
 
 

 

Hej! 
 
Vi kontaktar er gällande ansökningar för projektmedel på er webbsida. 
 
Sverigefinländarnas delegation (förkortas hädanefter Delegationen) ser mycket positivt på 
medel och stöd som MUCF tilldelar projekt som riktar sig mot rasism och intolerans och där 
man nämner de fem nationella minoriteterna. 
 
Delegationen vill dock lyfta att Sveriges i antal största nationella minoritet inte utförligt syns 
med i den lista över exempel som MCUF publicerat på sin webbsida. I de exempel som listas 
på vad statsbidraget kan användas till, på er webbsida för ansökningar av statsbidrag till 
projekt mot rasism och intolerans synliggörs andra nationella minoriteter men inte 
sverigefinnarna (eller tornedalingarna). 
 
Vi önskar att MUCF i kommande ansökningsförfaranden kunde komplettera listan på 
exempel, så att den nationella minoriteten sverigefinnar (och även tornedalingar) 
uppmärksammas tydligare. Under rubriken "Det här kan statsbidraget gå till" kunde man 
lyfta fram dessa två nationella minoriteter mer. Delegationen anser detta vara viktigt, då vi 
tagit del av respons från medlem om att exempel på kriterier att kunna ansöka om anslag 
inte synliggör sverigefinnarna eller de behov man har eller yttringar av rasism lika tydligt som 
för andra nationella minoriteter.  Det är viktigt att synliggöra alla fem nationella minoriteter i 
listan på exempel på ett så likvärdigt sätt som möjligt.  
 
 
Sverigefinnarna kan uppleva diskriminering via olika typer av osynliggörande, i form av t.ex. 
att man inte lyfter fram den nationella minoritetsgruppen alls som ett begrepp eller att man 
inte sätter ord på eller noterar den brist av tolerans och de former av rasism som 
förekommer. Enligt Delegationens samråd med myndigheter och respons från och kontakt 
med den nationella minoriteten, visar vår erfarenhet att det förekommer olika exempel på 
diskriminering gällande t.ex. språkliga rättigheter, användningen av det nationella 
minoritetsspråket finska samt kränkande stereotypa uppfattningar om gruppen förekommer 
och sprids. 
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