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EU-val med fokus på
minoriteterna
Minoritetstidningarna i Europa vill väcka läsarnas intresse för det
kommande Europaparlamentsvalet. Valet hålls i maj 2014.

Citoyen heter ett nystartat EU-projekt som sju minoritetstidningar i Europa deltar i. Som
en av sju minoritetstidningar deltar även Österbottens Tidning i projektet. Målet med
Citoyen är att väcka intresse för EU och Europaparlamentsvalet som hålls i maj om ett
år.

Man räknar med att det finns över 50 miljoner européer som har ett annat modersmål
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än sitt lands officiella språk. För Europas språkliga minoriteter är dagstidningen på det
egna modersmålet en viktig informationskanal i EU- och minoritetsfrågor.

Valdeltagandet i Europa-parlamentsval i Finland är lågt i jämförelse med kommunal-
och riksdagsval. Vid senaste EU-val (2009) sjönk valdeltagandet från 41,1 procent till
40,3 procent. Helsingfors valkrets röstade flitigast (50,7 procent) medan väljarna i Norra
Karelens valkrets var minst intresserade av att rösta (33,7 procent). Valdeltagandet i
Vasa valkrets uppgick till 44,4 procent.

Pedersöreborna med ett valdeltagande på 58,9 procent var de flitigaste väljarna i Vasa
valkrets. I Nykarleby uppgick valdeltagandet till 53,9 procent, i Larsmo till 53,8, Kronoby
51,8, Jakobstad 47,8 och Karleby 37 procent.

I Finland hålls nästa Europaparlamentsval söndagen den 25 maj 2014. Valet har
tidigarelagts i hela Europa med cirka två veckor på grund av pingsten som är en kyrklig
helgdag i de flesta medlemsstaterna. Den ordinarie tidsperioden för
Europaparlamentsvalet var ursprungligen 5–8.6.2014.

I valet utses totalt 751 ledamöter till Europaparlamentet från 27 medlemsstater. Finland
har tretton platser i EU-parlamentet. Samlingspartiet och Centern har vardera tre
platser, De gröna och Socialdemokraterna två medan Svenska folkpartiet och
Kristdemokraterna vardera en plats.

Under året fram till valet kommer ÖT att publicera ett stort antal artiklar om EU och
Europaparlamentet. Samtliga artiklar som ingår i Citoyen-projektet är försedda med en
egen logo. Artiklarna kommer också att finnas tillgängliga på ot.fi.

Minoritetstidningarna i Europa är organiserade i MIDAS (European Association of Daily
Newspapers in Minority and Regional Languages). MIDAS har totalt 30
medlemstidningar i bland annat Spanien, Italien, Tyskland, Rumänien, Lettland, Litauen,
Slovakien, Tjeckien, Kroatien, Finland och Danmark.

På Österbottens Tidning är det redaktör Kenneth Myntti som har ansvaret för Citoyen.

Text Margareta Björklund
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