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Suomalaiset!
Finländare!
Suopmelaččat!
The people of Finland!
Finlands Regering förklarade den 15 november 1917 sig inneha den högsta makten. Sedan dess har
vi arbetat för att utveckla vårt land och för att förbättra finländarnas levnadsförhållanden. Vi har
utvecklats otroligt på hundra år och nu är tiden inte inne att stanna upp. Vi måste utvecklas, överträffa
förväntningarna, lösa problem och förändras tillsammans med den övriga världen.
Varje enskild medborgare kan påverka Finlands och finländskhetens framtid och nu är tiden inne att
satsa alla våra krafter på ernåendet av det, som utgör vårt folks gemensamma slutmål i denna tid, *vilken
är betydelsefullare och mer avgörande än allt vad Finlands folk härintills genomlevat. utdrag ur den ursprungliga
*

självständighetsförklaringen 4.12.1917

Kulturens Finland
Finländskheten definieras av finländarna själva. Vem som helst kan vara finländsk och framtidens
finländskhet är uppbyggd tillsammans, något som förenar traditioner, nya vindar och landets medborgare
och som kan omfatta alla som så önskar.
Et t jämlikt Finland
I Finland bemöts människorna som individer, inte som representanter för ett kön eller en sexuell läggning.
Alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar och bygga en framtid tillsammans. Ingen behöver vara
rädd eller ensam.
Et t språkligt mångsidigt Finland
Våra nationella språk, finska och svenska, inte att förglömma våra minoritetsspråk, är vackra och dem bör vi
värna om. Å andra sidan klarar vi oss inte i framtiden genom att stänga in oss i ett skal. Vi måste värdesätta
och utveckla våra kunskaper i även andra språk, både i vårt eget land och utomlands. Vi kan inte uppnå våra
mål och skapa ett framtidens Finland om vi inte förstår andra och de inte förstår oss.
Et t nordiskt Finland
Man klarar sig inte utan vänner i en föränderlig värld. De nordiska länderna är våra närmaste partnerländer
där tankevärlden motsvarar vår egen. Vi har skapat mycket tillsammans, låt oss därför också skapa nytt och
bra tillsammans även i framtiden.
Finland och världen
En fredlig och välmående värld utgör en förutsättning för ett fredligt och välmående Finland. Endast
genom att förhålla sig öppet mot världen kan Finland nå framgång i framtiden. Eftersom de grundläggande
förhållandena i vårt land redan nu är på en utmärkt nivå, måste vi hjälpa människor som inte har det så bra.
Finland måste vara ett föredöme vad gäller jämlikhet, demokrati och lycka.
Et t forskande Finland
Nyckeln till utveckling, tillväxt och samverkan är utbildning, såväl i Finland som även globalt. Vårt
utbildningssystem är ett av de bästa i världen och vår forskning är av toppkvalitet. Vi får dock inte låta
oss invaggas i det rådande läget, i stället måste vi utveckla vår utbildning och forskning till att motsvara
framtidens behov.
Et t hållbart Finland
Världen är inte enbart vår. Alla, även kommande generationer, har rätt till en ren miljö. Finland finns inte
utan jordklotet, därför måste Finland även ta hand om vår planets framtid.
Ett sådant Finland kan vi skapa om vi gör det tillsammans.

Et t rejält fo sterland är skapat av rejäla människor. – Maria Jotuni
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