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„Svéd finnek”

A második világháború óta kb. félmillió finn 
vándorolt be Svédországba. Egy részük később 
hazatért, de az otthoni nehézségek miatt sokan 
ismét visszaköltöztek. Ma kb. 300 000 finn él az 
országban, ő k  alkotják a legnagyobb bevándo
rolt népességet. Hangzanak el olyan követelé
sek, hogy kapják meg a hivatalos kisebbségi stá
tust, de erről egyelőre nincs szó. „A bevándorlók 
nem azonosíthatók az olyan kisebbséggel, 
amelynek tagjai hosszú ideje élnek együtt ugyan
azon a területen, s hosszú közös múltjuk van. A 
bevándorlók által létrehozott kisebbségi kultúra 
sajátos képződmény, amely könnyen széteshet s 
megsemmisülhet.” (Sörén Lindgren)

Háttér

A két ország történelmi kapcsolatai bonyolít
ják a helyzetet. 1809-ig Finnország a svéd király
ság része volt. Az évszázadok során sok finn te
lepedett le a fővárosban és a svéd vidékeken, ha
gyományosan a bányákban, vaskohászatban, 
mezőgazdaságban dolgoztak. Az 1750-es évek
ben a stockholmi finn egyházközségnek 2000 
tagja volt, a város lakosságának 45%-a. 1809- 
ben, amikor Finnország orosz uralom alá került, 
Svédország elvesztette lakosságának negyedét. 
A finnek többséggé váltak saját országukban. 
Svédország északi részében maradt valamennyi 
finn kisebbség. 1917-ben a függetlenség elnyeré
se után sok politikai menekült telepedett le Svéd
országban. A második világháború végén 40-50

ezer embernek kellett átmenekülnie Svédország
ba, a németek „felperzselt föld” taktikája miatt. 
Az ötvenes években a finn gazdasági nehézsé
gek újabb emigrációs hullámot indítottak el. A 
svédeknek munkaerőre volt szükségük, ezért 
megszüntették az útlevél- és vízumkényszert, s 
létrehozták a szabad északi munkaerőpiacot. A 
kivándorlás végül olyan méreteket öltött, hogy 
kezdett a finn gazdaságra végzetessé válni.

Egyesületek

A svédországi finnek nagyon szervezettek. 
1983-ban 630 egyesület és csoport működött. 
Főbb tevékenységi területeik: a színjátszás, kó
rus, zenekar, sport.

Szakmai egyesületeik is vannak. A pedagó
gusok, írók, művészek, egyetemi hallgatók szer
veztek egyesületeket. Újabban a kötelező elemi 
iskolába járó gyermekek szülei és a nyugdíjasok 
alapítottak egyesületeket.

A finnek központi szervezetének 39 000 tagja 
s 180 működő tagozata van. Ez a szervezet poli
tikailag és felekezetileg semleges érdekvédelmi 
csoportosulás. Érdeklődésük középpontjában a 
finn nyelv helyzete áll. Újságot adnak ki, két fel
nőtt középiskolát tartanak fenn. A szervezetnek 
képviselője van minden olyan hivatalban, amely
nek valami köze van a bevándorlókhoz.

A nyelv

A hatvanas években a felnőtt bevándorlókat 
odaállították a gép mellé, a gyermekeket betették 
a svéd osztályokba, minden előkészítő nyelvok
tatás nélkül. Az eredmény a kilencvenes évekre: 
sok, svédül gyengén beszélő ember, akiknek ne
hézségeik vannak, ha a hatóságokkal van dol
guk. Hogy a gyermekek hogyan érezték magu
kat a svéd osztályokban, azt a szépirodalom már 
feldolgozta. A háziasszonyok elszigetelődtek, a 
férfiak és a gyermekek lassan illeszkedtek be a 
svéd társadalomba.

