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~edborgare,

santfund
och gentenskap

I diskussionen om finlandssvenskans sardrag stOter man ibland pa
begreppet "statistiska finlandismer". Med del avses ord och
uttryck som visserligen fOrekommer ocksa i sverigesvenskan,
men oftare och i fJera oLika sammanhang anvands pa svenska i
Finland. Tva av dessa ord tir medborgare och samfund. Dessa
ord skall ulgora huvudforemlilet for denna artikel, tillsammans
med ordet gemenskap.

Medborgare

civila samhiillel, nagon gang ocksa civilsamhiilIe, aven am det senare enligt Google-belaggen ar

Ordet medborgare anvands i finlandssvenskan

avsevlirt mindre vanligt. I Europeiska unionens
texter pa svenska mellan aren 1995 och 2004 (i
databasen Celex) forekommer fOr ovrigt medborgarsamiliille endast 13 ganger, medan det civila
samiliillet uppvisar 1 096 belagg.
Vad avses da med del civila samhiillel? - I en
definition Fran den svenska hjalporganisationen
Radda Bamen star f<iljande: "Det civila samhilliet
bestar av medborgare som agerar kollektivt och
frivilligt pa ett organiserat sail for att unrycka eller
driva ett gemensamt intresse eller gemensamma
asikter. Detci vila samhallet ar alltsa de organisationersom finns mellan individenlfamiljen och staten
och dess organisationer." - Begreppet kommenterades ocksa av Sveriges f.d. kultur och utbildningsminister Bengt Goransson, sam papekade an
man tidigare anvant ordet "folkri:irelsesamhalle",
med foljande lillagg: "Men efletSOm en valdigt star
del av civilsamhallet inte ar folkrorelser utan narmast fOretag som Greenpeace, sa finns det anled-

mer an i svenskan i Sverige. Redan i Stora finsksvenska ordboken ser vi nagra exempel pa detta,
sasom i orden kansalaiskeriiys, som oversatts
med medborgarinsamUng i Finland och nationalinsamling i Sverige samt kallsalaisadressi som
atergivits med medborgoradress, med en tiIIaggs-

kommentar om aU ordet liT specifikt fOr Finland.
Med Finlands medlemskap i Europeiska unionen
har ytterligare tva finska sammansalta ord med
forleden kallsalais- fatt en okad aktualilet, namligen kansalaisji:iljesto och kansalaisyhteiskunta.
Kallsalaisyhreiskllnta ar ett nyckelbegrepp i
samhillisdebatten inom Europeiska unionen, EU,
och brukar i Finland konsekvent illerges som medborgarsamhiille pa svenska. Vid en sokning pa
Google, dar del ijanuari 2007 fanns 576 belagg pa
medborgarsamhiille framgick del emellertid all
endast en handfull av clem korn fran sverigesvenska kaJlor. Motsvarande begrepp i Sverige ar det
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ning att vidga begreppet".
Som en kuriositet kan namnas att ordet medborgarsamhiille vid ett tilifaIle i ett belagg fran Sverige
anvants i en alldeles speciell betydelse. I en artikel
om samhallsutvecklingen i Ryssland talas det namligen om "den speciella form av ciYilt samhalle - ett
medborgarsamhiille [fetstilt i originalet] dar medborgarna diskuterar kollektiva angelagenheteroch
handlar kollektivt fOr att uppna vissa syften - som
utvecklats i Ryssland". Av detta och andra belagg
att doma verkar det alltsa finnas tecken som tyder
pa att medborgarsamhiille visserligen inte ar okant
i Sverige, men fOretradesvis anvands i beskrivningar av utlandska fOrhallanden.
Det civila samhallet bestar i huvudsak av organisationer av ett slag som pa finska kallas kansalaisjiirjesto vilket pa svenska i Finland motsvaras
av medborgarorganisationer. Detta ord ar emellertid mycketovanligt i Sverige. Vid en genomgang
av de 150 forsta belaggen pa Google (av inalles
I 576 den 11januari2(07) visadesigendastsjumed
sakerhet kunna tillskrivas kallor i Sverige och
intressant nog handlade ett av belaggen om utlandska forhallanden ("medborgarorganisationer
i Vitryssland"). I Sverige anvands i stiilletfrivilligorganisation (inemot40 000 Google-belagg ijanuari 2007) eller icke-statlig organisation (drygt
30 000 Google-belagg ij anuari 2007).
PMallande ar att man pa sverigesvenskt hall ofta
instinktivt skyggar och ryggar tillbaka fOr ett ord
som medborgarorganisation. - Tva av artikelfOrfattarens sverigesvenska oversattarkolleger vid
Europaparlamentet papekade, oberoende av varandra och helt spontant, att ordet osokt leder in
tanken pa medborgargarden, underforstatt alltsa
olagliga organisationer som tar ratten i egna hander ... Man kan ju fraga sig varfor. Men en mera
befogad fraga yore kanske att se efter varfor ordet
medborgare och sarnrnansattningar med detta ord
blivit sa pass vanliga i svenskan i Finland. Orsaken
star troligen att finna i finska spraket och paverkan
darifffin.
Finskans ord for medborgare, namligen kansalainen, ar ju aYlett fran kansa, med betydelsen
"folk". - Att kansa blev ett honnorsord under den
nationella och sprakliga vackelsen pa fmsksprakigt Mil, ungefar fran och med senare halften av
1800-talet, ar ju sjalvklart, och denna tendens
fortsatte sedan under sjalvstlindighetens forsta
ar. Genom den fOreteelse som kallas sprakets makt
over tanken var det klart att man till fOljd redan av
Ijudlikheten mellan kansa och kansalainen kom
att se ett slags sjalvskrivet, organiskt samband
SpRAKSRUK2I2OO8

