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• Resumé av medborgarforum om digitalisering och organisationer 
• Kommunikationen mellan ministerier och svenskspråkiga medborgarorganisationer 

underlättas 
 
 
RESUMÉ AV MEDBORGARFORUM OM DIGITALISERING OCH ORGANISATIONER 
Digitalisering och organisationerna var temat för det Medborgarforum som ordnades 2.12 i 
Vasa med Svenska studiecentralen/Medborgarforum som arrangör. Stefan Forsman från 
Finlands Svenska Television (FST) redogjorde över digitaliseringen, som funnits sedan 
augusti 2001, och sade bl.a. att den medför bättre kvalitet på bild och ljud, samt tar mindre 
utrymme i etern. Det här igen ger plats för nischkanaler som FST-kanalen, Kanal+ m.m. 
Initiativtagare till digitaliseringen är staten och operatörerna. Forsman avslutade med att fråga 
om det väcker intresse hos någon förening att vara digivolontär, d.v.s. att bistå vid 
installeringen av digiboxar hos folk. I efterföljande diskussion framkom bl.a. att det nog 
behövs digivolontärer, särskilt för äldre kan det behövas någon som sköter om installeringen, 
men även för andra som t.ex. handikappade. Som resultat av diskussionen kom man fram till 
att FST och Svenska studiecentralen ordnar utbildningsdag(ar) för digivolontärer. Jan-Erik 
Granqvist från Österbottniska TV-kommittéen talade om Sveriges Televisions (SVT:s) 
synlighet i Svenskfinland från år 2007 (då de analoga sändningarna upphör  i augusti) ur ett 
medborgarperspektiv. Han inledde med att säga att, alla finlandssvenskar skall ha möjlighet 
att se på SVT, vilket handlar om demokrati. Problemet som han ser det, är att digitaliseringen 
kan komma att äventyra österbottningarna (som sett Sveriges TV sedan år 1960) och andra att 
få se svensk TV, eftersom Rundradion har fråntagit sig allt ansvar för svensk TV. Svenska 
folkpartiets ståndpunkt är att alla finlandssvenskar skall ha tillgång till samma kanaler. Enligt 
Granqvist har Österbotten det bra som det är. Södra Finland skall ges samma chans i mån av 
möjlighet. De som har tillgång till ”Norra paktetet” i Helsingfors, ser emellertid flere svenska 
kanaler än i Österbotten. I diskussionen som påföljde sades bl.a. från flera åhörare att tillgång 
till svensk TV skall vara lika för hela Svenskfinland. Det nämndes om revirtänkande i 
Svenskfinland, då det gäller svensk TV, men motsades med att det är ett påhitt från pressen. 
Man framförde även möjligheten att använda parabol för att se på svensk TV, men detta går 
inte i dagsläget p.g.a. lagstiftningen. Det konstaterades också att en hel del finskspråkiga 
tittare ser på program från FST, men även SVT, t.ex. i Seinäjoki har SVT många TV-tittare. 
 
KOMMUNIKATIONEN MELLAN MINISTERIER OCH SVENSKSPRÅKIGA 
MEDBORGARORGANISATIONER UNDERLÄTTAS 
Finansministeriet har gett ut ett pressmeddelande (7.12) angående ett pilotprojekt, som utreder 
möjligheter till nya samarbetsformer mellan svenskspråkiga medborgarorganisationer och 
förvaltningen. Här nedan följer pressmeddelandet: 
” Kommunikationen mellan ministerier och svenskspråkiga medborgarorganisationer befrämjas 
I anslutning till politikprogrammet för medborgarinflytande har man kartlagt möjligheter att 
höra medborgarorganisationer i beredningsarbetet inom förvaltningen. Finansministeriet har 
på basis av ett förprojekt i 2005 startat ett treårigt pilotprojekt, inom vilket svenskspråkiga 
medborgarorganisationer och förvaltningen utreder möjligheter till nya samarbetsformer. 



Syftet är att utnyttja resultaten även mera allmänt i samarbetet mellan förvaltningen och 
medborgarorganisationer. 

Projektet, som fortsätter fram till slutet av september 2008 har till mål att främja hörandet av 
svenskspråkiga medborgarorganisationer i ärenden, som är viktiga för dem, att skapa en 
samarbetsmodell, där medborgarorganisationerna har möjlighet att bli hörda i ett tillräckligt 
tidigt skede i beredningsarbetet och att främja förvaltningsöverskridande samarbete vid 
hörandet av medborgarorganisationer. 
För projektets genomförande har en samarbetsgrupp tillsatts, vars ordförande är finansråd 
Marja Granlund från finansministeriet och övriga medlemmar regeringsråd Arto Sulonen, 
inrikesministeriet, undervisningsråd Juha Arhinmäki, undervisningsministeriet, 
biblioteksinspektör Barbro Wigell-Ryynänen, undervisningsministeriet, informatör Maj 
Krogell-Haimi, justitieministeriet, miljöråd Sauli Rouhinen, miljöministeriet, chefsredaktör 
Kerstin Stenius, Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården, direktör 
Christel von Martens, Finlands Kommunförbund, kampanjkoordinator Örn Witting, Finlands 
Röda Kors, generalsekreterare Christian Brandt, Svenska Finlands folkting, förvaltningschef 
Christel Raunio, Finlands Svenska Marthaförbund, verksamhetsledare Boris Björklund, 
Finlands Svenska Socialförbund, ordförande Sebastian Gripenberg, Finlands Svenska 
Ungdomsförbund, verksamhetsledare Sonja Londén, Förbundet Finlands Svenska 
Hörselskadade rf, kanslichef Christoffer Grönholm, Svenska Folkskolans Vänner, 
verksamhetsledare Tage Ginström, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och 
rektor Björn Wallén, Svenska Studiecentralen. 
Tilläggsuppgifter lämnas av finansråd Marja Granlund, tfn (09) 160 33 257.” 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


