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Ung på svenska 
Kulturfonden vill medverka till att svenska vid sidan av finska är ett levande språk i ett Finland med två 
nationalspråk. Vi arbetar för att tvåspråkigheten ska ses som en resurs och en nyckel till framgång 
både bland svensk- och finskspråkiga unga. 

Programmet ”Ung på svenska” riktar sig till organisationer och arbetsgrupper som önskar göra en insats för att 
stärka det svenska språkets livskraft bland barn och unga och främja samförståndet mellan svenska och andra 
språkgrupper i Finland. Målgruppen är barn och unga i åldern 0-13 år i svenska språkmiljöer, i två/flerspråkiga 
miljöer och/eller i finska språkmiljöer. Projekten bör ligga utanför skolans verksamhetsområde och fokusera på 
de ungas fritid. Naturliga kontaktytor mellan barn och unga från olika språkgrupper stärker de svenskspråkiga 
ungas språkliga och kulturella självkänsla och ger unga med andra hemspråk möjlighet att bekanta sig med det 
svenska i Finland. 

Finland är ett tvåspråkigt land och antalet invånare som talar andra språk än svenska och finska ökar. 
Mångfalden är en rikedom och styrka, men den kräver också aktiva insatser och ökat samarbete 
språkgrupperna emellan för att utvecklas på bästa sätt. Ett fungerande samarbete bygger på intresse och 
förståelse för varandra men också på en stark språklig identitet inom grupperna. 

I det här arbetet står barn och unga i en nyckelställning. De är vetgiriga och öppna för nya intryck, för olika 
språk och olika kulturer. Under barndomen läggs grunden för framtida attityder och utvecklingen av den egna 
identiteten och den språkliga och kulturella självkänslan får sin början. 

FÖRVÄNTADE RESULTAT 

På kort sikt  

• Fler naturliga kontaktytor mellan olika språkgrupper i Finland 
• Nätverk och modeller för möten mellan barn och unga från olika språkgrupper 
• Breddat faktaunderlag om det svenska i Finland 

På lång sikt 

• Stärkt språklig och kulturell självkänsla 
• Ökad möjlighet till delaktighet i det finländska samhället oberoende av modersmål 
• Ökad kännedom och intresse för det svenska i Finland 
• Ökad förståelse för ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle 
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Anvisningar 
 
Under åren 2014-16 beviljar Svenska kulturfonden bidrag till strategiska projekt inom följande program: 
 

• Program för gymnasiet 
• Program för teaterkonst 
• Ung på svenska 

 
 
Vad är ett strategiskt projekt? 
 
Projektet måste ha anknytning till ett av de strategiska programmen. Det ska primärt vara av nationell betydelse 
(minst regional betydelse) och gärna omfatta samarbete mellan flera aktörer och sektorer. 
 
 
Vem kan söka? 
 
Bidrag kan sökas av registrerade organisationer som föreningar, utbildningsenheter, forskningsinstitut och 
stiftelser. Bidrag för förberedande projekt, d.v.s. för planering av strategiska projekt, kan sökas också av 
privatpersoner och arbetsgrupper (max 10 000 EUR).  
 
 
Hur långa kan projekten vara? 
 
Projekttiden kan vara högst tre år. Sista ansökningstid för treåriga projekt är hösten 2014.   
 
 
När kan man söka? 
 
Ansökningstiderna är två per år. Under det första året är ansökningstiderna 1-15.4 och 1-30.11.2014.  
 
 
Hur söker man? 
 
Ansökningarna görs elektroniskt här.  
 
 
När får man besked? 
 
Besked ges inom tre månader efter att ansökningstiden gått ut. 
 
 
Specifika anvisningar för Ung på svenska 
 
Via programmet Ung på svenska ges stöd åt olika typer av språk-, identitets- och nätverksstärkande projekt för 
barn och unga.  Projekten kan gälla utveckling av såväl nya som etablerade verksamheter och får gärna  
 

https://ansokan.kulturfonden.fi/�
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innehålla nya tankebanor, mönster och metoder. De får gärna vara tvärsektoriella/gränsöverskridande till sin 
karaktär.  
 
Projekten kan också gälla aktiviteter som främjar samförståndet mellan svenska och andra språkgrupper i 
Finland och ha som mål att skapa eller utvidga nätverk och modeller för möten mellan barn och unga från olika 
språkgrupper.  
 
Spridningen av projekten ska primärt vara av nationell betydelse (minst av regional betydelse) och samarbete 
mellan flera aktörer, gärna från olika språkgrupper, prioriteras. Projekten bör vara av strategisk betydelse. 
Inom programmet kan vi också stöda utvecklande av befintliga, strategiskt betydelsefulla strukturer. Starkt 
samhällsengagemang krävs ofta av en minoritetsbefolkning. Därmed välkomnar vi också samhällsinriktade 
satsningar av olika slag. 
Kriterier: 
 

• Projekten riktar sig till eller berör barn och unga i åldern 0-13 år bosatta i Finland, åldersgränserna inom 
de enskilda projekten kan vara snävare än så. 

• Projekten ligger utanför skolans verksamhetsområde och fokuserar på de ungas fritid. 
• Projekten förverkligas i svenska språkmiljöer, i två/flerspråkiga miljöer och/eller i finska språkmiljöer. 
• Projekten kan också omfatta utredningar och forskning inom programområdet. 

För frågor beträffande programmet kontakta regionombudsman Åsa Rosenberg, tel 0500 744 477
eller e-post asa.rosenberg@kulturfonden.fi. 

För information om aktuella ansökningstider, se http://www.kulturfonden.fi/specialprogram/  
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