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Översättning Venla Odenbalk
Sverigefinska ungdomsförbundet grundades år 1993 och blev en
helt självständig paraplyorganisation år 2002. Sedan dess har
antalet medlemmar legat kring tusen stycken.
Ungdomsförbundet har genom historien värnat om politisk
neutralitet men ändå varit aktiv i minoritetspolitiken.
En diskussion som ständigt varit aktuell i förbundet är att
majoriteten av medlemsföreningarna alltid varit studentföreningar,
vilket har gjort att verksamhetens fokus lätt har riktats mot
studenter. Därför har det ibland varit svårt att nå andra och tredje
generationens Sverigefinnar. En del av de unga har förlorat sina
språkkunskaper och sin den finska kopplingen som en del av sin
identitet och denna grupp är en utmaning att få med i den
sverigefinska föreningsverksamheten.
Ungdomsförbundet har reagerat på den här tendensen genom att
skapa nya projekt, genom vilka man har försökt hitta andra och
tredje generationens unga Sverigefinnar. Till exempel har man
skapat ett tvåspråkigt språkpaket som är riktat mot blivande
föräldrar i syfte att inspirera och stötta familjer på vägen till
flerspråkighet. Språkpaketet innehåller information om
flerspråkighet, inspirerande historier från verkligheten och praktiska
tips för ett flerspråkigt vardagsliv. Paketet har bland annat delats ut
till förvaltningsområden, bibliotek och barnavårdscentraler.
I januari 2016 startade ungdomsförbundets Stoltsverigefinne-projekt
som delades upp i tre steg. Idén började på instagram, där man
började samla in unga Sverigefinnars berättelser genom bilder och

text som de själva framställde. Varje vecka fick en ung Sverigefinne
berätta om sitt liv med egna ord på det sätt som man själv ville.
Syftet med projektet har varit att ifrågasätta stereotyper och låta unga
med olika bakgrunder berätta om hur en ung Sverigefinsk persons liv
egentligen ser ut.
Projektet fortsatte med en fotoutställning i början av 2017. Mateialet i
denna var insamlat från de bilder unga själv hade publicerat på
instagram samt porträttbilder på alla deltagare. Den första utställningen
hölls i Stadshuset i Stockholm på Sverigefinnarnas dag den 24 februari.
Projektets tredje del var Stolt sverigefinne-boken som släpptes våren
2017. Denna innehåller foton och texter från instagramkontot och
utställningen. Boken distribueras till bland annat till tjänstemän och
politiker i olika kommuner.
Under 2016 startade ungdomsförbundet Finsk filmklubb tillsammans
med Finlandsinstitutet. Finsk filmklubb bjöd på finska filmer och
filmdiskussioner för ungdomsförbundets medlemmar. Målet med
verksamheten var att skapa en låg tröskel för unga Sverigefinnar att
samlas oavsett språknivå. Alla filmer är textade på svenska.
Sverigefinska ungdomsförbundet samarbetade aktivt under år 20142017 med projektet Ungas röst. Inom detta samarbete anordnade man
bland annat identitets-workshops, som man reste runt och hade i olika
kommuner i samband med andra evenemang. Syftet med dessa var att
samla ungas idéer och önskemål om verksamheten till styrelsenivå samt
att uppmuntra till att fundera kring sin egna identitet som Sverigefinsk.
Dessutom har Ungas röst och Sverigefinska ungdomsförbundet
anordnat många gemensamma network-träffar för förbundets
medlemmar. Träffarna bestod av workshops och föreläsningar kopplade
till nationella minoritetsfrågor samt roliga fritidsaktiviteter.
Ungdomsförbundet var också med i projektet Ung Minoritet som slutade
år 2015. Det var ett samarbete mellan olika nationella minoriteters
ungdomsförbund. Målet var att öka kunskapen om nationella minoriteter
i ungdomsforum och att lyfta fram de rättigheter man har som ung
tillhörande en nationell minoritet.
Ungdomsförbundet har från början varit med och anordnat Finntasticevenemangen som är ett resultat av många sverigefinska
organisationers engagemang. Första Finntastic-festen hölls 2013 i

samband med Kulturnatten på Finlandsinsitutet i Stockholm. Händelsen
år efter år växt i popularitet och har förutom två gånger på
Finlandsinsiutet även anordnats i Göteborg. Finntastic lyfter fram
aktuella finnar och sverigefinnar, däribland sverigefinska samt finska
musiker och konstnärer.
Ungdomsförbundet är även på plats på många nationella evenemang.
Till exempel har man ofta deltagit på politikerveckan i Almedalen och på
Mänskliga rättigheter-dagarna. Sommaren 2017 var Sverigefinska
Ungdomsförbundet även med första gången som en egen grupp i
Stockholms Pride-tåg.
Förutom att erbjuda mångsidig verksamhet för unga sverigefinnar,
representerar förbundet denna grupp på samråd med politiker och
tjänstemän. Ungdomar hamnar ofta mellan stolarna i minoritetspolitiken,
även fast ålder har betydelse för identitetsskapandet. Med sin
minoritetspolitik strävar Ungdomsförbundet efter att ge barn och
ungdomar möjlighet att lära sig finska och utveckla sin sverigefinska
identitet genom barndomen och ungdomsåren, oavsett i vilken kommun
man bor.
Ungdomsförbundet flyttade sitt kontor från Bellmansgatan
till Östermalm år 2012 och därifrån till Hantverkargatan på Kungsholmen
2013. Under våren 2017 beslutades att man återigen ska packa
flyttlådorna för att fortsätta verksamheten där man en gång började - på
Bellmansgatan sida vid sida med Sverigefinska Riksförbundets kontor.

