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”ETNO är en plattform för att upprätthålla och främja etniska relationer samt skapa nätverk.”

”ETNO är en omgivning där företrädare för olika etniska grupper kan diskutera i en positiv
anda, även om de skulle ha olika åsikter. Denna dialog ökar förståelsen såväl mellan olika

grupper som mellan det finländska samhället och dem som flyttat till landet.”

ETNO 2020-2024
Anvisningar för ansökan om

föreningsmedlemskap
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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I
DELEGATIONEN FÖR ETNISKA RELATIONER 2020-2024

Dessa anvisningar är avsedda för registrerade föreningar och organisationer samt registrerade
religionssamfund1 som är intresserade av att företräda invandrare och etniska minoriteter2 i den
nationella och de regionala delegationerna för etniska relationer (ETNO) 2020-2024.

1. VAD ÄR ETNO?
Delegationen för etniska relationer är ett rådgivande organ som tillsatts av statsrådet (dvs. Finlands
regering). Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (771/20153) fastställer
delegationens syfte och strukturer.

ETNO är en nationell delegation vars verksamhet omfattar hela Finland. Den nationella delegationen
kompletteras av sju regionala ETNO-delegationer som är verksamma i anslutning till områdets
närings-, trafik- och miljöcentral (nedan NTM-central). ETNO:s mandatperiod varar i fyra år i sänder.
Följande mandatperiod börjar 2020 och slutar 2024.

Vem är företrädd i ETNO?
Utöver organisationer som företräder invandrare och de etniska minoriteterna består den nationella
delegationen av företrädare för justitieministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet, arbets- och
näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, de i
riksdagen företrädda partierna, Finlands Kommunförbund, centrala arbetsmarknadsorganisationer
samt permanenta sakkunniga som utnämnts av justitieministeriet.

De regionala delegationerna tillsätts av den NTM-central som samordnar verksamheten. I en regional
delegation kan förutom företrädare för organisationer som företräder invandrare utses företrädare för
bland annat NTM-centralerna, kommunerna, frivilligorganisationer, parterna inom arbetslivet och
religionssamfund. NTM-centralen kan utnämna permanenta sakkunniga till den regionala
delegationen.

1 Nedan talas det enbart om föreningar, men med detta avses registrerade föreningar och organisationer samt registrerade
religionssamfund och sammanslutningar av föreningar.
2 Nedan nämns enbart invandrare, men med detta avses även andra etniska minoriteter.
3Förordningen 771/2015 finns tillgänglig i Finlex. Under mandatperioden 2020–2024 kommer förordningen att ändras till
vissa delar.

ETNO FRÄMJAR DIALOG OCH SAMARBETE MELLAN INVANDRARE, ETNISKA

MINORITETER, MYNDIGHETER, POLITISKA PARTIER OCH
FRIVILLIGORGANISATIONER.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150771
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Sju regionala ETNO delegationer

NTM-centralerna

NTM-centralerna främjar den regionala utvecklingen
genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och
utvecklingsuppgifter inom regionerna. Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till arbets- och
näringsministeriets förvaltningsområde. Sammanlagt sju NTM-centraler ansvarar för främjandet av
integrationen. Mer information om NTM-centralerna: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet

ETNO i Lappland

ETNO i Norra Finland

(Norra Österbotten och
Kajanaland)

ETNO i Östra Finland

(Norra Savolax, Norra

Karelen och Södra

ETNO i Västra Finland

(Egentliga Finland och
Satakunta )

ETNO i Södra Finland (Nyland,

Tavastland och Sydöstra
Finland)

ETNO i Österbotten

(Österbotten och

Södra Österbotten)

ETNO i Birkaland och
Mellersta Finland

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet
http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/aiheet
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2. PÅ VILKET SÄTT ARBETAR ETNO?

Den nationella ETNO-delegationen De regionala delegationerna och deras
verksamhetsområden

Arbetssätt · Möten 3 gånger per år, huvudsakligen i
Helsingfors

· Ordnar det årliga ETNO-forumet
· Tillsätter underarbetsgrupper, ordnar

samråd, informationsmöten och
utbildningar

· Ger utlåtanden och ställningstaganden
· Deltar i kampanjer och projekt
· Informerar och förmedlar information

om aktuella frågor till sina egna
medlemmar och allmänt

· Möten 2-6 gånger per år
· Tillsätter vid behov underarbetsgrupper
· Ordnar samråd, informationsmöten och

utbildningar
· Ger utlåtanden och ställningstaganden
· Deltar i kampanjer och projekt
· Informerar och förmedlar information om

aktuella frågor till sina egna medlemmar
och allmänt

Sammansättning · Sammansättningen består av högst 34
medlemmar

· Minst tio av medlemmarna ska företräda
invandrarna och de etniska minoriteterna
(väljs på basis av föreningarnas
ansökan).

