Arvoisa kunnallisvaaliehdokas,
Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi kuntapäättäjänä on peruskoulun resursseista päättäminen. Peruskoulu
on hyvinvointiyhteiskuntamme kruununjalokivi, joka on niittänyt mainetta maailmalla. Suomalainen
peruskoulu antaa parhaimmillaan nuorille hyvän yleissivistyksen ja pohjan jatko-opinnoille.
Svenska nu -verkosto kantaa huolta suomalaisten kielitaidon tasosta ja tarkemmin sanottuna sen
yksipuolistumisesta. Panostamalla peruskoulun kielitarjontaan kunnassasi, voit saada aikaan hyvän
kehän, joka ruokkii monipuolista kieltenopiskelua.
Kielen avulla viestimme toisillemme, mutta sen avulla välitämme myös kulttuurisia merkityksiä, joiden
varaan identiteettimme rakentuu. Kielitaito laajentaa henkilön kokemuspiiriä ja ymmärrystä muista
kulttuureista. Äidinkieli on avain oman kulttuurin ymmärtämiseen ja itseilmaisuun. Henkilö, joka
hallitsee oman kielensä, oppii myös helpommin muita kieliä. Äidinkielensä ohella peruskoulun
oppilaiden tulee oppia myös maan toinen virallinen kieli, joka on henkilöstä riippuen suomi tai ruotsi.
Näin oppilaat sisäistävät maan kaksikielisen kulttuurin ja oppivat arvostamaan sitä.
Ruotsia opiskelemalla suomenkieliset oppilaat kasvavat myös pohjoismaiseen identiteettiin. Tällä on
merkitystä, sillä Pohjola on Suomen tärkein viiteryhmä, ja ruotsin kieli on henkinen siteemme läntisiin
naapurimaihimme. Pohjola on taloudellisesti dynaaminen alue, joka avaa työmahdollisuuksia
kielitaitoisille työntekijöille ja kansainvälistyville suomalaisille yrityksille.
Ruotsinkielentaitoisille työntekijöille on kysyntää myös suomalaisilla työmarkkinoilla. Elinkeinoelämän
Keskusliiton vuoden 2014 koulutus- ja henkilöstökyselyn mukaan ruotsin kieli on suomen ja englannin
jälkeen ylivoimaisesti käytetyin kieli yrityksissä. Moniin tehtäviin tarvitaan jonkinasteinen ruotsin
kielen taito.
Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki peruskoulun oppilaat saavat samanlaiset
sivistykselliset lähtökohdat. Nuoret liikkuvat tänä päivänä paljon työn ja opiskeluiden vuoksi. On
tärkeää, että emme sulje keneltäkään pois mahdollisuutta ja oikeutta oppia maamme molempia
kansalliskieliä. Lisäksi kielitaitoisilla suomalaisilla nuorilla on mahdollisuus opiskella muiden
pohjoismaiden yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa aina tutkintoon asti.
Näin ollen ruotsin opiskeluun liittyy sekä tunne- että järkisyitä. Svenska nu -verkosto haluaa
rohkaista Sinua tarjoamaan kuntasi peruskoulun oppilaille lisää ruotsin kielen opetusta.
Vuonna 2016 ruotsin kielen opetus aikaistettiin 6. luokalle, ja tämän päätöksen myötä kaksi
vuosiviikkotuntia ruotsia siirtyi pois vuosikursseilta 7–9. Osa kunnista on kompensoinut yläkouluja
lisäresursseilla, jotta ruotsin kielen opetus ei vähenisi. On myös kuntia, jotka tarjoavat ruotsia A2kielenä 4. tai 5. luokalta alkaen. Mihin joukkoon Sinun kuntasi kuuluu?
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