
Premierad Mänsson ger
känga ät grannländerna
Hufvudstadsbladets ledar-
skribent Björn Mänsson
belönas för sina jämförande
och analyserande artiklar
om spräkliga minoriteter
i Europa.

HELSINGFORS
Det är den europeiska Organi-
sationen för minoritetsspräks-
tidningar, Midas, som delar ut
priset till Björn Mänsson.

I vad bottnar ditt intresse att
skriva om minoritetsfrägor?

-1 ungdomen jobbade jag
inom finlandssvenska politiska
organisationer och därefter pä
Folktinget som dess första
spräkskyddsombudsman. I ett
europeiskt perspektiv är fin-
landssvenskarna en privilegierad
minoritet med en stark tidnings-
press. Därför är det naturligt att
vi av nyfi'kenhet och solidaritet
intresserar oss för minoriteter pä
andra hall.

Det forna östblocket är enligt
Mänsson det omräde i Europa
dar de spräkliga minoriteterna
har det sämst stallt.

- Visst har basker och katala-
ner svärt att hävda sina rättig-
heter, men det är ändä ingenting
jämfört med problemen i Ost-
europa.

Förra veckan besökte Mänsson
Rumänien. Han hade önskat att
fä träffa representanter för den
ungerska minoriteten, men vär-
dama hittade inte rum för det i
programmet.

- Man kan undra om det be-
rodde pä rent tekniska eller poli-
tiska orsaker.

Ryssarnas ställning i Balti-
kum är en känslig fräga. Har
tycker Mänsson att det gär att
dra en parallel! till finnarna i
Sverige. Bägge grupperingarna
är inflyttade under efterkrigs-
tiden.

- Bade Sverige och de baltiska
länderna borde skärpa sig i
behandlingen av sina nya
spräkminoriteter.

Det pris som Mänsson fär i
maj delas ut till en Journalist
vid nägon av medlemstidning-
arna i Organisationen för euro-
peiska minoritetsspräkstidning-
ar. Prissumman är i ooo euro.

Utmärkelsen delades i fjol ut
för första gangen. Da gick den till
en baskisk Journalist.

Vasabladets administrative
chefredaktör, Lars Rosenblad,
representerar Svenskfi'nland i
Midas styrelse. Han tycker att
det är förvänansvärt fä finlands-
svenska journalister som är int-
resserade av andra spräkmino-
riteter och som skriver om den
egna minoriteten ur ett jäm-
förande perspektiv.
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