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I För alla minoriteter, etniska
som språkliga, gäller i princip
en enda sanning:
Vardagslivet förutsätter

någon form av strukturer
för det egna språket, kultu
ren och traditionerna, för
sociala aktiviteter och nyhets
förmedlingen.
Det sista betecknas ofta

som något av det viktigaste.
De flesta representanter för
minoriteter är överens om
att majoritetsbefolkningens
massmedia sorterar nyheter
på ett sätt som inte betjänar
minoriteten.
Nyhetsvinkeln är fel och

dessutom händer det sig att  
minoriteten framställs i oför
delaktig dager.
I den meningen sitter de

svenskspråkiga i Finland i
samma båt som alla andra mi
noriteter. För inte alltför länge
sedan fick finlandssvenskarna
i finskspråkig public service
radio höra att de är hugg
ormar vid finnens barm.

I dagens Vbl ingår ett par
artiklar om den slovenska mi
noriteten i nordöstra Italien.
Också för denna minoritet
gäller sanningen ovan. Utan
strukturer för kulturen och
språket skulle slovenerna i
Italien inte ha ett så rikt liv de
har i dag.
Problemet är att varje

minoritetssamfund just nu
skakas om riktigt rejält av
individualismen, den globala
rörligheten och den tilltagan
de mångkulturalismen.
Unga av i dag tar starka

intryck av den kommersi
ella, rätt slätstrukna populär
kulturen, som dunkas ut via
tv världen över.
De flesta vill vara som alla

andra, få vågar sticka ut. Med
tilltagande språkkunnighet
slipas etniska skillnader ner.
Nya parförhållanden trotsar
gamla seder och bruk och
drag från många olika kul
turer mixas ihop till en enda
smältdegel.

det här är väl bra, på sitt
sätt. Men den här utveck
lingen tenderar också att drä
nera minoritetssamfundet på  
individer och därmed också
på det stöd som behövs för att
upprätthålla de för vardagen
livsviktiga strukturerna.
Därför finns det oro i lägren

just nu. Den stora frågan
är – hur  bete sig för att inklu
dera den ökande skaran med
dubbel och trippelidentitet
i den gemenskap minoritets
samfunden trots allt erbjuder?
Vem vinner, vem för

svinner? En del minoriteter
kommer sannolikt att ge upp
inför assimileringen medan

andra samfund förstärks.
Även om finlandssvenskarna
inte utgör en etnisk minori
tet så är också vår språkliga
särart i fara. Många är de
finlandssvenskar som i of
ficiella sammanhang hellre
talar finska än svenska. Vi vill
helt enkelt inte skilja oss från
mängden.

Många föredrar två
språkiga strukturer framom
enspråkiga. Här kanske
slovenerna har något att lära
oss – i regionen Udine är en
tvåspråkig skola inte bara ett
självändamål utan framför allt
ett sätt att återerövra ett språk
som har gått förlorat.

Hos oss tycker en del att det
inte gör någon skillnad om
tvåspråkiga väljer finsk eller
svensk skola för sina barn.
Många finlandssvenskar
tycker rent av att det är fel
att integrera invandrare i det
svenska Finland.
Skäms vi för de vi är och

stryper vi tillflödet till det
finlandssvenska samfundet
ska vi heller inte sörja den dag
då de svenska strukturerna
säckar ihop.
– Språk är inte allt, hörs en

del säga.
Nä, kanske inte. Men en

hel del, faktiskt.

Vad TycKer du?
Kommentera ledaren 
på www.vasabladet.fi

Minoriteter under
förändringstryck

nya tider. Individualismen och den 
globala rörligheten utgör stora 
utmaningar för alla minoritetssamfund.

med andra ord:
Också den svens
ka särarten i 
Finland befinner 
sig i fara.

KoLumnen: Syns du så finns du? 

debaTT: På väg – men vart?

