Sami in Finland, 1999, str. 4).
Slika 7: »Samijska domovina«. (vir: Raento, Husso, 2002)

Na severu Finske »samijsko domovino« sestavljajo občine Enontekiö, Utsjoki, Inari ter severni del
občine Sodankylä. Rdeče šrafirana območja predstavljajo centre samijske poselitve.

Ocene števila Samijev so različne. Temu so botrovali tudi zelo različni in spreminjajoči se
kriteriji, kdo je Sami. Leta 1962 je bil na pobudo Samijev samih na Finskem vzpostavljen
nekakšen register Samijev. Glavni je bil jezikovni kriterij, vendar so upoštevali tudi otroke
in vnuke govorcev samijskih jezikov (materni jezik), ki so se imeli za Samije. Po tem
registru je bilo leta 1970 na Finskem 4409 Samijev, od tega 90 % v »samijske domovini«
(Siuruainen, Aikio, 1977, str. 12).
Popisi prebivalstva ne beležijo etnične pripadnosti, le materni jezik. Na Finskem je bilo
leta 2005 1.752 govorcev samijskih jezikov (Statistics Finland: Database: Population,
2007). Jezik pa je slab kriterij v primeru Samijev, saj se šele v zadnjih desetletjih vrača v
šole, in ga tudi Samiji ne priznavajo kot edini kriterij.
Za potrebe volitev v finski Samijski parlament je kot Sami opredeljen vsak, ki se ima za
Samija in je samijski jezik njegov materni jezik ali je bil ta jezik materni jezik vsaj enega
od staršev ali starih staršev ali pa je bil vsaj eden njegovih prednikov zabeležen v arhivih o
plačevanju davka na zemljo med 1695 in 1932 kot Laponec (Lapp) ali pa je bil vsaj eden
od staršev volivni upravičenec (ali pa je izpolnjeval pogoje za to) za volitve v Samijsko
delegacijo ali Samijski parlament. Odtod izvira tudi ocena o dobrih 7.000 Samijih na
Finskem (The Sami in Finland, 1999, str. 4; Myntti, 1998, str. 289).
Več virov, med drugim tudi publikacija The Sami in Finland (1999, str. 7), navaja, da je
samijski jezik materni jezik približno polovice Samijev na Finskem. V kombinaciji s
statističnimi podatki (Statistics Finland: Database: Population, 2007) bi to pomenilo okrog
3.500 Samijev na Finskem, kar je pol manj, kot je bilo rečeno v prejšnjem odstavku. Gre še
za dodatni dokaz o zmedi pri ocenjevanju števila Samijev.
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Tretjina vseh finskih Samijev naj bi živela izven »samijske domovine« (YLE: Sámi radio,
2007). Znotraj samijske domovine živi okrog 1300 govorcev samijskih jezikov (Statistics
Finland: Database: Population, 2007), kar predstavlja tri četrtine vseh finskih govorcev
samijščine. Logičen in tudi razumljiv je torej sklep, da je med »zunaj« živečimi Samiji
delež samijsko govorečih manjši kot v »samijski domovini«.
Podatki finskega statističnega urada so seveda nekoliko drugačni, saj se nanašajo le na
govorce samijskih jezikov, vemo pa, da je samijski kriterij manj strog in znanje samijskega
jezika ni obvezno.
Preglednica 4: Delež govorcev samijskih jezikov v občinah znotraj samijske domovine
ter na celotnem Finskem od leta 1990 naprej. (vir: (Statistics Finland: Database:
Population, 2007)
1990

1995

2000

2005

celotna Finska

0,03

0,03

0,03

0,03

Enontekiö

7,36

7,50

8,07

9,50

Inari

5,46

5,26

5,84

5,82

Sodankylä*

1,50

1,49

1,41

1,28

Utsjoki

52,58

48,15

49,14

45,78

* Sodankylä je v preglednico vključena, a so podatki zanjo nerelevantni, saj je le majhen del te
občine del »samijske domovine«, zanj pa ni tako podrobnih podatkov.

V vseh občinah »samijske domovine«, tudi v Utsjokiju, so samijski jeziki v manjšini.
Zanimivo je relativno naraščanje deleža samijskih jezikov v največjih dveh občinah (Inari
in Enontekiö), kar gre morda pripisati tudi selitvam (tudi Samijev) v njuna večja centra.
Delež govorcev na državnem nivoju počasi upada: leta 1990 je bil 0,035 %, petnajst let
kasneje pa 0,033 % (Statistics Finland: Database: Population, 2007).
Slika 8: Primerjava indeksov staranja za celotno finsko populacijo ter za Samije med
letoma 1990 in 2005. (vir: Statistics Finland: Database: Population, 2007)
140
120
100
80
60
40
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
celotna Finska

Samiji

Razpotnik, B.: Struktura in položaj etničnih manjšin na Finskem

22

Ker je dejansko število Samijev precejšnja uganka, je tudi skoraj nemogoče orisati
demografsko ali ekonomsko strukturo med Samiji. S tem sta se podrobneje ukvarjala le
Siuruainen in Aikio leta 1977, zato so tudi ti podatki zastareli in na tem mestu niso
podrobneje predstavljeni.
Kot je pri manjšinah pogosto, je indeks staranja tudi pri Samijih (po jeziku) v primerjavi s
celotno finsko populacijo visok in je leta 2005 znašal 97,37 (celotna Finska 92,75). V
zadnjih 15 letih je prihajalo do velikega nihanja indeksa staranja Samijev, kar gre po vsej
verjetnosti pripisati majhni samijski populaciji, kjer se izredno poznajo že najmanjša
nihanja. Med Samiji je bilo leta 2005 mlajših od 14 let 17,5 % oseb, starejših od 65 let pa
je bilo 17,0 %. Med celotno finsko populacijo sta ta dva deleža 17,3 % oz. 16,0 %
(Statistics Finland: Database: Population, 2007).
Večina finskih Samijev pripada luteranski cerkvi, medtem ko so Skoltski Samiji
pravoslavne vere. V »samijski domovini« potekajo obredi po potrebi v samijskem jeziku,
Samiji pa imajo tudi svojega predstavnika v najvišjem telesu luteranske cerkve (The Sami
in Finland, 1999, str. 8).

2.4.3. ZAKON O SAMIJSKIH JEZIKIH
Samiji imajo pravico uporabljati svoj jezik v komunikaciji z oblastmi že od leta 1922, kar
zagotavlja finska ustava (The Sami in Finland, 1999, str. 8). Leta 1992 je bil sprejet
predhodnik današnjega samijskega zakona, ki je dal samijskim jezikom uradni status
(YLE: Sámi radio, 2007).
S 1. januarjem 2004 je v veljavo stopil novi Zakon o samijskih jezikih, ki naj bi na območju
»samijske domovine« izenačil finščino in vse tri na Finskem uporabljane samijske jezike.
Sledeči odstavki so povzetek bistvenih in najzanimivejših poudarkov tega zakona. Osnovo
gradivo je pri tem je bil neuradni prevod zakona v angleščino (Sámi Language Act
(1086/2003), unofficial translation, 2003), kot ga je na spletu objavila raziskovalnodokumentacijska mreža za manjšinske jezike in jezikovno zakonodajo Mercator, zato vir v
besedilu ni posebej navajan. Ostali viri so izrecno navedeni.
Namen Zakona o samijskoh jezikih je varovanje in razvoj samijskih jezikov in kulture.
Opredeljuje pravice Samijev do uporabe njihovega jezika pred sodišči in drugimi javnimi
uradi ter dolžnosti oblasti uveljavljati in spodbujati samijske jezikovne pravice.
Zakon se med drugim nanaša na uporabo samijskih jezikov v občinskih organih občin
Enontekiö, Sodankylä, Inari in Utsjoki; na sodiščih in v drugih državnih institucijah,
katerih pristojnosti delno ali v celoti segajo ne območje omenjenih občin; v provincialni
vladi Laponske in njenih organih; v uradih na državnem nivoju, ki niso v neposredni
pristojnosti vlade (npr. Urad varuha manjšinskih pravic).
Samiji in samijske ustanove (denimo podjetja, tudi šole) imajo absolutno pravico do
uporabe svojega jezika pri v prejšnjem odstavku omenjenih institucijah. Pri delu voljenih
teles v štirih »samijskih« občinah se lahko uporablja samijski jezik, ves pisni material pa
mora biti v tudi v samijskem jeziku. Podobno velja za vse odbore na območju »samijske
domovine«, izven nje pa vedno, ko obravnavane teme zadevajo Samije.
Vse »državne« uradne objave, obvestila, obrazci, krajevne table, ulične oznake in podobno,
ki izidejo ali se uporabljajo na območju »samijske domovine«, morajo biti tudi v
samijščini. Objave v uradnem listu, ki se neposredno in primarno tičejo Samijev, so
prevedene tudi v samijski jezik. Urad, ki se ukvarja izključno s Samiji in z njimi
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povezanimi zadevami, lahko kot delovni jezik poleg finščine uporablja tudi samijščino. Pri
zaposlovanju novih uradnikov veljajo v štirih »samijskih« občinah podobni pogoji glede
znanja samijskega jezika kot za švedščino v dvojezičnih občinah po celi Finski.
Državni uradnik, čigar pristojnost se nanaša na območje znotraj »samijske domovine«, ima
pod določenimi pogoji pravico do plačanega študijskega dopusta za učenje samijskega
jezika. Podobne možnosti imajo tudi občinski in drugi uradniki, katerih pristojnosti vsaj
deloma segajo na območje »samijske domovine«. Slednje je največja pridobitev z novim
zakonom, čeprav obstaja bojazen, da občine zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne
bodo zmožne omogočati tovrstnega dopusta svojim uradnikom (Juurikko, 2004).
Zakon predvideva podobno uporabo samijskih jezikov kot v državni in občinski upravi tudi
v uradu luteranske škofije Oulu ter uradu pravoslavne fare Oulu, razen kadar gre za
notranje zadeve obeh cerkva. V luteranskih farah štirih samijskih občin ter v pravoslavni
fari Laponska morata cerkvi slediti povsem enakim pravilom glede uporabe samijskih
jezikov kot denimo sodišča na tem nivoju.
Samiji imajo pravico do obiskovanja osnovne in nižje srednje šole v samijskem jeziku.
Enako velja za predšolsko vzgojo.
Myntti (1998, str. 293) meni, da mora biti dolgoročni cilj zakonodaje o samijskih jezikih
na Finskem tekoče znanje samijskih jezikov kot pogoj za opredelitev, kdo je Sami, sicer bo
uporaba samijskih jezikov nazadovala in postopoma izginila, Samijski parlament pa bi
vodili posamezniki, ki so Samiji le še po zgodovinskem kriteriju.