mellan "folket" och "medborgarna" och detta understroks dessutom av att begreppet 'nation' pa
finska, kansakunta ar beslaktat. Detta kan ha givit
grunden till att man gama bildade finska nyord
genom avledning fran kansalainen, vilka i sin tur
kom att oversattas till svenska med fOrleden medborgar-. Vi behover ju bara erinra oss sadana
begrepp fran aldre tiders skolrniljo i Finland som
medborgarskola och undervisningsarnnet medborgarfiirdighet (i Sverige narmast samhiillskunskap) eller det overgripande begreppet medborgarfostran eller varfor inte medborgarinstitut,
som annu i dag aren realitetinom vuxenutbildningen i Finland.
Men varfor har da inte ordet medborgare kommit att fylla en liknande funktion i Sverige? Det har
marks redan av att man i Sverige inte brukar inleda
tal till allmanheten med ordet Medborgare!, som
bl.a. republiken Finlands president alltid gor i sitt
nyarstal. - Har ar faltet fritt fOr spekulationer,
ibland av ganska fantasieggande slag. Vi har redan
talat om avsaknaden av inflytande fran finskans
kansalainen. Som en annan mojlighet har namnts
att man i det invandrartata Sverige avsiktligen
velat undvika en alltfOr flitig anvandning av ordet
medborgare, for att inte ge en bild av att utesluta
invandrare som inte har svenskt medborgarskap.
En ytterligare intressant infallsvinkel gays i form
av en spontan hypotes om att sjalva ordet medborgare, i motsats till finskans kansalainen inte
ger inbegripande associationer (genom att vara
harlett fran det ord som har betydelsen ' folk'), utan
tvlirtom kan komma att upplevas som potentiellt
utestangande, i och med att det innehaller sammansattningsleden -borgare, med alla de politiska
overtoner som i synnerhet tidigare fOrknippats
med detta ord! En annan bidragande orsak till att
man pa sverigesvenskt hall kan uppleva ett visst
undermedvetet framlingskap infOr ordet medborgare yore att ratt manga ord som boIjar pa medhar en negativ laddning (sasom medbrottsling,
medlOpare, medskyldig), lat vara att ord som medmiinniska ju ar avgjort positiva och medarbetare,
medpassagerare eller medtiivlande vanligtvis
neutrala. Att dessa konstateranden rent definitoriskt inte kan bevisas sager ju sig sjalvt, men
onekligen ansluter de sig pa ett fascinerande satt
bland annat till den olikartade samhallsutvecklingen i Sverige och Finland. - Som ett litet undantag
som bekraftar regeln kan man sedan betrakta kansalaisvaikuttaminen, som ocksa i Sverige heter
medborgarinflytande (det parallella medborgarpaverkan ar daremot langt vanligare i Finland an
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i Sverige, att dama av Google-beHiggen).
Ytterligare en orsak till att sammansattningar
medmedborgare ar vanligare i Finland an iSverige
kan vara all tyskans inflytande varit starkare hos
OSS, n5got som ju framgar redan av aU finlandssvenskan traditionellt haft ett antal sa kallade
germanismer (ord av tyskt ursprung, sasom SIOPse/, ha/tpllllkl, m. fl.). Ell ord som lIledborgarsalllhillle hartill exempel en exakt motsvarighet i tyskans Biirgergesellschaft.
En liten aktuell illustration rna avsluta della
resonemang. - I en parlamentarisk £riga som av
ledamoten av Europaparlamentet Satu Hassi stiiJlts
till Europeiska gemenskapemas kommission i januari 2007 (fraga E-0077/07) stoddeti originaltexten pa fi nska:
Kalsooko kom.issio, etta Suomen viranomaiset