InSÄndare: Snabblån leder till ond cirkel
OpiniOn, sidan 2

Ett monument i Trieste, 
italien illustrerar de fyra 
världsdelar, som var kända 
då konstverket blev klart. 
i fjol halshöggs afrika av 
vandaler.

dagenS Ledare 
Kenneth MynttI

Kenneth myntti
I regionenFriulioVeneziaGiulia
i nordöstra Italien finns mellan
60000 och 80000 slovener. De
är inte inflyttade, utan har under
de senaste 1450 åren kämpat för
sitt eget språk och sin egen kul
tur under ett hårt assimilerings
tryck från italienarnas sida.
Ett sällskap journalister från

minoritetsspråkstidningar, där

ibland Vbl, tog nyligen det slo
venska minoritetssamfundet
under lupp i förvissning om att
allaminoriteter har allt att vinna
på ett ömsesidigt informations
utbyte.
Det första reportaget handlar

bland annat om ett italienskt
slovakiskt torg, som 1947 klövs
av den taggtrådsförsedda järn
ridån mellan öst och väst.

I dag är torget symbol för det
gränslösa Europa. En gränslös
het som likväl innehåller en hel
del reellamen för en utomståen
de osynliga kulturella barriärer.
Männen på bilden är journa

lister på minoritetstidningar.
ÖrsSzeghalmiärungrare,bosatt
i Rumänien medan Rajmund
Klonowski är polack bosatt i
Litauen. sidan 6

en massa 
jobb hitta 
hyresgäster
Tom Forsman
KaSKö. Att hitta hyresgäster till
omkring 50000 kvadratmeter
cellulosafabrik är inte det lätt
taste i dag. Det är likväl en av
Kim Lindströms uppgifter.
Han är projektchef för det

som nu kallas Kaskinen Mill
industrial park – tidigare känt
som MetsäBotnias fabrik.
– Det har funnits ett visst in

tresse från företag, men det kun
de vara större, säger han.
Ett problem är lågkonjunktu

ren. Lokalerna och läget bjuder
påmångamöjligheter. Storleken
behöver inte heller vara något
problem, enligt Lindström.

sidan 4

Ungraren 
Örs szeg
halmi och 
polacken
Raymond
Klonowski
vandrar ge
nom staden 
Čedad – Civi
dale i norra 
italien.
Foto:
Kenneth
Myntti

En titt på slovenerna i Italien

Ny lag kan sänka 
Jupiters statsstöd
Kaj enholm
VaSa. Hittills har Jupiterstiftel
sen fått omkring en halv miljon
euro i statsstöd för att arbets
orientera arbetslösa.
Men nu är Finland tvunget

att se över de statliga stöden
så att de är i enlighet med EU:s
regler. Ett lagförslag är under

arbete och kommer upp i riks
dagen i mitten av oktober. För
Jupiter – och landets alla andra
arbetsorienteringscenter – kan
det innebära en kraftig sänkning
av det statliga lönebidraget.
– Enligt det skulle vi få högst

70000 euro, vilket innebär att
sysselsättningen av arbetslösa

med statsstöd rasar och att det
är de arbetslösa som drabbas,
säger Jupiterstiftelsens vd Helka
Linna.
Regeringsrådet Päivi Kermi

nen, som bereder ärendet, sä
ger att lagändringen inte hotar
stiftelsernas verksamhet. Hon
påpekar att statsstödet inte är

till för att trygga organisatio
ner, utan för att hitta jobb åt
arbetslösa.
I grunden handlar det om att

EU ser arbetssmedjornas syssel
sättning med statligt stöd som
en illojal konkurrens gentemot
den privata sektorn.

sidan 3

redan drabbade arbetslösa riskerar bli utan lön
då bidrag till arbetsorienteringscentren ses över.

i Kalapää rycker Johan Ehrs ifrån Tommy Brännkärr. Ledningen behåller Ehrs ända in i mål, medan Brännkärr blir omsprungen av Robert Bergkulla. Foto: Seppo Lammi

ehrs dominerade i Vöråterrängen
I Halvvägs i Botnialöpet, närmare bestämt i Kalapää, ökar Johan Ehrs på takten och lämnar Tommy 
Brännkärr bakom sig. Därmed är segern i terrängloppet säkrad och 15 kilometer senare löper Ehrs 
i mål på Norrvalla i eget majestät.
    För Vörå IF blev Botnialöpets premiär en succé. Efter att även Annette Rokala, Anders Kulp och 
Marie Sippus sprungit hem varsin seger stod det klart att Vörå IF vann samtliga sträckor. sidan 13 

mayvor Stagnäs
VaSa. Finland har aldrig varit
så svenskt som det var 1809
när Sverige förlorade sin östra
landsdel till Ryssland.
Det anser historikern Nils