2.4.4. ŠOLSTVO IN MEDIJI V SAMIJSKIH JEZIKIH
Položaj samijskih jezikov v finskih šolah je bil v 19. stoletju nekoliko boljši kot denimo ob
istem času na Norveškem. Čeprav je prihajalo do finizacije in je bila finščina edini uradni
jezik poučevanja, ni bilo poučevanje samijskih jezikov nikoli eksplicitno prepovedano
(Jones, 1982, str. 12).
Samijski jeziki so postali uradni del učnih načrtov v 70. letih 20. stoletja. Sprva je bil to
jezik poučevanja le v Utsjokiju in Inariju. Danes je samijščina del učnega načrta vseh
osnovnih in srednjih šol v »samijski domovini«, razen ene (Sámi instruction in Finland,
2007).
Današnji uradni status samijskih jezikov v osnovnih šolah je bil vzpostavljen v 80. letih 20.
stoletja. Samijski učenci, katerih materni jezik je samijščina, se znotraj »samijske
domovine« šolajo pretežno v svojem jeziku. Tudi v sekundarnem izobraževanju je možno
poučevanje v samijskih jezikih. V osnovnih in srednjih šolah je možno izbrati samijski
jezik tudi kot učni predmet. Leta 1999 se je tako na celem Finskem samijske jezike učilo
600 učencev. Leta 1994 so maturirali prvi maturanti iz samijskega jezika kot maternega
jezika (The Sami in Lapland, 1999, str. 8).
Od začetka uradnega uvajanja samijskih jezikov v šole se je število učencev, ki se učijo
samijščino v »samijski domovini« povečalo za 500 %. V zadnjih letih se absolutno število
ne povečuje, povečuje pa se delež tistih učencev in dijakov, ki samijske jezike izberejo kot
jezik poučevanja, na račun učencev s samijščino kot učnim predmetom, kar je povezano s
povečanjem sredstev za tovrstno izobraževanje s strani države. Vseeno pa število učencev
s samijskim učnim jezikom še ni preseglo številke 600 (Raento, Husso, 2002) Samijščino
poučujejo tudi na nekaj šolah izven »samijske domovine« (Sámi instruction in Finland,
2007).
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Kljub temu se samijski jezik v vrtce, osnovne in srednje šole uvaja počasi, glavna ovira pri
širjenju je pomanjkanje ustreznega kadra, kar je posledica relativno poznega razvoja
samijskega jezika kot knjižnega jezika in jezika izobraževanja (Modeen, 1999c, str. 152).
Tri univerze na Finskem ponujajo študij samijskih jezikov in kulture. Center je v Ouluju,
kjer sta zaposlena dva samijska predavatelja in asistent, v Helsinkih in Rovaniemiju pa
imajo zaposlenega po enega samijskega predavatelja. Samijski učitelji (tudi finski) se v
veliki meri izobražujejo na Samijski visoki šoli (Sámi allaskuvla) v Kautokeinu na
Norveškem (Sámi instruction in Finland, 2007).
Glede na majhno število govorcev samijskih jezikov na Finskem je medijska ponudba
pravzaprav pestra. Revija Sápmelaš izhaja v severni samijščini enkrat mesečno, Anarâš v
inarijski samijščini pa izide trikrat letno. Časopisa Min Áigi in Áššu tiskajo na Norveškem
v severni samijščini, zato imata bralce tudi na Finskem (The Sami in Finland, 1999, str. 7).
Samijski radio pod okriljem nacionalne RTV hiše YLE in s sedežem v Inariju ima oddaje
tudi v samijskih jezikih, kjer prednjači severna samijščina. Prvi program nacionalne
televizije, YLE1, vsakodnevno predvaja poročila v samijščini s podnapisi v finščini (YLE:
Sámi radio, 2007).

2.4.5. IZRABA NARAVNIH VIROV TER NJEN POMEN ZA SAMIJE
Samiji (Lapp) na Finskem so imeli pred 18. stoletjem ekskluzivno pravico do ribolova, reje
severnih jelenov in lova na divjad. V času ruske nadvlade se je ta pravica razširila na vse
finske državljane. Poleg kulturne avtonomije je ponovna pridobitev ekskluzivne pravice do
izkoriščanja zemlje in virov, kjer živijo, poglavitni cilj samijskih prizadevanj (Siuruainen,
Aikio, 1977, str. 19-22).
Samijska kultura namreč temelji na pestri sonaravni izrabi zemlje za oskrbo ljudi. Lov,
ribolov, reja severnih jelenov, nabiralništvo in rokodelstvo so tradicionalni samijski viri
preživetja, ki se občasno dopolnjujejo s poljedelstvom (The Sami in Finland, 1999, str. 6).
Podrobnejši podatki o zaposlitveni strukturi in virih preživetja v »samijski domovini« so na
voljo v delu The Lapps in Finland Eina Siuruainena in Pekke Aikia iz leta 1977 (str. 2627). Podatki, ki sledijo, veljajo za leto 1970, zato po njih ne moremo sklepati o današnjem
stanju, vsekakor pa nam lahko služijo kot groba orientacija.
Znotraj »samijske domovine« je leta 1970 skoraj 53 % Samijev delalo v kmetijstvu in
gozdarstvu. Med Finci na istem območju je bilo takšnih 33 %. Primarni sektor je glavni
zaposlovalec Samijev, a se veča tudi delež Samijev, zaposlenih v gradbeništvu in
storitvenih dejavnostih.
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Slika 9: Primerjava zaposlitvene strukture med Samiji in med Finci znotraj »samijske
domovine« leta 1970. (vir: Siuruainen, Aikio, 1977, str. 26).
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Še bolj plastičen prikaz odvisnosti Samijev od izkoriščanja naravnih virov nam dajo
podatki o virih zaslužka za glave samijskih in finskih družin, ki pokažejo tudi odvisnost
nezaposlenih (npr. otrok) od zaslužka zaposlenih. Ti podatki so zbrani na podlagi
dohodninskih napovedi in prav tako veljajo za leto 1970.
Od kmetijstva, gozdarstva in ribištva kot glavnega vira preživetja družine je bilo takrat
odvisnih 61,3 % Samijev in 31,6 % Fincev v »samijski domovini«. Še bolj zanimiva je
nadaljna členitev te dejavnosti, predstavljena v naslednjem grafu, ki primerja deleže
glavnih virov dohodka samijskih družin s finskimi v »samijski domovini«. Izstopa reja
severnih jelenov, od katere živi bistveno več Samijev (tudi absolutno) kot Fincev.
Slika 10: Členitev zaposlitvene strukture znotraj kmetijstva in gozdarstva. (vir:
Siuruainen, Aikio, 1977, str. 27)
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Dodatna zanimivost je primerjava med podatki o zaposlitveni strukturi ter podatki o
glavnih virih dohodka družin. Pri Samijih je precejšnja razlika med prvim in drugim (od
kmetijstva je po drugem kriteriju odvisen večji delež Samijev), pri Fincih pa so razlike
manjše. K razlagi tega vsekakor sodi pomemben podatek, da je leta 1970 povprečna
samijska družina v »samijski domovini« štela 5,7 članov, finska pa le 3,8.
Jones (1982, str. 9) opozarja na Samije, ki v veliki meri svoje dohodke kombinirajo iz več
virov. Tako se denimo zaposlijo v gradbeništvu, ko ni dela s severnimi jeleni. Leta 1970 je
bilo tako v »samijski domovini« Samijev, ki so imeli v celem letu samo eno zaposlitev, le
36 %, medtem ko je ta delež med Finci 55 %.
Vzroke za zaposlovanje Samijev na položajih, ki zahtevajo nižjo izobrazbo in so slabše
plačani je iskati marsikje. Pogosto gre za začasne zaposlitve, ki mnogim Samijem bolj
ustrezajo, Samiji so v povprečju slabše izobraženi, morda gre za težave z jezikom, možen
vzrok je tradicionalna zadržanost in neambicioznost, nemogoče pa je povsem izključiti tudi
predsodke na strani delodajalcev (Jones, 1982, str. 9).
Siuruainen in Aikio (1977, str. 26) sicer opozarjata na približevanje zaposlitvene strukture
Samijev finski, zlasti znotraj populacijskih centrov, kjer se tudi Samiji vse več zaposlujejo
v storitvenih dejavnostih, hkrati pa se je treba zavedati oživljanja samijske kulture in z njo
povezanih tržno zanimivih elementov, predvsem tradicionalne obrti in turizma. Čeprav gre
verjetno v mnogih primerih za zlorabo neke kulture (in posledično morebitno uničevanje
le-te), pa je to tudi pomemben vir dohodka za mnoge.
Brezposelnost, ki je nasploh velik problem severne Finske kot marginalnega območja,
seveda prizadene tudi Samije, a manj kot Fince. Ti so namreč veliko bolj kot Samiji
odvisni od »plačane« službe, medtem ko se Samiji v primeru brezposelnosti vrnejo h kateri
od tradicioalnih dejavnosti pri sorodnikih ali znancih, ki jih podpirajo v zameno za delo
(Jones, 1982, str. 9)
Kljub očitnim razlikam med ekonomsko situacijo Samijev in Fincev ne smemo pozabiti, da
se Samiji prav tako izobražujejo, zaposlujejo in živijo kot ostali Finci. Nikakor niso
nekakšen izoliran del prebivalstva (Jones, 1982, str. 9).
Podatki iz leta 2000 govorijo o 40 % Samijev v »samijski domovini«, ki se preživljajo s
tradicionalnimi dejavnostmi. Večina ostalih živi od turizma. V »samijski domovini« živi
100.000 severnih jelenov, polovica vseh na Finskem. Približno 85 % jelenov je v lasti
Samijev (Raento, Husso, 2002).
Brez eksluzivne pravice do izrabe naravnih virov Samiji na tem področju konkurirajo vsem
ostalim Fincem, s tem pa je v nevarnosti ne samo preživetje posameznikov, temveč tudi
sama kultura in z njo identiteta Samijev.
V preteklih desetletjih je bilo podanih precej pobud za vrnitev zemlje Samijem, a do
napredka še ni prišlo (Mesec, 2005, str. 27). S problematiko se ukvarja Samijski parlament,
vendar nima prave moči ali vpliva na državo. V času, ko so zadeve še povsem odprte, se
Samijski parlament boji, da bi ob zanje ugodni rešitvi problematike zaradi široke pravne
definicije Samijev prišlo do velikega povečanja registriranega števila Samijev na račun
ostale populacije. Govori se celo o številki 100.000 posameznikov (zdaj okrog 7.000) (The
Sami in Finland, 1999, str. 11).
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2.4.6. POLITIČNA ORGANIZIRANOST SAMIJEV NA FINSKEM
Omenjen je bil že Samijski parlament (Sámediggi). Ta je bil ustanovljen leta 1996 z
namenom vzpostavitve kulturne avtonomije, ki jo Samijem zagotavlja finska ustava. Je
naslednik Samijske delegacije, ki je delovala od leta 1973. Parlament sodi pod okrilje
finskega pravosodnega ministrstva, a je neodvisen od državne uprave. Ima 25 poslancev, ki
se volijo na štiri leta (Sámediggi – Tha Sámi Parliament, 2007). Sedež parlamenta je v
Inariju (The Sami in Finland, 1999, str. 12).
V Samijski parlament lahko voli in je izvoljen vsak polnoleten Sami (glej opredelitev na
strani 18), ki je državljan Finske oz. že vsaj dve leti živi na Finskem. Bivanje v samijski
domovini ni pogoj (Myntti, 1998, str. 289).
Samijski parlament ima predstavniško vlogo in je edino telo, ki izraža uradno mnenje
Samijev nacionalnemu parlamentu glede zadev, ki se neposredno tičejo Samijev.
Parlament je financiran s strani države (Sámediggi – Tha Sámi Parliament, 2007).
Glavna naloga parlamenta je vzdrževanje in razvoj samijske kulture in jezika, a ima tudi
druge pristojnosti. Sodeluje na primer pri prostorskem načrtovanju ter načrtovanju zaščite
in ohranjanja narave, kadar se to nanaša tudi na same Samije (Myntti, 1998, str. 288).
Myntti (1998, str. 288) v prihodnosti predvideva razširitev pristojnosti parlamenta na
upravljanje samijskih vrtcev in šol, kasneje pa morda tudi na socialne in zdravstvene
storitve v samijskem jeziku. Učbenike in druga učna gradiva v samijskem jeziku parlament
pripravlja že zdaj.