· Justitieministeriet utnämner
sakkunnigledamöterna

· Bjuder in andra aktörer till
underarbetsgrupperna och att delta i
verksamheten

· Sammansättningen består av minst 10
och högst 14 medlemmar.

· Minst hälften av medlemmarna ska
företräda invandrarna och de etniska
minoriteterna (väljs på basis av
föreningarnas ansökan).

· Bjuder in andra aktörer till
underarbetsgrupperna och att delta i
verksamheten

Ordförandena · Ordförande för delegationen är
justitieministeriets kanslichef.

· En av vice ordförandena ska företräda
invandrarna eller de etniska
minoriteterna.

· Ordföranden eller vice ordföranden i en
regional delegation ska företräda
invandrarna eller de etniska
minoriteterna.

Samordning · Verksamheten samordnas av
justitieministeriet

· Verksamheten samordnas av de NTM-
centraler, som har ett mer omfattande
samordningsansvar för invandring

Tillsättande 1. Registrerade organisationer, föreningar
och religiösa samfund samt
sammanslutningar av föreningar kan
ansöka om medlemskap i delegationen
hos justitieministeriet.

2. Bland de föreningar som lämnat in sin
ansökan i tid väljs 10 föreningar till den
kommande nationella delegationens
sammansättning.

3. Justitieministeriet kompletterar
delegationens sammansättning genom
att utnämna permanenta sakkunniga.

4. Efter att sammansättningen har
fastställts ber justitieministeriet alla
parter utnämna sina företrädare och
deras ersättare till delegationen.

1. Registrerade organisationer, föreningar
och religiösa samfund samt
sammanslutningar av föreningar kan
ansöka om medlemskap i den regionala
delegationen hos den behöriga NTM-
centralen.

2. NTM-centralen väljer de föreningar som
ingår i sammansättningen, de övriga
medlemmarna och kan utnämna
sakkunniga till den regionala
delegationen.

3. NTM-centralen ber de valda parterna
utnämna sina företrädare och ersättare
till delegationen.

4. Innan en NTM-central tillsätter en
regional delegation ska den höra övriga
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5. Justitieministeriet gör en framställning till
statsrådet om tillsättande av
delegationen.

6. Statsrådet tillsätter den nationella
delegationen för en mandatperiod på
fyra år.

NTM-centraler inom regionen och
regionförvaltningsverket.

5. De behöriga NTM-centralerna tillsätter de
regionala delegationerna för en
fyraårsperiod.

6. NTM-centralen kan ändra delegationens
sammansättning, om den anser det
nödvändigt.

3. VAD GÖR ETNO?

Enligt statsrådets förordning (771/2015) har delegationen för etniska relationer till uppgift att
1. främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna,

de politiska partierna och medborgarorganisationerna,

2. följa utvecklingen av etniska relationer i samhället och ta initiativ till att främja
invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka, förbättra
dessa gruppers trygghetskänsla och skapa ett positivt attitydklimat mellan olika
befolkningsgrupper,

3. i egenskap av sakkunnigorgan ge utlåtanden samt lägga fram förslag och ta initiativ till att
utveckla olika delområden inom invandrar-, integrations- och jämställdhetspolitiken,

4. lägga fram initiativ till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller de etniska
relationerna samt delta i dessa projekt,

5. informera om utvecklingen av etniska relationer och öka kännedomen om fördelarna med
den etniska mångfalden i samhället.

Vad gör ETNO inte?
ETNO:s uppgifter har fastställts i statsrådets förordning. Därför hör det inte till ETNO:s uppgifter att

· behandla enskilda personers fall eller söka lösningar på dem
· ingripa i enskilda diskrimineringsfall
· främja enskilda gruppers intressen
· söka eller erbjuda arbete eller andra förmåner
· dela ut verksamhetsunderstöd till föreningar och andra sammanslutningar
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4. VEM KAN ANSÖKA OM MEDLEMSKAP I ETNO?
Medlemskap i den nationella delegationen kan ansökas av

· registrerade föreningar och registrerade religionssamfund som kan företräda personer med
invandrarbakgrund och/eller etniska minoriteter.

· sammanslutningar av föreningar, dvs. flera föreningar tillsammans.  Minst en av föreningarna
måste vara en registrerad förening, de andra kan vara mer inofficiella samfund.

Medlemskap i de regionala delegationerna kan ansökas av
· registrerade föreningar och registrerade religionssamfund eller sammanslutningar av

föreningar, som är verksamma inom den regionala delegationens verksamhetsområde.

Vilka slags föreningar önskas ansöka om medlemskap i ETNO?