A hetvenes évekre elég tapasztalat gyűlt 
össze ahhoz, hogy rájöjjenek, ez így nem megy. 
Ma minimálisan 700 órás svéd nyelvtanfolyamot 
biztosítanak minden bevándorlónak, akinek erre 
szüksége van. Ami az iskolai oktatást illeti, a fin-
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Kitekintés

nek olyan iskolamodell kidolgozásáért harcoltak, 
amely biztosítja a gyermekek számára, hogy 
mindkét nyelvet folyékonyan beszéljék. A nyelvek 
„félig-meddig” való megtanulása helyett a finnt a 
napközi otthonokban és az oktatás első hat évé
ben az anyanyelvi osztályokban sajátítják el. Jó 
eredményeket értek el azok a tanulók is, akik -  
kísérleti jelleggel -  az általános iskola felső há
rom évében félig finnül tanultak. Felsőbb osztá
lyokat is indítottak, de nem biztos, hogy lesz elég 
érdeklődés irántuk. A fiatalok inkább a svéd nyel
vű felsőoktatást választják.

A kilencvenes években takarékossági okok
ból a hatóságok azt javasolták, hogy az anya
nyelv oktatását nagyobb csoportokban és a ren
des iskolai órák után tartsák. Még nem született 
döntés ebben az ügyben. A második világháború 
után az észtek iskolát alapítottak Stockholmban, 
amely nagyon jól működik. A finnek csak tavaly 
létesítettek iskolát. Gondot okoz azonban a gyer
mekek elvitele az iskolába és a hazavitel is. Reá
lisabb alternatívának tűnik a finn központi szerve
zet követelése, hogy a svéd iskolahálózaton belül 
oktassanak finn nyelven azok számára, akik ezt 
igénylik.

Könyvkiadás

Mivel az ipari társadalomnak mind fizikai, 
mind szellemi vonatkozásban mobilis munkaerő
re van szüksége, nagylelkűen támogatják a 
könyvkiadást és egyéb kulturális tevékenysége
ket. Svédországban két finn nyelvű könyvkiadó is 
működik.

Könyvtári ellátás

A finn bevándorlók otthon hozzá voltak szok
va, hogy településüknek saját könyvtára van. Mi
vel a tanítók gyakran részidős könyvtárosok is, 
még a legkisebb falvakban is van lehetőség vala
milyen könyvtár működtetésére.

Az ötvenes években Finnországban 7000 kö
tetet gyűjtöttek össze, s küldtek át azokra a tele
pülésekre, amelyekben a legtöbb finn él. A Finn 
Könyvtáros Egyesület ajánló bibliográfiával sie
tett a svéd könyvtárosok segítségére.

Nagy szerencse volt, hogy a hetvenes évek
ben létezett a lelkes emberek kis csoportja. Olaf 
Berggren, Hell Vasara, Maud Ekman, Gulyás 
Miklós nevét világszerte jól ismerik.

A svédországi finnek könyvtári ellátásának 
története azonos a bevándorlók könyvtári ellátá
sának történetével. Mivel a finnek alkotják az első 
és legnagyobb csoportot, őket használták kont
rollcsoportnak a különböző modellek kipróbálá
sakor.

Az elmúlt két évtizedben több vizsgálatot is 
végeztek, s alapos jelentésekben tárták fel a be
vándorlók könyvtári ellátásának helyzetét és ke
resték a választ arra a kérdésre, hogy melyik len
ne a legmegfelelőbb rendszer (Sulo Húovinen, 
Heli Vasara, Gulyás Miklós stb.).

A finn nyelvű könyvállomány az 1969-es 
73 600 kötetről 1985-re 742 000 kötetre emelke
dett. Ez azt jelenti, hogy minden finn állampol
gárra 5,3 kötet jut. A baj az, hogy ez az állomány 
minden szinten és az egész országban a ki
egyenlítődés felé tendál és nagy része elavult.

A finn könyvek beszerzése különböző csator
nákon történik. A rendes, közönséges csatorna a 
Btj. Library Services Ltd, amely például 1990-ben 
910 címet ajánlott a finnül olvasni vágyók számá
ra. A Btj-t bírálatok érik, mert az új könyvek terén 
lassú, és nem mindig felel meg a válogatás a finn 
olvasók igényeinek.

A könyvtárak számítógépesítése sok mindent 
meg fog változtatni. Lehetővé válik az állomány 
ésszerűbb kihasználása. Az adatbázisok segíte
nek a katalogizálásban, minimálisra csökkentik a 
kevésbé igényelt könyvek példá.nyszámát. A 
könyvtárközi kölcsönzés révén az országban el
érhető kötetek intenzívebb kihasználása biztosít
ható.