2.5. ROMI
Romi so morda najmanj znana od tu obravnavanih etničnih manjšin, ki živijo na Finskem.
Allardt (1981, str. 643) trdi, da gre za manjšino, proti kateri je v preteklosti v Skandinaviji
prihajalo do najhujše diskriminacije. Geografska ali sorodne stroke Romov na Finskem
skoraj ne obravnavajo, je pa za romske zadeve na Finskem pristojen Posvetovalni odbor za
romske zadeve, Romaniasiain neuvottelukunta (RONK), ki deluje pod okriljem finskega
ministrstva za socialo in zdravstvo. Njihova publikacija Finland's Romani people iz leta
2004 je tudi glavni vir tega podpoglavja in ni posebej navajan.
Romi so prišli na Finsko v 16. stoletju preko Švedske, baltskih držav in Rusije. Švedska
oblast jim je bila izrazito nenaklonjena in nek zakon iz leta 1637 je celo zapovedoval
obešenje vsakega romskega moškega brez sojenja, za ženske in otroke pa je bil predviden
izgon iz države. Kasneje so Švedi Romom ukazali, da se naselijo v vzhodnem delu
kraljestva, torej na Finskem, kar je tudi glavni vzrok, da je danes na Finskem med vsemi
skandinavskimi državami največ Romov (Allardt, 1981, str. 644).
V 19. stoletju, ko je bila Finska del ruskega imperija, se je začelo postopno vključevanje
Romov v finsko družbo, glavna vez med Romi in ostalo populacijo pa je bila trgovina.
Z neodvisnostjo Finske leta 1917 so vse skupine prebivalstva v državi dobile finsko
državljanstvo. Uspešno sodelovanje Romov v finski vojski med drugo svetovno vojno je
močno utrdilo njihovo finsko identiteto.
Javno mnenje je v 20. stoletju zahtevalo močnejšo asimilacijo Romov. To so med drugim
dosegali tudi z ločevanjem romskih otrok od staršev ter pošiljanje otrok v internate.
Asimilacija je bila edini cilj vse manjšinske politike do sredine prejšnjega stoletja (Horn,
2004d).
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Konec 70. let 20. stoletja je finska manjšinska politika dobila novo, protidiskriminatorno
podobo. Namesto asimilacije so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje ekonomskega, socialnega
in izobrazbenega položaja Romov, ki pa so bili v osnovi pasivni in niso spodbujali
participacije Romov v zadevah, ki se jih neposredno tičejo, ali aktivnega vključevanja
Romov v finsko družbo, zato so strukturni problemi ostali (Raento, Husso, 2002).
Med letoma 1975 in 1981 so se bistveno izboljšale bivalne razmere Romov, saj je vlada
ponujala posebna subvencionirana stanovanjska posojila lokalnim oblastem in romskim
posameznikom, za kar so se trudili že od začetka 70. let z namenom povečanja obiskovanja
šole med romskimi otroki.
V 90. letih so se tudi sami Romi bolje organizirali in postali vidni del družbe. Svoja
prizadevanja so osredotočili predvsem na področja izobraževanja, zaposlovanja in
kulturnega osveščanja (Raento, Husso, 2002).

2.5.1. ZAKONODAJA
Glavno vodilo finske politike do romske manjšine je posluh za ideje in pričakovanja v
zadevah in ukrepih, ki zadevajo Rome. Nova ustava iz leta 2000 je jasno
protidiskriminatorna. Opredeljuje tudi Rome (ter Samije) kot narodnostno manjšino, ki ima
pravico do vzdrževanja in razvoja lastnega jezika in kulture, a ne daje Romom nikakršnih
specifičnih pravic. Poleg tega sta pomembna še dva zakona o vzgoji in izobraževanju, ki
predstavljata podlago za spodbude romskemu jeziku, ki je tudi priznan kot materni jezik
(Horn, 2004d).
Tudi v okviru Evropske unije so Romi na Finskem priznani kot manjšina, njihov jezik pa
kot neteritorialni manjšinski jezik. Zakon o enakosti iz leta 2004, ki je bil sprejet v skladu z
direktivami Evropske unije o rasizmu in diskriminaciji na delovnem mestu, je še nekoliko
popravil položaj finskih Romov. Kljub vsemu pa so še danes Romi pogosto žrtve
diskriminacije v vsakdanjem življenju.

2.5.2. DEMOGRAFSKA PODOBA
Finska statistika ne beleži romskega jezika kot maternega jezika, še manj pa etnično
pripadnost, zato pravih statističnih podatkov o Romih na Finskem ni. Kakršno koli
sklepanje bi bilo ugibanje, zato nima pravega smisla.
Danes po podatkih romskih organizacij na Finskem živi okrog 10.000 Romov, po Allardtu
(1981, str. 630) pa 5.000. Večinoma živijo v mestih na jugu in zahodu Finske, petina na
območju Helsinkov (Raento, Husso, 2002), čeprav najdemo romske skupnosti po vsej
državi. Kot večina ostalih Fincev pripadajo luteranski cerkvi, nekaj pa je tudi pripadnikov
drugih krščanskih cerkva.
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Slika 11: Romska populacija po provincah na Finskem leta 1995. (vir: Raento, Husso,
2002)