Med tanke på representativiteten är det viktigt att föreningen representerar invandrade och etniska
minoriteter. Ansökan önskas av föreningar, takorganisationer och mångkulturella föreningar som
grundats av eller företräder invandrare. Det anses som en fördel om personer med olika bakgrund
aktivt deltar i föreningens verksamhet. Också andra registrerade samfund, såsom religionssamfund,
kan ansöka om medlemskap.

Föreningarna kan också lämna in en gemensam ansökan om medlemskap. Då är det fråga om en
sammanslutning av föreningar. Om flera föreningar gör en gemensam ansökan om medlemskap
(såsom en sammanslutning av föreningar) kan detta öka dess förutsättningar att företräda flera
befolkningsgrupper eller en större enskild grupp. Om sökanden är en sammanslutning av föreningar
måste minst en av föreningarna vara en registrerad förening medan de andra kan vara mer inofficiella
samfund.
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5. PÅ VILKA GRUNDER VÄLJS FÖRENINGARNA TILL ETNO?
Justitieministeriet strävar efter att bilda en mångsidig och sakkunnig sammansättning med företrädare
för olika befolkningsgrupper med utländsk bakgrund, etniska minoriteter och religiösa samfund samt
andra mångkulturella frivilligorganisationer. Det är viktigt att delegationen är representativ, eftersom
antalet föreningar som kan bli medlemmar i den nationella delegationen och de regionala
delegationerna är begränsad. Vid justitieministeriet behandlas ansökningarna i flera
tjänstemannagrupper och vid ministeriets stab.

NTM-centralerna arbetar enligt samma princip och strävar efter att bilda en mångsidig och sakkunnig
sammansättning med sammanslutningar som företräder personer med utländsk bakgrund, etniska
minoriteter och religiösa samfund samt mångkulturella frivilligorganisationer, företrädare för
kommunerna och andra myndigheter. Ansökan som lämnats in till justitieministeriet behandlas och
sammansättningarna bildas inom NTM-centralens ansvarsområde för näringsverksamhet. Vid
beredningen hörs också regionens andra NTM-centraler och regionförvaltningsverk.

Vid behandlingen av ansökningarna fästs uppmärksamhet vid följande

omständigheter som ska framgå av ansökan och/eller av bifogade handlingar:
1. föreningens förutsättningar och erfarenhet av att företräda dem som flyttat till landet

och etniska minoriteter. Tidigare erfarenhet av samarbete med myndigheterna eller av
att arbeta i delegationen är till fördel

2. den regionala och/eller nationella omfattningen av den befolkningsgrupp som
föreningen företräder

3. hur minoritetsgrupper och olika kön är företrädda i föreningens styrelse (om inte
föreningen enligt stadgarna främjar ställningen för endast ett kön)

4. föreningens beredskap att vara medlem i delegationen samt bakgrundsorganisationens
stöd till den som utnämnts till medlem i delegationen

5. centrala teman som föreningen främjar och som hänför sig till ETNO:s uppgifter

6. hur föreningens verksamhet och mål ansluter till arbetet för att främja goda relationer
mellan befolkningsgrupperna

Vid valet av medlemsföreningar beaktar justitieministeriet också situationen för olika
invandrargrupper och etniska minoriteter i Finland och inom de olika regionerna. Uppmärksamhet
fästs också vid om den grupp eller gemenskap som den sökande föreningen företräder har möjlighet
att påverka via andra officiella påverkansorgan, såsom andra nationella eller regionala delegationer
och/eller råd.

Både i den nationella och i de regionala delegationernas sammansättning prioriteras föreningar som
grundats av invandrare eller som företräder dem, föreningar som representerar etniska minoriteter
samt olika samfund eller sammanslutningar av dessa. De politiska partierna är företrädda i den
nationella delegationen genom de riksdagspartier som ingår i sammansättningen.
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6. VAD FÖRVÄNTAS AV MEDLEMSFÖRENINGEN?
När ETNO:s officiella medlemsföreningar har valts ska föreningarna utnämna en företrädare till
delegationen och dennes ersättare. Därför bör föreningarna redan i samband med ansökan
preliminärt utse sina företrädare. Vid valet av företrädare och dennes ersättare ska det beaktas att
båda könen ska vara jämnt representerade.

Av medlemmarna och ersättarna förväntas minst följande:
1. Medlemmen ska delta i möten och andra evenemang.

· Grundregeln är att delegationsmedlemmarna deltar i mötena. Om  företrädaren är
förhindrad att delta i sammanträdet ska han eller hon se till att ersättaren kan delta.

· Företrädarna kan enligt sitt intresse och sin sakkunskap dessutom delta i de eventuella
underarbetsgruppernas arbete.