liedonaV31 riiWlvan hyvin suomalaiSlcn sienten
radioaktiivisuudeSla kansalaisUle, komissiolle ja
muille jasenvahioille?

I den svenska aversattningen stod fOljande:
Tycker kommissionen aU myndighctcrna i

Finland g3r ul med tillrticklig information om
radioaktivitctcn i svamp i Finland till (olket,
kommissioncn och de fivriga medlemsstaterna?

(Fetslilsmarkeringama ar i bada fallen artikelfOrfattarens egna.)

-I bemarkelsen "kyrkor och religiasa samfund".

- I bemarkelsen "vetenskapliga och larda samfund", dar samfimd dock moter viss konkurrens
fran siil/skap.
- I uttryck av typ "det intemationella samfundet"
eller "varldssamfundet", som beteckning pa stalema ute i varlden.

Alltsa har vi skill aU vara restriktiva vid valet av
samfimd som overstittning av finskans yhleiso.
Detta framgartill exempel avanman i lagspriiket vid
oversattning av finskans yritys- ja yhleisotUllllllS
frangall beniimningen somfulld och i stallet tal at
om jOretags- Dell orgallisationsnummer.
Emellertid har redan svenskt lagspriik i Finland
en lerminologi som i vissa fall avviker fran del
ovansagda. Som fOrsta exempel pa dena kan namnas det iSverigeokanda offem/iga samfimd, vilket
i statistiksammanhang i Finland definieras som
"staten, kommunema och samkommunema, A1ands
landskapsstyrelse och socialfOrsli.lcringen". Nagao exakt sammanfattande term for dessa tarde
inte fOreligga i Sverige, i och med atl affellt/igriit/sliga orgall, bland vilka fOr all del slalen och
kommunerna ingar, harett mera vidstrticktanvtind-

ningsomrade. Inte heller kanner Sveriges lag vart
begrepp samfimdsskat/, aIltsa den skall som i
Finland betalas av "akliebolag [...] andelslag samt
under vissa fOrutsattningar affarsverk, offentliga
samfund, fOreningar, inrtittningar, stiftelser och

Samfund och gemenskap
Ordet saniflllld ar i och far sig givetvis fullgod
svenska. Problemet ar an det "ju i finlandssvenskan anvands i mer allman betydelse an i rikssvenskan" (ifr Reuters ruta den 13 augusti 2(03). Ofta ar
dena en faljd av inflytande fran finskans yhleiso,
sam av tradition brukat anses motsvara just samfillul pa svenskan.1 Stora finsk-svenska ordboken
arprimarekvivalenten, det viII sagadetord som ges
som farsta aversattning till uppslagsordet yhleisa, emellenid sanmUI1lSllltlling. IFinlandssvensk
ordbok pApekas att samflllul i svenskan anvands
"huvudsakligen bara i frAga om religiasa och velenskapliga f<ireningarellerrarelser". I praktiken ar
det sa alt salllflllul endast i f<iljande tre fall blir
aktuelll som aversaltning av yhteisD, namligen:
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bostadsaktiebolag" och pi! fmska molsvams av
yhteisovero. Sam en liten detalj i del htir sammanhanget kan namnas aU yhteisovero ocksa kan avse
den skatt som Europeiska gemenskapens anstallda betalar till gemenskapen och mots varas da pa
svenska av gemenskapsskatt, ett ord som kan fa en
langt stOrre spridning om det inom EU infOrs en

gemensam skau fOr alia inkomsttagare inom unionen.
P~ tal om gemellskap kan papekas an uppslagsordet yhteiso i Stora finsk-svenska ordboken bland
sina svenska rnotsvarigheter, efter sammansIlltlIillg, samfulld och samhillle ocksa ordet har gemenskap. Nyss namnde vi Ellropeiska gemenskapen, som ju pa finska motsvaras av Euroopan
yhleiso. I finska texter som beror belgiska fOrhallanden kan vi ocksa, som narnn pa det federal a
Belgiens tvA huvudsakliga delar, patriiffajlaamiIainell yhteiso och ranskankielinen yhteiso, som
pa svenska motsvaras av den f1amlandska respekSpRAKBAUK2I2OO8