2.5.3. JEZIK, ŠOLSTVO IN KULTURA
Kljub splošnemu izboljšanju položaja romske manjšine na Finskem se je položaj romskega
jezika v zadnjih 50 letih poslabšal. Eden od razlogov je odsotnost prenosa med
generacijami, kar pomeni, da se otroci ne morejo več učiti jezika od starejših, saj je romska
skupnost danes manj povezana kot nekoč. Urbanizacija je romsko populacijo razpršila in
namesto razširjeni družini dala prednost nuklearni, kar je zmanjšalo prenos znanj med
različnimi generacijami. Danes naj bi pribižno tretjina odraslih Romov obvladala romski
jezik (Raento, Husso, 2002).
Romski jezik je učni predmet v osnovnih šolah od leta 1989, od leta 1998 pa se lahko šole
odločijo za romski jezik kot jezik poučevanja (Horn, 2004), kjer pa nastopajo težave zaradi
pomanjkanja učbenikov v romskem jeziku (Raento, Husso, 2002). Opravljanje mature iz
romskega jezika kot maternega jezika je teoretično sicer možno, prektično pa se še ni
zgodilo.
Nacionalni odbor za šolstvo je leta 1994 ustanovil Enoto za romsko izobraževanje, katere
glavna naloga je priprava in izvedba načrta za romsko šolstvo ter splošna promocija
romskega jezika in kulture (Horn, 2004d).
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V zadnjih desetletjih je bilo izvedenih veliko izpopolnjevanj za učitelje v romskem jeziku,
izdelani so bili učbeniki v romskem jeziku, spodbuja pa se tudi uporaba romskega jezika
med Romi, denimo na poletnih šolah. Zanimanje za romski jezik v romski skupnosti je
zbudilo tudi vodenje maš v romskem jeziku. Nekaj je prispevalo tudi objavljanje
prispevkov v romskem jeziku v romskih časopisih ter romske radijske oddaje. Rezultat je
modernizacija romskega jezika in besedišča.
Čeprav sta romski jezik in kultura zakonsko zaščitena, je jezik v nevarnosti. Aktivno ga
namreč govorijo le še starejši. Leta 2002 je imelo le 8 % (72 od 859) romskih
osnovnošolcev možnost obiskovati ure romskega jezika. Leta 1998 je bilo takšnih otrok
420 (neznano število vseh romskih osnovnošolcev). Velik padec števila otrok, ki
obiskujejo ure romskega jezika, pripisujejo zmanjšanju sredstev z naslova občin ter
dejstvu, da je romski jezik še vedno zelo pogosto na urniku izven rednega pouka (Horn,
2004d).
Tudi v zvezi s predšolsko vzgojo se pojavljajo težave. Le dva odstotka romskih otrok
namreč obiskujeta vrtec, ta pa je za romske otroke izredno pomemben kot blažilec šoka ob
vstopu v šolo in otrokom da izredno in pogosto odločilno jezikovno podlago za delo v šoli.
Zato je potrebno obveščanje romskih staršev o brezplačni mali šoli, programi romske
predšolske vzgoje pa se razvijajo tako na nacionalni kot na lokalnih ravneh. Posebno
pozornost posvečajo razvoju tako romskega jezika kot finščine oz. švedščine (Romi živijo
tudi v švedskih okoljih na Finskem). Nezadostno obvladovanje jezika okolja neredko vodi
v socialno izključenost romskih otrok v šoli. Kot izredno uspešno se je pokazalo
zaposlovanje romskega kadra v vrtcih, ki je izboljšalo komunikacijo romskih otrok ter jim
naredilo vrtec bolj domač.
S samim obiskovanjem šole med romskimi otroci pravzaprav ni problemov. Težave pa
nastajajo zaradi kulturnih razlik med šolskim in domačim okoljem. Za uspešno šolanje je
bistveno zaupanje med šolo in starši. Zaradi preteklih praks (prisilno ločevanje otrok od
staršev in asimilacija v internatih) je nezaupanje staršev razumljivo precej veliko. Spodbuja
se vključevanje staršev v šolske aktivnosti in s tem izničevanje morebitnega konflikta med
šolo in starši, kar prinaša večjo motivacijo za otroke, saj šola ni več nekaj, česar starši ne bi
odobravali.
Vse več Romov se po končanem obveznem šolanju odloča za nadaljnje izobraževanje v
poklicnih šolah, gimnazijah in univerzah. Poudarja se pomen poklicnega svetovanja
Romom, ki končujejo srednjo šolo.
Romski jezik se v javnosti ne uporablja. Izjema so le nekateri mediji in cerkvena obhajila.
Po zakonu iz leta 1999 mora nacionalna RTV hiša YLE poskrbeti za program tudi v
romskem jeziku. Televizijska poročila v romskem jeziku enkrat tedensko predvajajo že od
leta 1995. Radio Suomi vsak teden pripravlja 20-minutna poročila z naslovom
Romanihelmiä-romano mirits. Redno izhajajo tri revije, ki so primarno namenjene
Romom, a v njih prevladuje finščina. Romska organizacija iz Tampereja Tampereen
Romanit-Romano Manse na svoji spletni strani v finščini objavlja revijo Terne Kaale, ki jo
pišejo mladi Romi za svoje vrstnike (Horn, 2004d).
Romska kultura se v nekaterih elementih zelo razlikuje od večinske finske in pri urejanju
vsakdanjega življenja je potrebna posebna pozornost, ko gre za Rome. Tako obstajajo
smernice, ki naj bi jih upoštevale lokalne oblasti pri zagotavljanju stanovanj za romske
družine, npr. zdravstveni delavci pa se morajo zavedati, da so morda neobičajne navade
Romov del njihove kulture.
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2.5.4. EKONOMSKI POLOŽAJ ROMOV
Danes se Romi na Finskem ukvarjajo z zelo različnimi poklici, še vedno pa so pogosto
umetniki, rejci konj in rokodelci. Tradicionalna poklicna struktura ne ustreza več
današnjim potrebam družbe, zato finski zavod za zaposlovanje v sodelovanju z romsko
skupnostjo organizira programe poklicnega usposabljanja za odrasle. Med najbolj
priljubljenimi programi so socialno in zdravstveno skrbstvo, usposabljanje učiteljev
romskega jezika, usposabljanje za mladinske delavce, informacijska tehnologija ter glasba.
S poklicnim usposabljanjem odraslih se je dvignila povprečna raven izobrazbe med Romi,
kar pa ni odpravilo težav pri zaposlovanju. Zaradi predsodkov delodajalcev še vedno
ostajajo težave pri iskanju vajeništva in pripravništva.
Kljub temu, da se je splošni standard Romov v zadnjih desetletjih izboljšal, pa v povprečju
ne dosega državnega povprečja in še vedno je velik del Romov odvisen od državne
pomoči.

2.5.5. ROMSKE ORGANIZACIJE
Obstaja nekaj nacionalnih romskih organizacij, ki imajo pogosto versko ozadje. Romi na
Finskem niso politično organizirani (Horn, 2004d).
Romano Missio (Romski misijon) je bil ustanovljen leta 1906. Gre za krščansko
organizacijo, ki se ukvarja zlasti s socialnim skrbstvom in zaščito otrok. V lasti ima dva
otroška domova ter rejniško hišo, kjer nameščajo romske in druge otroke, pripadnike
etničnih manjšin. V sodelovanju z luteranskimi farami pripravlja obhajila v romskem
jeziku. Petkrat na leto izdaja revijo Romano Boodos, ki je večinoma pisana v finščini.
Povezuje se z mnogimi organizacijami, občinami in državo. Viri financiranja so občine,
luteranska cerkev, prispevek iz iger na srečo, ministrstvo za socialo in zdravstvo ter
donacije. (Romano Missio, 2007)
Organizacija Elämä ja valo (Življenje in luč) je bila ustanovljena leta 1964 in izdaja
četrtletnik v finščini s posameznimi članki v romskem jeziku. Organizirajo razne verske
prireditve, taborjenja za otroke in mladino ter seminarje.
Finitiko Romaniyhdistys (Finsko romsko društvo) je začelo z delom leta 1967. Ukvarja se s
socialnimi vprašanji, kot so diskriminacija ter človekove pravice in se za dosego svojih
ciljev poslužuje tudi političnih sredstev. Izdajajo revijo Zirikli (Horn, 2004d)
Organizacija Gypsies' Future - Nuorten Romanien Tukiyhdistys se je leta 1996 začela
ukvarjati z romskimi otroki, ki živijo v domovih in rejniških družinah.

2.5.6. INSTITUCIJE ZA ROME
Omenjeno je že bilo, da se z romskimi zadevami ukvarja Posvetovalni odbor za romske
zadeve (RONK), ki deluje že od leta 1956 kot posrednik med finskimi Romi in oblastmi.
Odbor imenuje vlada za dobo treh let. Ima 18 članov, od katerih je polovica predstavnikov
Romov, polovica pa predstavnikov osrednje vlade.
Naloge odbora so:
•

spremljanje napredka glede bivanjskih razmer in vključevanja Romov v družbo ter
poročanje oblastem;
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•

dajanje pobud za izboljšanje ekonomskih, izobrazbenih, socialnih in kulturnih
pogojev med Romi ter promoviranje zaposlovanja Romov;

•

boj proti vsem vrstam diskriminacije;

•

spodbujanje razvoja romskega jezika in kulture;

•

sodelovanje pri mednarodnih aktivnostih za izboljšanje položaja Romov.

Med največjimi dosežki RONK je vključitev prepovedi rasne diskriminacije v finski
kazenski zakonik ter omemba Romov kot manjšine v novi finski ustavi iz leta 2000.
Od leta 2004 so po šestletni poskusni dobi tudi redno RONK podrejeni štirje Provincialni
posvetovalni sveti za romske zadeve, ki delujejo v okviru državnih provincialnih uradov
Južne Finske, Zahodne Finske, Vzhodne Finske ter province Oulu. Ti odbori delujejo kot
posredniki med Romi in oblastmi. Njihovo delo je predvsem vezano na lokalne romske
skupnosti in izboljšanje njihovega položaja. So tudi predlagatelji kandidatov za romske
predstavnike v RONK.
Povezovanje in organizacija dejavnosti znotraj romske skupnosti daje sami skupnosti večjo
moč pri predstavljanju navzven. RONK je s svojimi aktivnostmi spodbudil Rome k
povečani participaciji v družbi pri odločitvah tako na nacionalni kot na lokalni ravni. V
zadnjih letih je bilo tako na lokalnih volitvah v občinske svete in odbore izvoljenih več
predstavnikov romske skupnosti, še nikoli pa niso imeli Romi svojega predstavnika v
parlamentu (Horn, 2004d).
Enota za romsko šolstvo je neodvisni del Nacionalnega odbora za šolstvo. V vodstvu Enote
so tudi predstavniki Romov. Delo Enote se financira z državnimi proračunskimi sredstvi,
namenjenimi izobraževanju odraslih, in sloni na principih o izobraževanju Romov in
razvijanju romske kulture, ki so jih sprejeli vlada, parlament ter Ministrstvo za šolstvo.
Glavna naloga Enote je razvoj in implementacija nacionalnih programov izobraževanja za
Rome z namenom razvoja romskega jezika in kulture. Izdajajo šolska gradiva v romskem
jeziku, organizirajo izobraževanja za romske delavce v kulturi, prirejajo seminarje o
romskem jeziku in kulturi, redno izdajajo informacijski bilten Latšo Diives, sodelujejo v
nekaterih projektih Evropske unije ter razvijajo nacionalni projekt osnovnega šolstva.
Z raziskovanjem romskega jezika se ukvarjata dva znanstvenika nacionalnega inštituta za
raziskovanje jezikov, od teh en Rom. Proučujeta strukturo in besedišče romskega jezika ter
mednarodne politike v zvezi z manjšinskimi jeziki. Skupaj z ostalimi v tem podpoglavju
omenjenimi institucijami ter z romskimi organizacijami prirejajo letne seminarje o
romskem jeziku, kjer promovirajo razvoj, standarde in analizo romskega jezika.