Erik Villstrand.
Sverige förlorade en tredjedel

av sitt rike, en fjärdedel av sin
befolkning och 14 procent av sin
förmögenhet.
– Det var ingen skilsmässa,

utan en amputation, säger Vill
strand.
Han höll ett föredrag om hur

svenskt Finland var under åren
1560–1812 på en konferens för
260 svenska historiker i Acade
mill på lördagen. sidan 5

”Finland som 
mest svenskt 
1809”

Fredrik båsk
Intresset för att aktivt påverka
i frågor gällande mänskliga rät
tigheter verkar vara lamt i Vasa
regionen. I dag har Amnestys
lokalförening i Vasa två med
lemmar – för bara tre år sedan
var de 20.
Den främsta förklaringen till

medlemsflykten är att folk flyt
tar.
– En grupp med många ivriga

anhängar startar, men efter någ
ra år flyttar nästan alla samtidigt
bort för att studera, säger Frank
Johansson, verksamhetsledare
för Amnesty i Finland.
Amnestys uppgift i Vasa är att

samlamedel förorganisationens
verksamhet. sidan 5

amnestys
aktiva i Vasa 
lätträknade

bertel nygård
Det är roligt och det är mycket
samspel mellan scen och pu
blik när Wasa Teater bjuder på
urpremiär på barnpjäsen ”Den
osynliga draken”. De som age
rar i publiken är barn i förskole
åldern. Ungarna på premiären
har dessutom varit med på ett
hörn när pjästexten kom till.
”Den osynliga draken” är

en ovanlig produktion med ett
tämligen vanligt budskap. Nå
got fattas pjäsens rollfigurer.
Det handlar om att acceptera
och tolerera olikheter och till
kortakommanden och att låta
människor utvecklas.
Pjäsen bidrar till intrycket

av en stark spelårsöppning på
Wasa Teater. sidan 8

LÄS mera. Lill-Pampas fick 
en pratstund med några av de 
unga pjäsmakarna. sidan 10

en barnpjäs 
utöver
det vanliga

Roboten är trasig och kan inte 
göra det den ska. Häxan Cindy 
Fulkvist (Jakob Johansson) sak
nar häxnäsa och kan därför inte 
trolla. Foto: Jan Ericsson

LoKaLT. en grupp vietnameser 
jobbade i flera år under hot och för-
tryck i nykarleby. Dessutom blev 
de lurade på sina löner. sista sidan

InrIKeS. Viking Lines passagerar-
färja Mariella drev omkring i en 
timme på Skärgårdshavet efter ett 
elavbrott natten till lördagen. sidan 4

juST nu. Den amerikanska ståupp-
komikern Doug Stanhopes humor 
är skarpladdad och kontroversiell. 
På onsdag besöker han Vasa. sidan 7

uTrIKeS. Beredskapsnivån höjdes 
i tyskland på lördagen efter terror-
hot från al-Qaida. hoten uttalades 
i en video på internet. sidan 6

Naturkost

Vi fi rar med en 
HÄLSO- OCH FRISKVÅRDSMÄSSA
3-4.10 kl 10-17 vid Academill i Vasa. Gratis 
inträde! Program fi nns på vår hemsida 
www.vaasanluonnonravinto.fi .

Naturkost     år

D-vitamin
rekommenderas åt alla 
under vinterhalvåret.

Naturkost Hovrättsespl.15. 
Tel. 06 317 4493. 

I varje by
Tel. 020 413 7900, 020 413 7920
www.skogsvardsforeningen.fi

SKOFABRIKENS 
LAGERFÖRSÄLJNING

KENKÄ KOLMIO

ENDAST MÅ 21.9 KL 10-17
Vasa Köpcentrum Galleria 

Wasa, Vasaespl. 17

Många modeller med bred läst. VÄLKOMMEN!

• Nokia gummistövlar 
• Promenadskor fr. 
• Pumps 
• Dansskor 
• Allväders vristskor 
• Arbets- och hälsosandaler 
• KUOMA träningsskor m.m.
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Ryskt
  nyår!

Serveras från och med 1.11
www.strand-molle.fi • 06-347 67 54

Begär
offert!

Vagnsmakarevägen 19, Jakobstad, 
tel. 781 5000     www.nymotors.fi 

Yamarin till 
otroliga höstpriser!