tive franskspr§kiga gemellskapell - begrepp som
kan komma aU fa okad aktualitet om motsattningama mellan sprakgruppema i Belgien utInynnar i
en delning av landet sasom det ju skedde med
davarande Tjeckoslovakien 1993. Namnas kan
dessutom att finskans yhleiso som benamning pa
de av oJika folkgrupper bebodda fOrvaltningsomrMena i Bosnien och Hercegovina ibland pa svens-

ihminen on onnel1isimmillaan silloin kun htin
tunlee kuuluvansa johonkin yhlcisoon

inser vi snabbt an en oversattning moo ordet
gemenskap ter sig mest svensk
mlinniskan lir Iyckligasl nar han kanner an hon
hOr lill n~gon gemenskap

ka molSvaras av ett ord som kan upplevas som
verkligl frammande, namligen emile!.

Att yhleiso daremot som sammansattningsled i
beteckningar av det slag som angivilS ovan pa

svenska inte alltid motsvaras av gemenskap framgar kanske bast av Brittiliiillell (eller Brittiell)
kallsainyhteiso som ju pa svenska heter Brittiska
samviildet.
I EU-sprliket har det sedan, utg§ende fran franskans substantiv COnmlUUQute. som betyder just
'gemenskap' ulvecklats ett verb communautariser, som flitt en fyndig mOlSvarighet i finskans
yhleisollisliiii. Detta verb FInns belagt fyra ganger
i databasen Celex, vani II kommer23 belagg for det
avledda verbalsubslantivet yilleisollistiiminen (i
olika bojningsformer). N§gon egentlig ettords-

motsvarighet till dessa verb finns inte pa svenska.

Idet harsammanhanget kundedet vara pasin plats
att fora p§ tal ett ord som verkar ha fait akad
spridning i finskan under de senaste aren, namJigen yhreisollisyys. Detta substantiv saknas i Stora
finsk-svenska ordboken och bruket av det kan
illustreras med fOljande exempel hamtade ur tidningspressen pa senaste tid
Yhteisollisyyden kokemus on saanut poliliikasla
vieraantuneet ranskalaisel taas innostumaan
vaaleiSla
(overslreckare i Helsingin Sanomal 4.1.2(07)
Yhteiso/lisyyden aika ei ole ohi (rubrik pa
huvudledaren i tidningen Kotimaa 4.1.2007)

Communautariser eller yhteisollisliiii innebar aU

gora nagot till en fr§ga fOr [avgorande pal gemenskapsniv§, allts§ s§ att beslutsfattandet i frdgan
inte langre skats av EU:s enskilda medlemsstater.
En fras som
Y a-I-i! lieu de

COllll1lUIIllUtariser

la politique

fiscal?

Ocksa i dessa bagge fall ar ordet gemellskap det
som allra farsta lorde installa sig fortanken hos en
svensksprlikig. Ordet gemellskap har ju tva huvudbetydelser pa svenska: en konkrel, som hiinvisarlill en sammanslutning, gruppe. dyl. och sedan
en mera abstrakt sam hanvisar till en kansla eller
fOrnimmelse, sasom

p§ finska
Oet

r~dde

en varm gemcnskap i klassen

PiHHsiko veropoliliikka yhteisollistiiii'!

far danor pa svenska motsvaras av nagot av typ
Borde Ibesluisfattandet am] skanepolitiken
OverfOras till (au skOlas av] Europeiska gemenskapen'!

I Stora finsk-svenska ordboken har ordet gemellskap sasom oversattning till yhleiso fOrsetts med
den faregaende tillaggsfOrkJaringen liettyjell organisaalioidennimissii, alltsa 'i namnen pa vissa
organisationer'. Dena fir emellertid inte en helt
uttammande forkJaring. am vijamfaren finsk fras
sam denna, citerad ur Helsingin Sanamat den 7
januari2007:
SPRAKsRUKmooa