2.5.7. DEJANSKO STANJE
Vsi ukrepi, ki naj bi krepili položaj romske skupnosti na Finskem, pa so dosegli mešane
uspehe glede na lokalne pogoje in karakteristike posameznih romskih podskupnosti.
Marginalizacija Romov se je izven urbanih območij južne Finske še povečala. V Ouluju je
zaradi izredno tekmovalnega trga nepremičnin denimo več romskih družin ostalo brez
doma, to pa je zapletlo izobraževanje otrok, kar je le še pospešilo marginalizacijo.
Negativni stereotipi o Romih zaradi posameznikov, ki se ukvarjajo s kriminalom, ne
izginjajo in Romi so šele pred kratkim zdrsnili s prvega mesta med najbolj osovraženimi
skupnostmi (izrinili so jih Somalci). Protidiskriminacijska zakonodaja nima pravega vpliva
na vsakdanje življenje Romov, saj se pravzaprav ne izvaja (Raento, Husso, 2002).
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2.6. DRUGE »TRADICIONALNE« ETNIČNE MANJŠINE NA
FINSKEM
Čeprav ne izpolnjujejo vseh meril za podrobno obravnavo na tem mestu, velja omeniti še
tri druge »tradicionalne« (v nasprotju z novodobnimi) manjšinske skupnosti. Sledeči
odstavki so povzeti po Hornu (2004a).
Judje so na Finsko prišli konec 18. stoletja in se v času ruske nadvlade širše naselili po
finskih mestih kot trgovci, obrtniki in upokojeni častniki ruske vojske. Danes na Finskem
živi okrog 1.300 Judov. Gre le za versko in kulturno manjšino, saj so jezikovno in etnično
heterogeni in povsem integrirani v finsko družbo. Jidiš govori danes le še nekaj starejših
Judov. V judovski šoli v Helsinkih poučujejo hebrejščino, sicer pa je jezik poučevanja
finščina (ta je leta 1932 nadomestila švedščino).
Rusi na Finskem se delijo na stare in na nove Ruse. Novi Rusi so imigranti, ki so v državo
prišli po letu 1990. Že od začetka 18. stoletja pa na Finskem živijo stari Rusi, ki so se
naselili v treh valovih, od katerih je najpomembnejši prav zadnji – val ubežnikov ruske
revolucije. Leta 1922 je bilo tako na Finskem kar 33.500 Rusov. Njihovi potomci danes
tvorijo starorusko manjšino na Finskem, zaradi močne asimilacije s finsko večino oz.
švedsko manjšino pa so ocene današnjega števila Starorusov skromne in se gibljejo med
2.500 in 5.000. Največ jih živi v Helsinkih, Turkuju in Tampereju. Ruska skupnost je
etnično in versko zelo mešana, zato lahko govorimo o njej le kot o jezikovni in kulturni
manjšini. Rusi so sicer zaradi svoje številčnosti (h kateri bistveno prispevajo novi Rusi)
precej dobro kulturno organizirani, v zadnjem času pa se vse bolj krepi tudi politična
zavest in pojavljajo se zahteve po posvetovalnih telesih, kot jih imajo denimo Samiji
(Samijski parlament) in Romi (Posvetovalni odbor za romske zadeve).
Tatari so po izvoru in lingvistično turško ljudstvo muslimanske veroizpovedi. Na Finskem
jih je danes okrog 800 in so dobro povezani. Predniki današnjih finskih Tatarov so v
državo prišli večinoma med 1870 in 1920 kot trgovci s krznom in tekstilom ter se prvotno
naselili v Helsinkih in okolici, kjer danes najdemo tudi njihove potomce. Delujeta dve
islamski verski občini, v kateri se Netatari ne morejo včlaniti. Kongregaciji v popoldanskih
urah organizirata pouk tatarskega jezika in kulture za otroke, deluje pa tudi tatarski vrtec.
Tatari so povsem integrirani v finsko družbo. Svoj jezik uporabljajo in ohranjajo v privatni
in družinski sferi ter v svojih organizacijah. Kot manjšina politično niso organizirani.
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3. ZAKLJUČEK
Vsakdanji pogoji, v katerih živijo pripadniki etničnih manjšin, so zelo različni in nikakor
ne moremo posploševati strukture in položaja vseh obravnavanih etničnih manjšin na
Finskem kot enotne, čeprav so si posamezne manjšinske skupnosti v nekaterih elementih
na določenem nivoju podobne.
Vzrokov za precejšnje razlike med položaji posameznih manjšinskih skupnosti je več.
Izven mest je poselitev na Finskem zelo redka in stikov med posamezniki, torej tudi med
različnimi etničnimi skupinami je malo, kar pomeni manj priložnosti za konflikte in daje
dobre možnosti za sožitje.
Politika reševanja stanovanjske problematike Romov v preteklosti je bila pravzaprav
razseljevanje in izogibanje oz. reševanje konfliktnih situacij ob stiku kultur. Razseljene
nuklearne romske družine v (zanje neprimernih) stanovanjih, ki jih je ugodno ponujala
država, niso bile več fizično povezane v večjo skupnost in so večinski družbi predstavljale
manjšo motnjo kot prej. Tovrstno »sožitje« pa je imelo seveda svoje slabe strani, med
katerimi je na prvem mestu izguba prenosa jezika ter z njim kulture in identitete s starejših
generacij na mlajše zaradi razseljenosti.
Večina Samijev živi na izredno redko poseljenem območju »samijske domovine« in so
verjetno prav zato neproblematični v odnosu do večinskega prebivalstva. Največjo težavo
Samijem predstavlja nevrnitev ekskluzivne pravice do izrabe naravnih virov, saj je močna
navezanost na naravo in odvisnost od nje bistvo njihove kulture.
Švede na Finskem od historične matice ločuje Botnijski zaliv. Fizična ločenost finske
švedske skupnosti od Švedske je denimo privedla do razlike med švedščino, govorjeno na
Švedskem, in tisto na Finskem, ki se tudi deli na več dialektov. Švedi na Finskem so od
nekdaj v tesnem stiku s Finci in med obema skupinama je sožitje pravzaprav del tradicije.
Hiter razvoj po 2. sv. vojni je pomenil tudi priseljevanje Fincev na tradicionalna švedska
območja, kar je zanetilo nekaj konfliktov in nekatere Švede zaradi občutka ogroženosti
lastne kulture privedlo do selitve na Švedsko (Raento, Husso, 2002).
V splošnem dober položaj Švedov na Finskem je posledica specifičnega zgodovinskega
razvoja Finske. Glavni akterji narodnega prebujanja na Finskem v 19. stoletju so bili
pravzaprav Švedi. Šlo je za odpor proti Rusiji, ki pa je krepitev finske identitete naroda
razumela kot odpor proti njegovemu nekdanjemu vladarju, Švedski, zato je narodno
prebujanje potekalo dokaj nemoteno. Švedi so torej med tvorci finskega naroda in
opredelitev tako finščine kot švedščine kot nacionalnih jezikov ob osamosvojitvi je bila
povsem logična poteza, katere bistvena posledica je še danes relativno močan položaj
švedske skupnosti na Finskem.
Ålandsko otočje lep primer skandinavskega modela reševanja manjšinskega vprašanja z
avtonomijo. Ta je možna zaradi velike etnične homogenosti območja, zanemariti pa ni
mogoče tudi historičnega položaja Švedov na Finskem in verjetno tudi nacionalnega
karakterja ter visokega nivoja politične kulture tako Švedov kot Fincev.
Čeprav razmere, v katerih živijo etnične manjšine na Finskem, niso vedno idealne, lahko
danes govorimo o pozitivnem pristopu k manjšinski problematiki, ki lahko služi kot zgled
marsikateri državi. Pri tem je treba biti pozoren na prostorsko in zgodovinsko specifiko
vsake države in naroda posebej.
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3.1. DEMOGRAFSKE RAZLIKE
Prve težave pri oblikovanju slike o demografskih lastnostih posameznih manjšin na
Finskem nastanejo pri statističnih podatkih, ki nihajo od dokaj podrobnih za Švede do
neobstoječih za Rome. Vmes so še Samiji, ki večinoma sploh ne govorijo samijskih
jezikov, zato jih statistika ne zabeleži. Tistih, ki jih zabeleži, pa je tako malo, da težko
sklepamo o kakšnih splošnejših trendih. Skoraj vse tako temelji na ocenah in skopih
agregiranih podatkih finske statistične službe (Statistics Finland: Database: Population
2007).
Slika 12: Primerjava indeksov staranja za celotno državo, govorce samijskih jezikov v celotni
državi, vse švedsko govoreče Fince ter za Švede na Ålandu. (vir: Statistics Finland: Database:
Population, 2007)
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Populacija govorcev samijskih jezikov je majhna in zato v demografskem pogledu
pravzarav neprimerljiva s švedsko manjšino, saj doživlja velika nihanja in ne moremo
govoriti o kakršnem koli trendu.
Izredno zanimiva je primerjava med ålandskimi in vsemi finskimi Švedi. Krivulji
spreminjanja indeksa staranja za obe skupini sta si zelo podobni, skoraj vzporedni, vseeno
pa je prebivalstvo Ålanda ves čas izrazito mlajše in v zadnjih letih po trendu staranja zelo
blizu državnemu povprečju. Pojasnilo gre iskati v precejšnji izolaciji Ålanda in njegovi
močni avtonomiji. Švedščina je tam pravzaprav edini jezik okolja, Fincev ali govorcev
drugih jezikov je zelo malo. Na svojem majhnem, odmaknjenem in posebej zaščitenem
ozemlju so ålandski Švedi torej večina in niso izpostavljeni asimilaciji, izginjanju jezika v
mešanih zakonih ali čemu podobnemu. Njihove demografske značilnosti so tako še najbolj
podobne večinskim v širšem prostoru Finske in verjetno celotne Skandinavije.

3.2. DVOJEZIČNO ŠOLSTVO
Stanje manjšinskega šolstva dobro odraža splošen položaj etničnih manjšin na Finskem, saj
je eden najpomembnejših oblikovalcev identitete za celotno manjšinsko skupnost in v
veliki meri tudi nakazuje prihodnji razvoj neke skupine.
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Švedi imajo na finskem ločen odbor za šolstvo, možno je povsem ločeno švedsko
izobraževanje od jasli do univerze. Uradno je švedščina izenačena s finščino. Švedska
mladina se v švedskih šolah uči finščino le kot učni predmet, enako kot se Finci učijo
švedščine (oz. je bilo tako do pred kratkim). Z učbeniki in drugimi materiali ni težav, saj je
švedščina že stoletja priznana kot nacionalni jezik države in ima izoblikovano svojo
zgodovino in tradicijo. Poleg tega je švedsko tržišče na Finskem relativno veliko in
skupnost ni odvisna zgolj od državnih subvencij.
Šolstvo v samijskih jezikih se še ni razvilo do te mere kot švedsko in se verjetno nikoli ne
bo. Čeprav so že razviti modeli, kjer je samijski jezik jezik poučevanja, gre vendarle za
jezik, ki nima dolge tradicije v književnosti in izobraževanju. Učiteljev, ki bi bili sposobni
poučevati v samijščini, je malo, njihovo izobraževanje pa v glavnem poteka na
Norveškem. Po končanem sekundarnem izobraževanju mladi Samiji ne morejo nadaljevati
šolanja v svojem jeziku na Finskem. Z vzpostavitvijo kulturne avtonomije v »samijski
domovini« se je povečalo zanimanje za jezik, pišejo se učbeniki, prevajajo slikanice ipd.
Morda ima prav na področju izobraževanja finski Samijski parlament še največ moči, saj
se kljub neoptimalnim razmeram kaže določen napredek.
Romski jezik kot jezik poučevanja v šolah je v precej slabem položaju, podobno velja tudi
za romski jezik kot učni predmet. Glavna težava je pomanjkanje učbenikov in ustrezenga
kadra. Tudi sicer je šolanje med Romi dokaj velik problem, pri čemer je jezik le majhen
del tega. Romski jezik mlajše generacije zaradi razseljenosti skupnosti obvladajo kvečjemu
še pasivno, v javnem življenju pa zanj pravzaprav ni prostora.
Na Finskem so tako prisotni vsaj trije modeli manjšinskega šolstva (modeli po Zupančiču,
2003):
•

Švedi imajo ločene manjšinske šole, ki sodijo pod okrilje švedskega odbora za
šolstvo. Učitelji imajo veliko možnosti za izobraževanje, učbenikov in ostalih
sredstev ne primanjkuje (vsaj ne v primerjavi z večinskimi šolami).

