SFP:s partidag 2019, Bergqvist
Ärade ministrar, ordförande och SFP:are, Bästa partidag,
Det känns bra att vara SFP:are idag. Våra fotavtryck i regeringsprogrammet är många och
väldigt tydliga. Sällan har vi sett så goda skrivningar om och för det svenska som nu finns
svart på vitt i regeringsprogrammet.
Samtidigt som vi kan glädjas över de fina skrivningarna ser verkligheten tyvärr lite mer
bister ut i egentliga Finland. Vi har en verkligt tråkig situation, där man vill införliva det lilla
tvåspråkiga Åbolands i det stora finska ÅUCS.
I det här beslutsförslaget saknas tydliga skrivningar om hur man ska organisera den
svenskspråkiga servicen i framtiden. Garantierna för svensk service finns inte och
förståelsen för våra önskemål är näst intill noll. Det här är mycket oroväckande - inte bara
för oss åbolänningar - utan också för Österbotten och Åland eftersom de hör till samma
specialupptagningsområde. Det här berör alltså över 150 000 svenskspråkiga.
Det man istället gör är att man slopar språkkraven i svenska då man nu rekryterar en ny
sjukvårdsdirektör. Man har inte tagit i beaktande ägarkommunernas åsikter och heller inte
gjort en riktig språkkonsekvensanalys.
Därför vill jag nu skicka en hälsning till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt;
Våra önskemål handlar inte om att de svenskspråkiga ska få särrättigheter.
Det handlar om att få samma rättigheter som majoriteten av befolkningen.
Det handlar om tillgång till lagstadgad service på det egna modersmålet.
Det handlar om att bli behandlad på ett jämlikt sätt.
Inte att få mer och heller inte om att få mindre. Bara att få samma sak på svenska.
Fatta därför inte förhastade beslut utan att säkerställa och garantera strukturerna för hur
man ska trygga vård på svenska i framtiden. När det lilla svenska upptas i det stora finska
försvinner det om det inte finns strukturer som ständigt påminner om tvåspråkigheten.
Det här är inte ett antagande. Det är ett faktum.
Precis som man i regeringsprogrammet fastslår så kan det ibland krävas särlösningar för
det svenska för att uppnå det samma.
Mitt förslag är därför att man skulle anställa en svensk direktör som skulle ha ansvar för att
utveckla och förbättra servicen på svenska inom ÅUCS så att vården för oss
svenskspråkiga garanteras.
Bästa partidag,
Tillbaka till regeringsprogrammet. Också som åbolänning känner jag mig väldigt glad över
alla de skrivningar vi fick in i regeringsprogrammet som på sätt eller annat berör
skärgården. Det här gäller skrivningar om skärgårdstrafiken, en fortsatt fungerande

postutdelning och en mer rättvis fastighetsbeskattning där naturskyddsområden befrias
från skatt.
Bästa partidag,
Vi har ett mycket bra regeringsprogram. Nu gäller det bara att få ord till handling.