· Medlemmarna ska vara villiga att samarbeta med andra medlemmar i delegationen och
med utomstående parter.

· ETNOs medlemmar förväntas vara beredda att resa till en annan ort för att delta i möten.
Den nationella delegationen sammanträder huvudsakligen i Helsingfors. De regionala
delegationerna kan själva besluta var de sammanträder.  Sammanträdena kan hållas t.ex.
turvis i olika städer inom regionen. Det är också möjligt att utnyttja distanskontakt.

· Resekostnader och heldagpenning eller halvdagpenning ersätts till föreningarnas
företrädare som deltagit i möten och evenemang.

2. Företrädaren ska åtminstone i någon mån vara bekant med det finska samhället och i
synnerhet invandrarnas nuläge i Finland. Att företrädaren känner till nuläget i fråga om sin
egen grupp är värdefullt för delegationens verksamhet.

3. I synnerhet medlemmarna i den nationella delegationen önskas ha en relativt djupgående
kännedom om migrationsfenomenet och -förvaltningen samt relationerna mellan olika
befolkningsgrupper.

4. Alla medlemmar i delegationen ska ha goda kunskaper i finska eller svenska. Språket som
används i ärendena och dokumenten som behandlas vid sammanträdena kan vara rätt
komplicerat, t.ex. lagspråk.

5. Medlemmen ska säkerställa informationsgången mellan delegationen och den företrädda
föreningen. Ju bättre informationen går mellan den egna organisationen eller gruppen och
ETNO, desto bättre resultat kan det uppnås i delegationens verksamhet.

Om en företrädare för en förening som valts till delegationen på egen anmälan eller annars upprepade
gånger är förhindrad att delta, kan föreningen utse en annan medlem och/eller ersättare till
delegationen. Om föreningen inte visar aktivitet i delegationens verksamhet eller om föreningens
verksamhet upphör, kan den nationella eller regionala delegationen besluta att medlemskapet
avslutas och i stället utse en annan förening.
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7. ANSÖKNINGSBLANKETT, INLÄMNANDE AV BLANKETTEN OCH
TILLÄGGSUPPGIFTER
Föreningar kan ansöka om medlemskap i den nationella delegationen för etniska relationer och/eller
de regionala delegationerna från och med den 17 februari 2020. Ansökningstiden går ut den 17 april
2020 kl. 16.15. Ansökan som kommer in efter utsatt tid beaktas inte vid tillsättandet av
delegationerna.

Medlemskap söks med den ansökningsblankett som finns på ETNO:s webbplats på adressen
https://oikeusministerio.fi/etno.

Anvisningar för ansökan
1. Ladda ner ansökningsblanketten på webben
2. Fyll i alla obligatoriska fält på ansökningsblanketten elektroniskt
3. Skriv ut och underteckna ansökningsblanketten
4. Bifoga obligatoriska bilagor till ansökan (andra bilagor, såsom broschyrer eller

rekommendationsbrev behöver inte lämnas in):
a. Verksamhetsberättelse för 2018 för den registrerade förening som lämnar in ansökan
b. BALANSRÄKNING
c. verksamhetsgranskarens utlåtande

5. Skicka den undertecknade ansökningsblanketten och de obligatoriska bilagorna till den angivna
e-postadressen i pdf-format. ELLER Skicka den ifyllda ansökningsblanketten och de
obligatoriska bilagorna med posten eller budtjänst till justitieministeriet.

Inlämnande av ansökan:
Ansökningsblanketten med bilagor ska lämnas in till justitieministeriets registratorskontor. Du svarar
själv för att ansökan lämnas in inom utsatt tid. Om du vill komplettera ansökan eller söka ändring i
beslutet, ska du kontakta justitieministeriets registratorskontor per e-post eller post.

Ytterligare information
Mer information om ansökan, ansökningsblanketten och valet av medlemsföreningar finns på adressen
https://oikeusministerio.fi/etno. Ytterligare upplysningar ges också av företrädarna för ETNO:s sekretariat Peter
Kariuki peter.kariuki@om.fi, tfn +358 295 150 191 och Mia Luhtasaari, mia.luhtasaari@om.fi, tfn
+358 295 150 130.

Ansökningsblanketten med bilagor ska lämnas in till justitieministeriets registratorskontor
senast den 17 april 2020 kl. 16.15.

Elektroniska ansökningar:
justitieministeriet@om.fi

Ansökningar i pappersform (enligt poststämpel
senast 17 april 2020 kl. 16.15):
Delegationen för etniska relationer
Justitieministeriet
Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:justitieministeriet@om.fi
https://oikeusministerio.fi/etno
mailto:peter.kariuki@om.fi
mailto:mia.luhtasaari@om.fi
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