•

Samiji se v »samijski domovini« v svojem jeziku izobražujejo v ločenih oddelkih
šol, kar se uveljavlja zlasti v zadnjih letih. Pred tem so bili samijski jeziki v
najboljšem primeru le učni predmet. Problematično je predvsem izobraževanje
učiteljev, šolskih materialov pa je vse več. Samijski jezik je uveljavljen tudi kot
materni jezik pri maturi.

•

Romi so v večini deležni le pouka o vsebinah, pomembnih za etnično identiteto.
Sicer je možno učenje romskega jezika oz. celo šolanje v romskem jeziku, a so
finančni in strokovni pogoji za to izredno slabi, dodatno oviro pa predstavlja tudi
oblikovanje urnikov, ki romski jezik postavlja izven rednega pouka. Mature iz
romskega jezika kot maternega jezika na Finskem ni opravljal še nihče.

3.3. MEDNARODNO POVEZOVANJE ETNIČNIH MANJŠIN NA
FINSKEM
Švedi uradno na Finskem niti niso manjšina, kot take je ne obravnava niti Švedska in jim
pravzaprav ne predstavlja matice. Švedi so relativno dobro notranje organizirani in imajo
formalno dobro urejen status, zato niti ni posebej velike potrebe po mednarodnem
povezavanju. Strokovna literatura kot primer dobro rešenega manjšinskega vprašanja rada
prikazuje ålandsko avtonomijo, ki je v tem smislu postala že skorajda izvozni artikel.
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Samiji in Romi na Finskem so v tem smislu drugačni. Njihov formalni status se je šele v
zadnjem času nekoliko izboljšal in še vedno ostaja cela kopica vprašanj nerešenih. Oboji so
tudi del večjih etničnih skupin brez kakršnih koli matic, pri čemer mednarodno
povezovanje lahko vodi do lažjega reševanja manjšinske problematike Samijev in Romov.

3.3.1. SAMIJI
Finski, norveški, švedski in ruski Samiji so povezani v Samijski svet (Sámiráđđi). Gre za
nevladno organizacijo s prostovoljnim članstvom samijskih organizacij. Ustanovljen je bil
leta 1956 kot Nordijska samijska konferenca, leta 1992 pa se je s sprejetjem združenja
Samijev z ruskega polotoka Kola preimenoval in preoblikoval v današnjo obliko. Od
ustanovitve dalje se aktivno ukvarja s politikami, vezanimi na Samije, in je ena najstarejših
organizacij avtohtonih prebivalcev nasploh (Saami Council, 2007).
Samijski svet s sekretariatom v finskem Utsjokiju podaja mnenja, daje predloge in
postavlja vprašanja glede jezikovnih in kulturnih pravic Samijev, zlasti v luči življenja v
različnih državah. Glavni cilji Samijskega sveta so:
•

promocija pravic in interesov Samijev v štirih državah, kjer Samiji živijo;

•

združevanje in vzdrževanje občutka pripadnosti med Samiji;

•

dosega priznanja Samijev kot naroda;

•

zagotavljanje ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic Samijev v zakonodaji štirih
držav (sporazumi med državami in njihovimi samijskimi parlamenti) (Saami
Council, 2007).

Samijski parlamenti Finske, Švedske in Norveške skupaj s Samijskim svetom upravljajo z
uradnimi samijskimi simboli: himno, zastavo, prazniki, ko se izobesi samijska zastava, ter
samijsko rokodelsko trgovsko znamko (Saami Council, 2007).
Samiji so udeleženi tudi pri delu Svetovnega sveta avtohtonih ljudstev. Kot avtohtoni
prebivalci sodelujejo tudi pri povezavah v Nordijskem svetu, Barentsovi evro-arktični
regiji (BEAR) ter pri delu Komisije Združenih narodov za človekove pravice (The Sami in
Finland, 1999, str. 10).

3.3.2. ROMI
Samostojno mednarodno povezovanje finskih Romov poteka večinoma po verskem oz.
duhovnem načelu. Uradno povezovanje je predvsem v domeni Posvetovalnega odbora za
romske zadeve (RONK). Ta je aktivno vključen v delo pri Organizaciji za varnost in
sodelovanje v Evropi (OVSE), Svetu Evrope, Združenih narodih in Evropski uniji. OVSE
ima izdelan akcijski načrt za Rome, ki naj bi izboljšal sodelovanje med državami članicami
na področju romskih zadev (Horn, 2004d; Finland's Romani people, 2004, str. 15).
Leta 2001 je finska predsednica Tarja Halonen skupščini Sveta Evrope predstavila predlog
oblikovanja panevropskega romskega foruma, s pomočjo katerega naj bi Romi aktivno
delovali v smeri izboljšanja svojega položaja. Tako je leta 2004 kot nevladna organizacija
v sodelovanju s Svetom Evrope začel delovati Evropski forum Romov in Travellerjev
(ERTF), katerega primarna naloga je promocija osnovnih človekovih pravic in svoboščin
Romov in Travellerjev. Cilj ERTF je integracija Romov v evropske družbe, vključevanje v
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družbeno življenje ter boj proti rasizmu in diskriminaciji (Finland's Romani people, 2004,
str. 16).
Forum združuje pripadnike več kot 20 etničnih skupin Romov in Travellerjev. Delegate
ERTF predlagajo nacionalne romske organizacije ter mednarodne romske nevladne
organizacije. Ima posvetovalni status pri Svetu Evrope (Finland's Romani people, 2004,
str. 16; European Roma and Traveller forum, 2007).
Čeprav so ustanovitev foruma predlagali prav Finci (skupaj s Francijo), pa (še) ne moremo
govoriti o kakšnem bistvenem vplivu, ki bi jih imel ERTF na finske ali druge Rome. V
svojem prvem letu obstoja, za katero je na voljo letno poročilo, se je forum ukvarjal
predvsem sam s sabo in nekoliko z Romi na Kosovu (European Roma and Traveller forum,
2007).
Romi v Skandinaviji so povezani v Nordijski romski svet, ki ima sedež na Švedskem.
Finski Romi so tudi aktivni člani Mednarodnega združenja romskih pisateljev (Horn,
2004d; Finland's Romani people, 2004, str. 16).