A bevándorlók irodalom kölcsönző központja

1991-ben a bevándorlók könyvtári ellátásá
nak felügyeletét országos szinten a Stockholmi 
Közkönyvtár erre a célra létesített osztályára bíz
ták. Az osztályt az állam finnanszírozza, s főnöke, 
Ulla-Britt Nordin Siebolds, szaktanácsadóként 
segíti a megyei könyvtárakat és közösségeket a 
bevándorlók ellátásával kapcsolatos kérdések
ben.
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Hogy a finnek ellátását az egész országra ki
terjesszék, az osztályt ki kellene bővíteni egy finn 
irodalom-szakértővel.

Jelenleg a tendencia az, hogy a könyv- 
állományt helyi szinten központosítsák, s a letéti 
állomány forgását fokozottabb mértékben bizto
sítsák. Stockholmban 75 egységnek van szüksé
ge finn könyvekre, de mindössze négy van olyan 
helyzetben, hogy önálló állományt hozzon létre 
és tartson fenn. Az újságoknak, folyóiratoknak, 
gyermekirodalomnak, akárcsak a szótáraknak, 
referensz könyveknek minden könyvtárban meg 
kell lenniük, de a politikai irodalmat, helyi kiadvá
nyokat célszerűbb egy központi, a város minden 
részéből könnyen megközelíthető könyvtárban 
elhelyezni.

Hangos könyvek

1988-ban a Hangos Könyvek és Braille Köny
vek Állami Könyvtára 950 finn nyelvű könyvet tar
talmazó listát tett közzé. Az egymástól eltérő mű
szaki berendezések használatából eredő problé
mákat úgy küszöbölték ki, hogy az egész 
anyagot felvették a Svédországban általánosan 
használt kazettákra.

Video

adása van, délutánonként rövid hírműsor és va
sárnaponként film és egyebek.

Göteborgban, Eskilstunaban és Vásterasban 
a könyvtárak kísérleti jelleggel finn videokazettá
kat kölcsönöznek. A hároméves kísérletet állami 
támogatás teszi lehetővé. A könyvtári szolgálta
tásoknak ez egy költséges formája, de nagyon 
sikeres. A lakosság új csoportjai jelentek meg a 
könyvtárakban. Lehetséges, hogy eljött az ideje 
a könyvtári szolgáltatások és módszerek megvál
toztatásának.

A Svédországi Finn Könyvtárosok Egyesülete

Az egyesület a Stockholm környéki finn 
könyvtárosok találkozó helye. Mindnyájuknak na
gyon fontos, mert azok a kollégák, akiknek még 
eleven kapcsolatuk van Finnországgal, ezúton 
tájékoztatják a többieket. A könyvtárakkal közö
sen országos konferenciákat szerveznek. Az 
egyesület tervszerű tevékenységet folytat. írók lá
togatását, körútját szervezik. A Finn Ház könyv
tára az egyik partner. Ez a könyvtár nagyon fon
tos, mert nagyon jól válogatott újság- és folyói
ratgyűjteménye van. Ha pénzügyileg jobban 
állna, a finn könyvtári szolgáltatásoknak kiváló 
referensz és információs központjává válhatna.

Az elvégzett munka nagyrészt néhány ember 
lelkesedésének és idealizmusának köszönhető.

A finn tévé adása csak a stockholmi körzet
ben látható. A svéd tévének kevés finn nyelvű

A világ legrégibb zsidó hírlapja, a londoni Jewish Chronicle betöltötte 150. évét: 1841. nov. 12-én jelent 
meg az első száma. Nagy-Britanniában akkor mindössze 50 000 zsidó élt, s egy részük még nem is 

tudott angolul (vagy olvasni se). Az 1890-es években, az oroszországi pogromok nyomán erősödött fel 
a zsidó bevándorlás, ekkor több jiddis nyelvű időszaki kiadvány is indult, de amint az új polgárok 
megtanultak angolul, ők is a Chronicle olvasótáborát gyarapították. Itt jelent meg 1896-ban Herzl 

Tivadar nevezetes cikke, a cionizmus első programja: A solution of the Jewish question. -  A hírlapnak 
(ill. szerkesztőinek) állásfoglalása egyébként fennállása folyamán többször is változott a vallásosság, ill. 

a cionizmus kérdésében. Ma 50 000 példányban jelenik meg.
(BL Newspaper Library Newsletter, 1991. tél.)
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