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RESULTATET AV PARTIUNDERSÖKNINGEN: MAN HAR ÄNNU INTE BLIVIT TILLRÄCKLIGT 

VARSE OM EFFEKTERNA AV ANGLIFIERINGEN  

   

Oma kieli ry - Eget språk rf genomförde i oktober 2022 en undersökning bland riksdagspartierna om språkpolitiska 

attityder kring det engelska språkets roll i det finländska samhället. Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Många 

partier verkar inte ha en tydlig språkpolitisk linje.  

   

Partierna tillfrågades bland annat om det är nödvändigt att organisera offentliga tjänster heltäckande på engelska, så att 

invandrare inte behöver lära sig finska eller svenska alls, utan kan fungera på arbetsplatsen och i offentliga tjänster på 

enbart engelska. Dessutom klargjordes partiernas ståndpunkter om erbjudande av skola, högre utbildning och privata 

tjänster i allt högre grad på engelska.  

   

TRE PARTIER HAR TYDLIG SPRÅKPOLITISK LINJE  

   

Utifrån svaren hade tre partier (Sannfinländarna, Rörelse.nu och VKK) ett tydligt språkpolitiskt ställningstagande. 

Sannfinländarna och VKK lyfte tydligt fram nationalspråkens primära status som samhällets gemensamma språk och 

var villiga att begränsa engelska eller andra främmande språks roll i det finländska samhället. Rörelse.nu å sin sida såg 

det engelska språkets roll som viktigt och något som bör främjas.  

   

DE ANDRA HAR ÄNNU INGEN STÅNDPUNKT ELLER TYDLIGA VISIONER  

   

De övriga partierna (Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Centern, De gröna, Vänsterförbundet, Svenska folkpartiet 

och Kristdemokraterna) verkar inte ha en tydlig språkpolitisk linje. Svaren från dessa partier inkluderade både 

uttalanden till förmån för de nationella språkens speciella status och förslag som faktiskt skulle öka användningen av 

det engelska språket i samhället.  

   

SLUTSATSER  

   

Användningen av engelskan ökar inom de offentliga tjänsterna, arbetslivet, utbildningen, vetenskapen och erbjudande 

av privata tjänster i Finland. De nationella språkens status är därför en aktuell och viktig fråga. Inför riksdagsvalet bör 

alla partier bilda en tydlig språkpolitisk linje.  

I Finland talas många olika modersmål, vilka alla är värdefulla för individen samt respektive språkgemenskap och 

bidrar till att utöka den finländska språkreserven. För att samhället skall fungera effektivt samt för gemenskapen behövs 

också gemensamma språk, tack vare vilka alla som bor i Finland kan förstå varandra. Dessa språk är våra egna språk 

som stadgats i grundlagen, nationalspråken finska och svenska. Om det engelska språket tillåts stiga - eller lyfts - vid 

sidan av de nationella språken som ett likvärdigt bruksspråk, även som språk för offentlig förvaltning, förstärks den 

samhälleliga segregationen.  

 

Användningen av nationella språk som våra primära, gemensamma språk ger alla människor som bor i Finland 

fullständiga och likvärdiga möjligheter i utbildning, arbetsliv och samhälle. För att säkerställa detta behövs en tydligare 

språkpolitisk vägledning och mångsidiga åtgärder.  

   

TILLÄGGSUPPGIFTER  

   

Enkäten skickades ut både på finska och svenska till partisekreterarna och partikanslierna för alla partier via e-post. 

Svaren på de fem öppna frågorna gavs 10 – 28 oktober 2022. Det finns en sammanfattning av resultaten från 

undersökningen samt de enskilda svaren i sin helhet på Eget språk rf:s webbplats https://omakieli.fi/kysely-

eduskuntapuolueille/  

Förfrågningar:  

   

Marja Alkio  

Oma kieli ry – Eget språk rf  

marja.alkio@omakieli.fi  

+358-45-136 4696  

 

Oma kieli ry – Eget språk rf är en politiskt obunden, registrerad förening som främjar de nationella språkens ställning i 

Finland. Enligt oss ska finska och svenska behållas som gemensamma språk i det finska samhället.  
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