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Äänestä ruotsinsuomalaisia ehdokkaita!

Työtä riittää

Suur-Tukholma sai oikeusministeriön tukea Haningen kunnalta
vaalityötä varten, jolla pyritään
lisäämään ruotsinsuomalaisten
äänestysvilkkautta. Tämä numero on nyt kolmas, jota käytämme
kampanjassa. Tätä numeroa
jaetaan myös ruotsinsuomalaisiin koteihin Haningessa, lähinnä ruotsinsuomalaisten järjestöjen välityksellä ja yllämainitulla
vaalituella.
Olemme myös järjestäneet ja
järjestämme opintoja ja teemakokouksia: ”Turvallinen vanhuus,
terveyden- ja sairaanhoito, lapset ja koulu, kulttuuri- ja vapaaaika sekä äänioikeudesta eri
maissa.” Näistä on myös erilliset
artikkelit tässä lehdessä. Lisäksi
ovat puolueet luvanneet lähettää

kärkiedustajansa 30.8. kansantalolle (FH)ruotsinsuomalaisten
tenttiin. Osallistumme myös
”Haningedagen tapahtumaan”
Haningen keskustassa, kustantamalla erityisen ruotsinsuomalaisen paikan.
Vaalijärjestelmistä keskustellaan,
niitä tutkitaan ja niitä muutellaankin. Valtiolliseen politiikkaan ei
kotimaasta pois muuttaneilla ole
ollut mahdollisuuksia. Italia kokeilee muutosta. Olen ehdotellut
Ruotsin ja Suomen puolueille
kokeiluun osallistumista, jossa
kaksoiskansalaisuus voi olla osatekijä. Sisäsivuilla enemmän
myös näistä, Suomen maaliskuun
vaalejakin ajatellen. Ruotsinsuomalaiset ehdokkaat saavat myös
tukemme niissä vaaleissa.

Demokraattiset vaalimenetelmät
johtavat poikkeaviin tuloksiin.
Esimerkiksi Ruotsin vaalilailla
saisivat suomenruotsalaiset vähemmän vaikutusmahdollisuuksia. Erilaiset kynnykset ja vaalipiirien koko ovat tärkeitä vähemmistökysymyksiä. Suomen ja
Ruotsin vaalilait poikkeavat
ennen kaikkea henkilöäänestyksen kyseessä ollessa. Ruotsissa
henkilöäänestys on mahdollinen
ja Suomessa se on todellisuus.
Henkilöäänestyksellä on vähemmistöille suuri merkitys.
Äänestämällä esimerkiksi täällä
ruotsinsuomalaisia ehdokkaita
puolueiden listoilta tuet heidän
mahdollisuuksiaan olla ruotsinsuomalaisia myös politiikassa.
Olen vakuuttunut, että Ewa

Jumalaakin suurempi
Elin

lapsuuteni ja varhaisnuoruuden vuodet lestadiolaisessa kodissa. Uskonto
ja sen normit liittyivät arkipäivään. Koulu, synnyinkodista pois muuttaminen,
opiskelu ja työ toivat muita
kokemuksia ja näkemyksiä
elämään. Kirkko ja uskonto jäivät vuosikymmeniksi
pois elämästä. Avioliitto,
lapsi ja myöhemmin vanhempien kuolema toivat
kirkon jossain muodossa
takaisin elämääni. Näinhän
se on suurimalle osalle kirkon jäsenistä, Suomessa ja
Ruotsissakin.
Kaikki ihmiset ovat kiinnostuneita ”perimmäisistä

kysymyksistä”, eli maailman järjestyksestä ja
omasta osuudesta siihen.
Mikä on elämän tarkoitus,
miksi ja miten elän kysymykset askarruttavat monia. Kuka, milloin, miten ja
miksi on säätänyt käyttäytymistavat, normit ja moraalin on ollut monen pohdiskeltavana.
Karen Armstong on kirjoittanut jonkinlaisen koosteen
kirjoista, joissa pohdiskellaan suurten uskontojen ja
moraalin muotoutumisaikoja, DN:ssä 13.8. olleen
artikkelin mukaan. Artikkelin mukaan uskonnot kehittyivät viimeisen vuosituhan-

nen aikana ennen ajanlaskumme alkua. Kohtele
kanssaihmisiäsi siten kuin
toivot heidän kohtelevan
sinua, on esimerkiksi yksi
uskontojen yhteinen
kehotus.
Noin puolet maapallon yli
6 miljardista asukkaasta
lasketaan kuuluvat ”Abrahahim lapsiin” eli olevan
islamin, kristinuskon tai
juutalaisuuden kannattajia.
Luonnollisesti näillä on
ollut ja on nytkin suuri merkitys ihmiskunnalle: vapauden, orjuuden, sotien ja
rauhan tuojina. Koska ne
ovat usein sotien ja sorron
aiheuttajia, on niiden vai-

- onko tekijöitä?