Har ar ocks§ samhOrigher betydelsemassigt ganska narJiggande.
Frogan ar nu, om sprakutveckJingen i finskan
rentav gar dithan alt yhreisollisyys hMler pa att
kankurrera ut yJlIeenkuu!uvllUS i betydelsen "samhorighet". En sadan utveckling behaver i sa fall
inte p§verka svenskan. Det FInns dock en utbredd
fOrestallning om att nar ett ord ersatlS med nagot
annat i ett spill A, da maste en mOlSvarande
ersattning ske ocksa i elt spill B, ifall det rlideren
nara komakt mellan sprliken A och B. Som exempel
kan namnas all utbytet av det finska ordet fOr
cirkuliir frlin del tidigare kiertokirje till det nuvarande yleiski,je torde ha foranlett ett flertal
fOrfrogningarom hur man nu borde uttrycka cirkllII

liirp~ svenska i oversattningarfnin finskan! Emellertid finnsdet ingen automatil< mellan spclken nar
det gliller sadana utbyten nch vi kan gott nch val
fortsatta tala om samllorighel pa svenska, oavsett

vilka eventuella fOrandringar som sker pa den har

punkten i finskan.
Order yhteenkuuluvulls motsvaras ocksa ibland pa svenska av sammanhallning. Sammanhallning ar ett av nyekelbegreppen fOr EU:s verksamhetncksa, vilket framgMtili exempel av namnet
pa en av de sa kallade strukturfonderna, alltsa de
fonder fr~n vilka medel utbetalas for all minska
skillnaderna i ekonomisk utveekling mellan olika
Hinder nch regioner inom EU. Den fonden heter
Samrnanh~lIningsfonden p~ svenska oeh motsvaras p~ finska av koheesiorahasto (mark fOr ovrigt
att det svenska namnet p~ denna fond betraktas
som ett egennamn och skrivs med versal begynnelsebokstav i motsals till det finska namnet). Har
har vi ett av de verkligt f~ fall dar finskan har ett
Hinord medan svenskan skapat en benamning pa
inhemsk grund.
u kan det vara po sin plats med en sammanfattning av del som sagts ovan om orden medborgare
nch Jal/iflll/d. Forst av alit bOr vi da konstatera att
inget av dem i sig tir frammande fOr svenskan i
Sverige. Det som tic utmarkande fOr dem liT att de

kommit att anvandas mer vidstrackt i Finland.
Framfor alltgallerdet harordel sal/ifill/d. p~ lal om
del ordet kunde man hanvisa tilJ definitionen i
Wikipedia, den fria eneyklopedin, som finns tillganglig p~ Internet:

svenskt sprakbruk alt fullstlindigt sammanfalla.
Varfor skulie man d~ varna fOr alt lata finskans
yhteiso nitt och slatt motsvaras av samfund? Svaret far vi i den andra meningen i Wikipedias definilion: "Med samfund avses ofta trossamfund".
En sverigesvensk kommeralltsa rroligen i fbrsta
hand att associera till foreteelser som har med
kyrka nch religion att gora nar han hor eller laser
ordet samfillld oeh della ar ju inte ails den primara
betydelsen hos finskans yilleiso.
Till sist, efter att ha diskuterat medborgare nch
samfundkunde vi slannaettslag inforett sammansatt ord dar baggedera ingM, namligen medborgarsamfimd. Ordet forekorn till exempel i ett tal
h~lIel 1996 av republiken Finlands d~varande president Martti Ahtisaari:

A andra

sidan mtlste [EuropeiskaJ unionen danas till

ett genuint mcdborgarsamfund.

Delta ord haremellertid belagts bara en enda g~ng
i Google utgaende fr~n sverigesvenska killior nch
belagget stamrnar frna en pa 1800-taIetskriven text.
MOlsvarande sverigesvenska ord ar medborgargemenskap, 5asom i detta utdrag ur ett betankande
fr~n Europaparlamentet
Europaparlamentet anser alt inf5randct av en
unionsmedborgarskap svarar mot elt behov sam
medlemmama i denna nya medborgargemenskap
har.

"Samfund ac en mer eller mindre fast organiserad

sammanslutning av indi vider eller lander p~ grundval av gemensamma stallningstaganden, varldsuppfattningar eller stravanden."
Sa langl verkar ju sverigesvenskt nch fin lands-

Kanske det har ncks~ ar ett begrepp som kommer
att bli mera aktuellt, alit eftersom debatten kring
Europeiska unionens framtid fortskrider nch d~
yore det onskvart att samma ord fOr det pa svenska
anvands i bade Finland oeh Sverige.

MaJs-Peter Sundstrom iir oversiittare \lid EuropapllrlamemelS sl'ellska o\'ersiitmingsenhet.
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