3.3.3. FINSKE MANJŠINE V EVROPSKI UNIJI
Finska je postala članica Evropske unije (EU) leta 1995. Čeprav je vloga manjšin pri
evropskih integracijskih procesih dokaj stranskega pomena, se marsikateri predstavniki
manjšin nadejajo boljših možnosti za krepitev identitete in večjo neodvisnost od svojih
držav (torej Samiji tudi od Švedske) znotraj EU in popularnega koncepta Evrope regij.
Švedi, ki formalno na Finskem sploh niso manjšina, na tem mestu niso obravnavani.
3.3.3.1. FINSKI SAMIJI V EVROPSKI UNIJI
S Samiji v EU se je podrobno ukvarjala Reetta Toivanen v članku Saami in the European
Union (2001), ki je glavni vir sledečih odstavkov o Samijih in Evropski uniji.
Nesporno je, da je vstop Finske v EU Laponski prinesel nove vire v obliki raznih
strukturnih in kohezijskih skladov, pojavlja pa se vprašanje, ali bodo lahko Samiji črpali iz
teh skladov neodvisno od države, kar bi gotovo okrepilo položaj Samijev. Vsekakor je
zanimiva in pomembna tendenca usmerjanja regionalnih sredstev in strukturnih programov
v podporo lokalnim načinom življenja, kar bi lahko dalo Samijem v »samijski domovini«
precej moči pri usmerjanju razvoja samijske kulture. Idealno bi bilo sicer neposredno
varstvo manjšine s strani EU, ki bi morda pomagalo pri uveljavljanju regionalnih interesov,
vendar so Samiji na Finskem že znotraj »samijske domovine« manjšina, kaj šele znotraj
regije (province) Laponska, in so tako v veliki meri odvisni od večine.
Samijska gibanja naj bi bila precej močnejša in bolj neodvisna, kot to dojemajo države,
kjer Samiji živijo. Samijski aktivisti pogosto enačijo koncept regije z manjšinami in v tem
pogledu razumejo Evropo regij kot odlično alternativo Evropi držav, kjer manjšine torej ne
bi bile manjšine. Sapmi Finske in Švedske bi bil svoja regija.
Aktivisti se v veliki meri zanašajo na mednarodne (evropske in druge) organizacije, da
bodo poskrbele za manjšine, če tega ne stori država. To bi bilo seveda nekoliko nerodno za
Finsko kot sicer zgledno urejeno državo, kar deluje kot pritisk, da se samijska manjšinska
problematika ureja po možnosti brez vpletanja mednarodnih organizacij. Opozoriti je treba,
da je navidezna moč EU v tem smislu veliko večja kot dejanska.
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Po drugi strani ima vsaka nacionalna država tudi manjšine in vsa manjšinska vprašanja ne
morejo biti rešena na nacionalni ravni, zato je pri urejanju teh zadev nujno sodelovanje
vseh evropskih manjšin in držav.
Samiji imajo precej realen odnos do EU. Ob vključevanju Finske v to organizacijo so bili
kot ostali Finci dobro obveščeni in tudi precej kritični do programov EU, ki bi lahko
vplivali na njihovo domovino. Evropska birokracija jih je odbijala kot mnoge druge.
Samijski parlament je tako že pred začetkom pristopnih pogajanj Finske z EU vzpostavil
stike z nekaterimi institucijami EU, ki se ukvarjajo z manjšinskimi zadevami. Nasploh so
se finski Samiji izredno dobro poučili o tem, kako je biti evropska manjšina, ne le finska.
V samijskih organizacijah upajo, da bodo iz EU pridobili več sredstev, kot jih že sicer
prejemajo od države.
Hkrati Samiji EU dojemajo tudi kot potencialno grožnjo. Bojijo se, da bi se v ogromni
strukturi, kot je EU, majhni narodi preprosto izgubili, še bolj pa bi bile ogrožene manjšine.
Ob prilivu evropskih sredstev so še vedno nujne državne podpore, zato država nikakor ne
sme misliti, da bo EU v celoti in samostojno poskrbela za njene manjšine.
Ker Samiji na Finskem nimajo ekskluzivne pravice to izkoriščanja naravnih virov v
»samijski domovini« in s tem zagotovljene ene bistvenih točk identifikacije (specifičen
način življenja), jim v EU poleg ostalih Fincev na tem področju z enakimi pravicami
konkurirajo prav vsi državljani članic EU. Za Samije, ki živijo od reje severnih jelenov, so
problematične zahteve EU v zvezi z narodnimi parki, kjer se neredko pasejo severni jeleni,
in druge okoljske uredbe, ki še otežujejo tradicionalni način preživetja Samijev. Podobno
velja za marsikatere vidike življenja Samijev.
Za močnejše predstavljanje Samijev v EU in drugih mednarodnih organizacijah bi
potrebovali več ustrezno izobraženih Samijev. Vizija enakovrednosti v procesih odločanja
v Evropi manjšin je dobra motivacija pri mobilizaciji in »preporodu« evropskih manjšin,
tudi Samijev.
Omeniti velja nekaj evropskih projektov, kjer sodelujejo tudi finski Samiji. V Barentsovi
evro-arktični regiji (BEAR), političnem projektu Norveške, Švedske, Finske in Rusije na
področju okolja, gospodarstva, znanosti, tehnologije, regionalne infrastrukture ter
avtohtonih ljudstev in njihovih kultur, Samiji sodelujejo, a ne gre za samijski projekt in v
njem denimo ni udeležen Samijski svet.
Projekt North Calotte je bil namenjen krepitvi struktur na obmejnih območjih med
Švedsko, Finsko in Norveško. Na Finskem je vključena celotna regija Laponska.
Omenjena projekta iz programov INTERREG sta na območja, kjer živijo Samiji, do leta
2000 prinesla 150 mio EUR. Dodaten vir sredstev, ki jih lahko pridobivajo tudi Samiji, so
programi EU, ki nudijo denar za razvoj jezikovnega izobraževanja in učnih materialov,
denimo Sokrates, Leonardo ipd. Jezikovne manjšine lahko kandidirajo tudi za sredstva
Evropskega urada za manj razširjene jezike (EBLUL).
V splošnem so Samiji dokaj zadovoljni z dosedanjo obravnavo Samijev kot enega naroda s
strani EU.
3.3.3.2. FINSKI ROMI V EVROPSKI UNIJI
Romi na Finskem so v primerjavi s Samiji veliko slabše organizirani in pravzaprav nimajo
nekega krovnega telesa, ki bi ga izbirali sami. Posvetovalni odbor za romske zadeve
(RONK) je delno imenovan s strani vlade, ukvarja pa se predvsem z urejanjem romskih
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zadev. RONK je tudi posrednik možnosti, ki jih ponuja EU, Romom in njihovim
organizacijam.
Zaradi še vedno prisotnih velikih težav v zvezi z diskriminacijo pri zaposlovanju Romov
na Finskem so le-ti lahko vključeni v programe evropske pobude EQUAL, katere namen je
vzpostavljanje številnejših in boljših delovnih mest ter boj proti neenakosti in
diskriminaciji na trgu dela (Pobuda EQUAL, 2007). Trenutno so finski Romi vključeni v
tri projekte EQUAL, eden od teh je ROM EQUAL (Mäki, 2007).
V projekt ROM-EQUAL sta vključeni finski partnerici provinci Južna Finska in Vzhodna
Finska, projekt pa je podrobno opisan na spletnem mestu ROM-EQUAL (2007), s katerega
je povzeto sledeče besedilo.
ROM-EQUAL je projekt, katerega cilj je razvijanje novih oblik podpore pri izobraževanju
odraslih za pomočnike, ki se v šolah ukvarjajo z romskimi otroki s posebnimi potrebami.
Projekt organizira pripravljalna predavanja pred izobraževanji za pomočnike otrokom s
posebnimi potrebami.
S sodelovanjem romskih pomočnikov romska mladina lažje zaključuje osnovno šolanje,
ima pa tudi dostop do boljšega poklicnega svetovanja oz. svetovanja in pomoči pri
odločanju o nadaljnjem šolanju. Romski pomočniki delujejo tudi kot promotorji
sodelovanja med šolami in romskimi družinami.
Projekt se izvaja na širšem območju Helsinkov in v nekaterih mestih na vzhodu Finske. Na
območju Helsinkov namreč živi skoraj polovica vseh finskih Romov in tam poteka projekt
v eni skupini tečajnikov. Na vzhodu države se izobraževanja odvijajo v skupinah v več
mestih v treh provincah. Izobraževanja potekajo v že obstoječih izobraževalnih ustanovah
in v sodelovanju z lokalnimi predavatelji.
Pripravljalna predavanja so zasnovana posebej za odrasle Rome in jih pripravijo na
poklicno izobraževanje s krepitvijo identitete, učnih navad, ter znanja o sodobnem šolskem
in poklicnem življenju na Finskem.
Samo izobraževanje šolskih pomočnikov za otroke s posebnimi potrebami izvaja Center za
razvoj zaposlovanja in gospodarstva, ki ga nadzirajo s strani ROM-EQUAL. Načrt
izobraževanja sledi zahtevam Nacionalnega odbora za šolstvo. Projekt nudi podporo
Romom, vključenim v izobraževanje, in spodbuja njihovo vključevanje v študij ter delo v
šolah. Vsak Rom, vključen v to izobraževanje, ima svojega mentorja, ki mu pomaga pri
študiju, delu in osebnostnemu razvoju med izobraževanjem. Mentor je nekdo, ki dela na
isti šoli, npr. učitelj, psiholog ali učitelj otrok s posebnimi potrebami, in vodi bodočega
pomočnika skozi navajanje na delovno okolje v šoli in ga vpelje v njegovo novo delo.
V projektu sodeluje 22 partnerskih organizacij, med njimi tudi nekaj romskih nevladnih
organizacij. ROM-EQUAL je še v teku.

3.4. PRIHODNOST MANJŠIN NA FINSKEM
Največja nevarnost za finske manjšine je, kot za vsako manjšino, izginjanje njihovega
jezika in kulture in s tem izgubljanje enega bistvenih elementov identifikacije.
Verjetno je najbolj ogrožen romski jezik, saj Romi niso dobro organizirani in tako težko
uveljavljajo svoje mnenje in predstavljajo svoje zahteve državi. Čeprav njihov jezik hitro
izginja, jih večinska družba verjetno še dolgo ne bo sprejela vase kot enakovredne
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sodržavljane, saj so že po svojem videzu drugačni. K temu ne pripomore tudi nizek nivo
izobrazbe in visoka brezposelnost, ki Rome dodatno odriva na rob.
Boljša organiziranost Samijev in Švedov je temelj nekoliko bolj optimistične napovedi
prihodnosti, a bodo vsaj Samiji potrebovali tudi precej pomoči s strani države (denimo
vrnitev ekskluzivne pravice do izkoriščanja naravnih virov).
Strah, ki so ga izrazili Samiji, da bi država prenesla obveznosti do manjšin na mednarodne
organizacije in se sama povsem umaknila, bi najbrž lahko potrdile vse finske manjšine. V
tem primeru se bodo morale manjšine zavzeti same zase, da bodo vidne in slišane v veliki
mednarodni areni. Svoje cilje bodo lahko dosegle le z veliko znanja, odličnim
izobraževanjem in dobro organizacijo.
V analizi prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so ovrednoteni odnosi med
pozameznimi etničnimi manjšinami na Finskem in državo, podana pa so tudi
predvidevanja, kaj bi se na tem področju utegnilo zgoditi v prihodnjih desetletjih.
Primerjave med posameznimi skupnostmi zaradi cele vrste različnih okoliščin, v katerih so
se razvijale in v katerih živijo danes, niso mogoče. Gre zlasti za vsaki manjšini lasten
zgodovinski razvoj in skozi tega odnos z večinsko družbo, ki je odvisen tudi od
življenjskega okolja, v katerem danes prihaja do stikov med večino in manjšinami.
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Preglednica 5: SWOT analiza položaja etničnih manjšin na Finskem in pomena manjšin
za Finsko.
PREDNOSTI
• tudi zaradi tradicije dvojezičnosti relativno
velika odprtost finske družbe
• formalna enakopravnost švedščine in finščine
v javni sferi
• izdelana načelna manjšinska politika, ki je
uporabna za večino etničnih manjšin
• izoblikovana kulturna identiteta in dokaj dobra
organiziranost finskih Švedov in Samijev
• bogato kulturno življenje znotraj manjšinskih
skupnosti (Samiji, Švedi)
• možno državno/občinsko financiranje šol z
učnim jezikom, ki ni finščina ali švedščina
• institut varuha manjšinskih pravic

PRILOŽNOSTI
• samijska kultura kot del turistične ponudbe in
s tem zaposlitvene priložnosti za Samije
znotraj »samijske domovine«
• vračanje ekskluzivne pravice Samijev do
izkoriščanja naravnih virov bi pomagalo
ohranjati tradicionalni način življenja Samijev
in ohranjanje samijske poselitve
• posredna (pritisk na Finsko) ali neposredna
(denimo finančna) pomoč mednarodnih
organizacij pri reševanju nekaterih
manjšinskih vprašanj
• sredstva EU za razvoj manjšinskih servisov
za pomoč pri ohranjanju in razvoju manjšinske
kulture ter krepitvi identitete

• Samiji v »samijski domovini« redko odvisni od
samo enega vira dohodkov

• določena stopnja »neodvisnosti« Samijev, če
bi se v EU oblikovala regija Sapmi (skupaj
finski in švedski Samiji)

• avtonomija Ålandskega otočja znotraj Finske
kot primer zglednega načina reševanja
manjšinskega vprašanja

• nadaljnje uvajanje romskega in samijskih
jezikov v šole, dejanska uvedba romskega
jezika kot izpita iz maternega jezika pri maturi

SLABOSTI
• v preteklosti zelo sporna manjšinska politika
finizacije in nasilne asimilacije (Samiji, Romi)
• slabe bivalne razmere, slaba izobrazbena in
zaposlitvena struktura ter močna
diskriminacija Romov
• tudi zaradi preteklih izkušenj še vedno
precejšnje nezaupanje romskih staršev v šole
• nerešene zahteve Samijev po vrnitvi
ekskluzivne pravice do izkoriščanja naravnih
virov na določenih ozemljih
• težavna opredelitev, kdo je Sami
• politična nemoč Samijskega parlamenta
• veliki stroški in zapletenost vzdrževanja
dvojezičnosti v državni in občinskih upravah
• starejše Švedsko prebivalstvo v primerjavi s
celotnim finskim prebivalstvom
• slepo uveljavljanje evropskih okoljskih direktiv
ne glede na potrebe in želje Samijev
• nezadostna finančna in logistična podpora
zlasti romskemu jeziku v šolah