Koulut, päiväkodit, eläkeläisten palvelut, vapaakoulut ja suomalaisluokat sekä
yhdistystoiminta kärsivät
huonosta tai olemattomasta
tiedottamisesta. Koko
ruotsinsuomalaisuus siitä
kärsii.
Tiedottamisen hyväksi
voidaan tehdä paljon jo
Stenbergin DN:n artikkelissa
tuomat, tutkija Masoud Kamallin vapaa-aikanakin: ”Suusta
suuhun menetelmä”, jolloin
kokemukset, selittyvät osaksi
asioista keskustellaan
henkilöäänestyksen heikkouasiallisesti ja tiedottavasti,
desta. Kehotan siis, että äänestät
on aina jokaisen käytettäruotsinsuomalaista ehdokasta
tekemällä hänen nimensä edessä vissä. Muutenkin meidän
on tuettava ruotsinsuoolevaan ruutuun rastin.
Oiva Kilpeläinen malaista tulevaisuuden
keskustelua.

kutusta pyritty vähentämään yhteiskunnassa.
Uskonnot saavat olla uskontoja.
Tilalle ovat tulleet ihmisoikeudet ja kansainväliset
järjestöt. Ihmisyhteisöistä
tekniikan kehityksen myötä
on tullut tuhansia vuosia
sitten kehitettyjä jumalia
suurempia.
Usko on yksityisen ihmisen
ja ihmisten välinen asia.
Uskollaan tulkoon kukin
autuaaksi.
Oiva Kilpeläinen

Demokratia, vähemmistöt ja siirtolaiset
Ruotsissa, Suomessa ja koko
EU:ssa, voidaan esittää väittämiä ja vastaväittämiä, ilman hengen tai omaisuuden
menettämisen vaaraa. Voit
perustaa yrityksiä ja yhteisöjä
ja kokoontua vapaasti yhdistyksissäsi. Voit jopa julkaista
tällaisia lehtiäkin vapaasti.
Yhteiskunta ainakin Sinua
virallisesti suojelee, että näin
voit tehdä. Meidän demokraattisen yhteiskuntamme perustuslait takaavat ihmis- ja
kansalaisoikeutemme. Jo
monessa meitä maantieteellisesti lähellä olevassa maassa joutuvat meidän ihmis-

oikeuksia vaativat painostuksen alaisiksi ja jopa hengenvaaraan.
Me ruotsinsuomalaiset ja meidän oma tuttu suomen kieli
kuuluvat Ruotsin historiallisiin vähemmistöihin, Ruotsin
eduskunnan vuonna 1999 tekemän päätöksen mukaan.
Virallisen ja kansainvälisesti
hyväksytyn ja tunnetun päätöksen mukaan on säilymisemme tässä maassa Ruotsin yhteiskunnan edun mukaista.
Meidän tulevaisuutemme
yksityiskohdista päätetään
kuitenkin Ruotsin kunnissa,
joissa meillä kuntien jäseninä

on vaikutusvaltaa. Näin ollen
riippuu myös meistä ruotsinsuomalaisista itsestämme
kuinka eduskunnan päätöstä
kunnissa toteutetaan. Sinä siis
itse olet päättämässä tai valitsemassa Sinun puolesta päättäjiä, nyt syyskuun 17. päivänä.
Valitse sellaiset päättäjät, jotka toteuttavat Ruotsin eduskunnan päätöksiä ja suojaavat
vähemmistöasemaasi.
Moni meistä etsi nuorena täältä Ruotsista työtä ja toimeentuloa. Monella meistä oli jo
työ tiedossa kun tulimme tänne. Vuosikymmeniä suuren
seikkailumatkamme jälkeen

voimme nyt todeta, että meillä on täällä kaikki: asunto,
ystävät ja tuttavat, perhe,
lapset ja lapsienlapset. Emme
ole enää siirtolaisia ja etsimässä hyväksyntää ja paikkaamme yhteiskunnassa. Nyt
olemme Ruotsin historiallisiin
vähemmistöihin kuuluvia
ruotsinsuomalaisia. Tämän
lehden tässä vaalinumerossa
käsittelemme kysymyksiä,
joita meidän yhdessä on kehiteltävä ja joista on keskusteltava. Onko elämämme jo nyt
tuttua ja turvallista, ja riittävän suomenkielistä?
Oiva Kilpeläinen

Vapaaehtoisen työn turvin
toimiva Informaatioyhdistys Suur-Tukholma jatkaa
ainakin tämän vuoden ja
ensi vuoden ensimmäisen
puoliskon.
Nyt kädessäsi on erityinen
vaali- ja demokratianumero. Syksyn viimeinen
numero on pieni ja menee
vain jäsenille ja jäsenjärjestöille. Todennäköisesti
teemme ensi vuoden alussa
suuren Suomen Eduskuntavaaleja ja vähemmistöjen
demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia ja oikeuksia käsittelevän numeron.
Sen valmistamisessa ja
levittämisessä tarvitsemme
tukeasi.
Tue toimintaamme ja liity
jäseneksi! Tämän vuoden
jäsenmaksu yksityisille ja
alle 300 jäsenen yhdistyksille on 100 kruunua, jolla
saat myös ensi vuoden
ensimmäisen lehden (suuri
Suomen eduskuntavaaleja
käsittelevä numero). Jäsenyhdistys saa varapaikan
välittömästi johtokuntaan.
Sinä, joka olet tiedottamisesta ja kirjoittamisesta kiinnostunut, liity itse
tai liitä yhdistyksesi
jäseneksi!
Teemme parhaamme myös
kotisivun: www.suurtukholma.se, jotta se
saataisiin hyväksi ja toimivaksi.
Ruotsinsuomalaisuus
tarvitsee todella Sinua!
PG ja muut tarvittavat
tiedot ovat tässä alla! Älä
unohda yhteystietojesi
lähettämistä meille. OK
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