
Det kom ett mejl från Markus Lyyra, generalsekreterare, Sverigefinska ungdomsförbundet 
 

Moi Merit, 

Jag har skrivit den här texten till Sverigefinska listan, där folk skriver fritt om alla möjliga 
ämnen. Texten är mest mina personliga åsikter eftersom jag jobbar här. Frustrationen har 
vuxit och texten blev så här. 

Droppen som kom bägaren att rinna över var grejen med kopieringsapparaten… 

/Markus 

 

Jag arbetar i huset med det dåliga ryktet på Bellmansgatan. Jag har varit här i flera år och 
även hört mina företrädares historier om det här huset, de anställda, möjligheterna att 
påverka… 

Jag kritiserade i februari Sverigefinska riksförbundet, SFRF, för brist på marknadsföring, olika 
problem och erfarenheter, att huset är ett fängelse. Finlands-maffians centrum. Jag fick 
erfara det the hard way, att det man säger det får man också uppleva. Här är en del 
upplevelser i Maffia-huset: 

Denna finländarnas största organisation anställde förra året en trevlig, andragenerationens 
sverigefinländare. Hon började sitt jobb full av energi, intervjuade människor, skapade 
kontakter, representerade ett vettigt sätt att tänka, ville förnya verksamheten. Vad hände? 
Hon föreslog förnyelser, friska och kloka sådana. 

Den ”grå eminensen”, förbundets ordförande, avvisade hennes idéer helt. Sådana här 
nyheter behövs inte. Den nyanställda sa, att hon skulle vilja grunda en arbetsgrupp med 
olika sverigefinska representanter. Ett tema skulle vara marknadsföring, en satsning på det. 
Samme ”grå eminens” konstaterade, att något sådant ska inte grundas, eftersom: ”All 
kunskap finns på det här bordet”. Den anställda fick alltså inte grunda en arbetsgrupp, som 
hade innehållit olika personer, eftersom: ”All kunskap finns på det här bordet”. 

Det behövs inte heller några som helst reformer eftersom ”Vi representerar demokratiskt 
alla sverigefinländarna, oavsett ålder.” Det finns också otaliga saker som den store Gaddaffi 
har lagt sig i. Inga reformer, förändringar får göras i huset, han ”har all kunskap”. Nu sitter 
den anställda med tejpad mun och bundna händer och gör ingenting. För man vill inte ha 
förnyelse. Jag vill också här betona att förbundet (RSKL) får över 5 miljoner kronor i 
statligt stöd och dessutom medlemsavgifter. 

Ett praktiskt problem. Det här stora och underbara förbundet skaffade en ny 
kopieringsapparat. Under tio års tid har Ungdomsförbundet (RSN) enligt muntlig 
överenskommelse fått använda apparaten. Men nu blev det ändring på den saken. 
Eftersom Ungdomsförbundet (RSN) har en Mac-dator, behövde man installera ett 
program i apparaten, som enligt serviceteknikern ”inte är någon stor sak, det tar några 
minuter och kostar några hundralappar.” Jag kom överens med servicekillen att han skulle 
installera programmet och att Ungdomsförbundet (RSN) betalar för detta. 

Överraskningen blev stor när Bellmansgatans Hussein, Jarmo Pitkänen, som ansvarar för 
fastigheten, inte tillät att programmet installerades. Jag frågade honom varför. Hans 
kommentarer var: ”ett sådant program installeras inte”, ”vi behöver inget sådant”, ”det ska 
bara inte installeras”, ”jag är inte intresserad”, ”jag bestämmer”, ”ett sådant program 
installeras inte”, ”ut härifrån!” och ”det finns inget behov för ett sådant program”. 

Något vettigt och konstruktivt samtal lyckades jag inte få till stånd med honom. 



Nu har det alltså blivit så, att Ungdomsförbundet (RSN) inte har möjlighet att skriva ut 
sina dokument. En mer än tioårig tradition är slut. Jag sa till Pitkänen, att jag upplever mig 
trakasserad och vill gå till media. Han kommenterade att det inte alls handlar om 
trakasserier. Han har bestämt att så här ska det vara. 

I huset finns också ett larmsystem. Om larmet går måste man ringa till Pitkänen eftersom 
han har avtalat med väktarbolaget att endast han får stänga av larmet.  Koden är en 
fyrsiffrig kombination som vem som helst kan lära sig. Han vill bara inte tala om vad koden 
är, ifall larmet råkar gå på. Ni kan tänka er hur lätt det är när han är på semester… 

Ungdomsförbundet (RSN) fick också en varning för drygt ett år sedan. Den store ledaren 
besökte huset, rådslog med Pitkänen och beslöt sig för att ge Ungdomsförbundet en 
skriftlig varning. Vi hade nämligen en måndag, påstods det, lämnat lamporna tända och 
underlåtit att sätta på larmet. Enligt brevet hade de talat med hyresgäster i huset och kom 
då fram till detta beslut. 

Men här finns tre problem: 

1) Ungdomsförbundet hade gått till ett möte kl 14:30 och kunde därför inte ha varit sist 
ut och ansvariga för att sätta på larmet. 

2) Ingen kom nästa dag och frågade oss om någonting.  

3) Fyra av husets hyresgäster har inte blivit tillfrågade om någonting alls. 

Vi fick en skriftlig varning. Ingen frågade mig någonting, en lapp hade lämnats i brevlådan. 
Eftersom de påstod att ”det diskuterats bland hyresgästerna” så frågade ingen mig 
någonting. Jag kanske inte är en av hyresgästerna… 

Det finns hur mycket som helst att berätta från det här dårhuset, men kanske det här 
räcker för att belysa de upprörande maffia-metoder som pågår här i huset. 

© Översättning Merit Wager 

 

 

 

Här finns en del av mina egna kommentarer om SFRF:s verksamhet, i Sisuradio: 

Måndag 21 mars 2011: Merit Wager ser en fara i att förbundens verksamhet sker inom en allt mer 
minskande krets. Hon tror att det är viktigt att förbunden försöker nå så många som möjligt.  

- Man kanske borde tänka helt nytt, så att förbunden får fler människor med sig. Kanske borde man 
avstå från kravet på medlemskap och vara mer utåtriktade och öppna organisationen och 
verksamheten också för dem som inte är medlemmar, säger Merit Wager. 

- De är "sig själv nog", d.v.s. verksamheten fungerar säkert fint för dem, i en liten krets. Men tyvärr får 
de inte med sig några stora skaror. Tiderna förändras och alla måste hänga med. Jag efterlyser lite mer 
”aktivism”, säger Merit Wager. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=4412836 