NEVARNOSTI
• izginjanje manjšinskih jezikov (samijskih,
romskega) zaradi staranja prebivalstva,
mešanih zakonov, razseljevanja in neuporabe
omenjenih jezikov v javnem življenju
• morebitno napačno mišljenje države, da njene
manjšine zadostno ščitijo mednarodne
organizacije (npr. EU) in da državna pomoč
manjšinam ni več potrebna
• v primeru vračanja ekskluzivne pravice
Samijev do izkoriščanja naravnih virov
nerealno povečanje števila opredeljenih
Samijev
• v primeru nevrnitve ekskluzivne pravice
Samijev do izkoriščanja naravnih virov zaradi
že sicer slabih gospodarskih razmer več
izseljevanja (tudi) Samijev iz periferne
»samijske domovine« in še hirejše izginjanje
samijske kulturne identitete
• komercializacija samijske kulture in z njo
izguba identifikacijskega elementa Samijev
• Romi na Finskem se lahko zaradi slabe
organiziranosti »izgubijo« med vsemi drugimi
evropskimi manjšinami, zlasti po vključitvi
novih članic v EU
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3.5. POLOŽAJ MANJŠIN NA FINSKEM V PRIMERJAVI S
SLOVENIJO
Finska in Slovenija sta si v marsičem podobni. Obe ležita na kulturnih, jezikovnih in
etničnih stičiščih. Slovenija med Balkanom in srednjo Evropo, med slovanskim
germanskim in romanskim svetom; Finska med Rusijo in Skandinavijo, med Slovani in
Germani, med pravoslavci in protestanti. Obe sta v preteklosti prehajali med rokami tujih
vladarjev. Tako Finska kot Slovenija veljata za etnično precej homogeni državi in obe
imata dolgo tradicijo manjšinskega varstva, ki velja za nadpovprečno (Zupančič, 2003;
Singleton, 2004, str. 158; Statistični urad Republike Slovenije: Demografske značilnosti,
2007).
Preglednica 6: Etnična sestava avtohtonega prebivalstva Slovenije po popisih od leta
1953 naprej (v odstotkih). (vir: Statistični urad Republike Slovenije: Demografske
značilnosti, 2007)
1953

1961

1971

1981

1991

2002

Slovenci

96,52

95,65

94,04

90,77

88,31

83,06

Italijani

0,06

0,19

0,18

0,12

0,15

0,11

Madžari

0,75

0,66

0,53

0,48

0,42

0,32

Romi

0,12

0,01

0,06

0,08

0,12

0,17

Državi pa se nezanemarljivo razlikujeta v dveh elementih, ki bistveno vplivata na položaj
etničnih manjšin. Gre za izredno razliko v velikosti držav in gostoti poselitve ter za razlike
v zgodovinskem razvoju, zaradi česar ne moremo zares primerjati položaja manjšin v obeh
državah. Primerjamo lahko le posamezne elemente, a jih zaradi zelo različnih osnov ne
moremo realno vrednotiti.
Zaradi gostejše poselitve je v Sloveniji že v preteklosti prihajalo do veliko pogostejših
stikov med različnimi etničnimi skupinami in s tem tudi do konfliktov in tudi reševanja leteh. Prav zaradi pogostejših stikov morda deluje slovenska manjšinska situacija nekoliko
bolj problematična, a tega zaradi tako različnih okoliščin ne moremo zares oceniti.
Položaj Švedov na Finskem ni primerljiv z nobeno narodno manjšino v Sloveniji že zaradi
velikosti populacije. Če je delež Švedov v prebivalstvu Finske 5,5 % (Statistics Finland:
Population structure, 2007), je delež največje avtohtone manjšinske skupnosti v Sloveniji
0,32 %, kolikor predstavljajo Madžari v Sloveniji.
Zgodovinsko gledano v Sloveniji ni vzporednice Švedom na Finskem. V času narodnega
prebujanja v Sloveniji v 19. stoletju vladajoča nemška elita, ki jo lahko primerjamo s
položajem najvišjega sloja Švedov na Finskem v tistem času, v večini vsekakor ni bila
udeležena v slovenskem narodnem preporodu, kaj šele da bi ga vodila. Švedi na Finskem
so v tem pogledu pravo nasprotje. Seveda pri tem ne gre pozabiti na vpliv ruske nadvlade,
ki je oblikovanje finske identitete (četudi v švedščini) na nek način podpirala.
Samijev zaradi izredne specifike ne moremo primerjati s katero od manjšin v Sloveniji.
Nobena skupnost v Sloveniji ni tako življenjsko odvisna od okolja, v katerem živi.
Sama se ponuja primerjava med romskima skupnostima na Finskem in v Sloveniji, a že
zaradi zares skopih podatkov za Rome na Finskem primerjave niso možne.
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Bolj kot s posameznimi manjšinami v Sloveniji so finske manjšine primerljive z
manjšinami drugod. Švedi na Finskem imajo danes podoben položaj kot Nemci na Južnem
Tirolskem, a so slednji do svojega položaja prišli po nemirni poti. Ålandsko otočje je v
veliko pogledih podobno Ferskim otokom, ki so avtonomni v okviru Danske. Samije zaradi
močne navezanosti na negostoljubno severno naravo lahko primerjamo le z Inuiti na
Grenlandiji, severu Kanade, Aljaske in Rusije, a je položaj obeh skupin raznolik od države
do države. Romska situacija bi bila morda primerljiva z drugimi skandinavskimi državami,
kjer pa je število Romov zaradi zgodovinskih razlogov bistveno manjše.
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4. SUMMARY
Finland is often set as an example when it comes to social policies and related issues. One
would assume the country's minority protection is exemplary as well. However, is it really
so?
This graduate thesis researches three ethnic minorities living in Finland: the Swedishspeaking Finns, the Sami people, and the Romani (Roma) people. The introduction gives
insight into the historical background of Finland and its minorities. It also defines what a
minority is and explains the choice of the three ethnic minorities discussed. Each one of
these three groups can, culturally or linguistically, be distinguished from the majority
population of the country. The group keeps together in order to preserve and further
develop its culture and language, and to a great extent shares a common origin. It is also
politically visible.
Finland has no defined minority policy per se. It is a bilingual country, where Finnish and
Swedish are de jure equal. That is a remnant of the centuries when Finland was under the
Swedish rule. Only in the 19th century, when Finland was a part of the Russian Empire,
did Finnish become a publicly-used language again.
Many government bodies have a Swedish-speaking part, only one body is completely
independent and intended for Swedes only: the Swedish Board of Education, which is in
charge of all education-related issues concerning the Swedish speakers in Finland. Swedes
in Finland consider themselves Finns, however, regardless of the language they speak.
There is a Swedish political party (Swedish people’s party) that attracts a lot of votes, but it
does not mean it is the only party the Swedes vote for.
The main Swedish-speaking areas are in the south and the west of the country, mostly on
the coasts. About 5.5 % of the Finnish population use Swedish as their first language. The
Swedish minority is on average older than the whole population of Finland. That is a
typical minority feature, mostly caused by mixed marriages and emigration. Due to a welldeveloped system of Swedish state schools up to university level, the education,
employment and thus economic structure is similar to that of the whole population.
The language of the local administration depends on the percentage (or number) of
Swedish and Finnish speakers in the municipality. That rule means there are monolingual
Finnish and monolingual Swedish municipalities, and bilingual municipalities with
Swedish or Finnish majority. This division mostly affects the langueage(s) in which public
services are provided.
The autonomy of the Åland Islands was the subject of a treaty between Sweden and
Finland after the First World War, and Åland has been a demilitarized zone since long
before that. The autonomy is to protect the Swedish character of the islands. More than
90 % of the islands' population speak Swedish as their first language. The Autonomy Act
of 1952 gives the islanders complete control of their own affairs, subject only to the
maintenance of Finland as a state. The Islanders have special regional citizenship and the
Islands have a reserved seat at the national parliament. Åland Islands are completely
Swedish in character today, and as they are of little strategic or economic significance
nowadays, it is unlikely that anyone would challenge their autonomy.
There are about 7.000 Sami people living in Finland, the majority in the very north of the
country, in the area often referred to as Sami Homeland, consisting of three municipalities
and a small part of the fourth one in Lapland province. The definition of who is Sami is
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rather complicated and is not strictly linguistic, meaning that a Sami does not necessarily
speak Sami, they might just have ancestors who spoke Sami as their mother tongue.
The main political body, representing the Sami is the Sami Parliament. It has an advisory
role when Sami affairs are discussed in the national parliament, but little real power. It also
prepares teaching materials for Sami schools.
Sami languages are returning to schools, now also as the language of instruction, not just
as another subject.
The main unsolved issue that is of major concern to the Sami living in Finland, are
unsolved claims to land and water. The Sami once had exclusive rights to these, and their
life still depends heavily on land-based economy, e.g. reindeer-herding and hunting.
Giving the Sami the exclusive right to land and water could mean ensuring they survive as
an indigenous people.
The total number of Finland’s Roma people is uncertain, but apparently there are about
10.000, mostly living in urban areas in the south and the west of the country. After decades
of forced assimilation, the country’s policy towards the Roma is finally becoming more
civilised.
Education, vocational training, and later employment have always been problematic for
Roma people in a modern, post-war Finland. In the last decades, measures are being taken
to improve the level of education that young and adult Roma people reach. The
introduction of Roma assistants in kindergartens could help soften the blow when children
enter school, and encouraging Roma parents to participate at school activities might bridge
the gap between family and school life for Roma children. Adults are also encouraged to
train for specific jobs.
Romani language is slowly making its way as the language of instruction for some
children, but even as just another school subject, it is not popular due to insufficient
funding and lack of teaching materials.
Despite all these efforts, Romani language is disappearing, and Roma people are still being
discriminated against.
It is difficult to say what the future holds for ethnic minorities in Finland. Each is
organised in their own way, they are all fundamentally different due to different histories
and other circumstance. They might all share a common fear, however: that they could lose
state support and funding as the state turns its responsibilities to international
organisations. In that case, Finnish minorities will have to make their own ways and make
themselves heard in the big international arena. Only a lot of knowledge, excellent
education and good organisation will make them visible and capable of achieving their
goals.
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