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Era insatser som lärare i svenska är värda att hylla 
av många skäl. Ett är den vikt som kunskaperna 

i svenska språket i Finland har för relationerna mel-
lan Finland och Sverige, och för samarbetet i Norden.

Jag har nu haft privilegiet att som ambassadör få 
företräda Sverige i Finland i drygt 
ett år. När vi firade Finlands 100 år 
av självständighet förra året fram-
höll statsminister Stefan Löfven att 
den svensk-finska relationen i dag 
är bredare och djupare än någonsin 
sedan 1917.

Med över 700 000 svenskar med 
finska rötter i Sverige är familjeban-
den mellan våra länder många och 
starka; reseutbytet är omfattande. 
Svenskt och finskt näringsliv är 
nära sammanflätat. I Finland har 
över 1 000 svenskägda företag mer 
än 85 000 anställda. Språkkunskaper underlättar och 
binder samman. 

Detsamma gäller i de allt tätare kontakterna mel-
lan våra länders riksdagar, regeringar, departement 
och myndigheter. Förra året besökte över halva den 
svenska regeringen Finland. Samarbetet på försvars-
området är det som kommit längst, men det är myck-
et nära också inom utrikes-, säkerhets-, handels- och 
EU-politiken och på många andra områden. Nya 
samarbeten, senast inom grön ekonomi, tillkommer 
löpande. Språkkunskaper fungerar som smörjmedel.

2018 är Sverige ordförande i det Nordiska minis-
terrådet. Vi vill bidra till ett inkluderande, innovativt 
och tryggt Norden. Språkkunskaper är viktiga i ett 

sådant Norden. Kunskaper i svenska gör nordiska 
kontakter lättare. Det gäller också på den nordiska 
arbetsmarknaden – för många är det lockande att ar-
beta i ett annat nordiskt land, en kortare eller längre 
period. Och naturligtvis, på samma sätt underlättar 

kunskaper i svenska också möjlig-
heterna för era elever att studera i 
ett annat nordiskt land, om de så 
skulle önska. 

Detta är ett – av många andra 
– skäl för varför ert arbete är så 
viktigt. Det är också mot denna 
bakgrund som Sverige fäster vikt 
vid att stödja Nätverket Svenska nu. 
Jag har själv varit med och sett hur 
Svenska nu hjälper till att populari-
sera undervisningen i svenska. Ett 
bra exempel var när Jesse P hade 
rap-workshop med svenskstude-

rande i Kemi i våras. Det ska jag sent glömma. Det är 
min förhoppning att Svenska nu bidrar till att göra ert 
arbete lättare och då och då kanske också lite roligare 
och mer lustfyllt.

Ambassadens insatser för att främja kulturutbyte 
mellan Sverige och Finland – i form av utställningar, 
musik, film och gästspelad teater – bidrar förhopp-
ningsvis också till intresse för det svenska språket 
runt om i Finland.

Jag vill med denna hälsning gratulera Svensk-
lärarna i Finland till ert 70-årsjubileum, hylla er vik-
tiga lärargärning och önska er alla varmt lycka till 
under detta och många kommande läsår! 
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Det är en stor glädje för mig att få denna möjlighet att gratulera 
Svensklärarna i Finland när er föreningen nu firar sitt 70-årsjubileum.
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