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Svensk-Lettiska Föreningen 

bjuder in sina medlemmar och deras 
vänner att lyssna på samtalet om 

 

GRANNLAND 

 

BELARUS 

 
Zoom-möte onsdag 17 mars, kl.18-19 
länk: https://zoom.us/j/92216756359 

 
30-årsfirandet av Baltikums återvunna självständighet fortsätter med en blick till närområdet. 
Regimen i Minsk vägrar säga upp arvet efter SSR Vitryssland och brunsmeter befolkningens 
önskan att fira Belarusiska frihetsdagen den 25 mars 1918.  
Protester fortsätter 7 månader efter det senaste presidentvalet, med följande arresteringar och 
blodspill, och årets stundande frihetsdag kommer att bli en prövning och ett vattenmärke. 
Sveriges stöd till den belarusiska kampen för frihet är synligt, med utrikesministerns uttalanden 
och ideella föreningars arbete. 
 
Dmitri Vasserman (Sveriges Belarusier) och Evelin Tamm (Sverigeesternas Riksförbund) 
samtalar om det aktuella läget, det senaste som har hänt, och vad man ska göra för att stödja 
frihetskämparna och på sikt införa demokratin i landet. 
 
 samarbete med                                 
 
 
 
  
 
 
                    BELARUS FOLKAMBASSAD I SVERIGE 
 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F92216756359%3Ffbclid%3DIwAR1j3Q6WcFP4oWXmWlGyQtw02BYtp5FR5rrgJJJt7yTQ5Is7ItYHTx218bc&h=AT0oCVDhffnNUEDtxzALTOSKYibqpkEjesxal4Y_dPPlqIKD9bQ6fPdNpVM5Nb3Zy0OJchHjXVSCaVxA0bZOskDA6M-pqg_XBWpoxB-qVTj6r9j1LVwjSrHzJfPjqX8ey3fctznLMHwz1jlh4Oc


Kallelse till Årsmöte 2021 
 
Årsmötet i Svensk – lettiska föreningen hålls 17 april 2021 kl. 12.00 digitalt med Zoom (Länk e-
postat ut senare).  
 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan www.svensklettiska.se senast 10 april. 
 
Styrelsen föreslår ändring i stadgarnas 24 § Sammansättning:  
Första meningen "Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie ledamöter och minst två 
suppleanter." ersätts med "Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och noll till 
fyra suppleanter." Följande meningar oförändrade. 

 
 
Årsmöte 2020 och litteraturpris  

 
Årsmötet 2020 blev senarelagt på grund av covid-utbrottet och kunde äntligen genomföras den 5 
december. På grund av det aktuella pandemiska läget fick medlemmarna för första gången inte 
samlas i en mötessal utan i ett digitalt sammanträde. Om prognoser besannas kommer också 
nästa årsmötet att sammankallas digitalt i april 2021. 
 
Den största nyheten i den verksamhetsplan som klubbades av årsmötet är instiftandet av 
Svensk-Lettiska Litteraturpriset, som kommer att tilldelas författaren till den, av årets svenska 
publikationer med anknytning till Lettland eller allmänt om Baltikum, som SLF:s styrelse anser 
vara högst meriterande. Ingen prispeng är kopplad till utmärkelsen, utan äran och förstås en 
diplom som kommer att designas och tryckas till ändamålet. 
 
 

Medlemsmöte med ambassadören  
 
Även om årsmötet genomfördes digitalt kunde deltagarna samtala 
också i år med Lettlands ambassadör Marģers Krams, som inledde 
dagens arbete med en redogörelse av det viktigaste som hänt i 
Lettland sedan förra årsmötet.  
 
Givet fokus i Krams anförande och frågestunden var epidemins 
utveckling och hantering i landet, samt hur man planerar för en 
ekonomisk återhämtning med hjälp av det kommande EU-stödet. 
Ambassadören och SLF:s representanter utbytte också idéer om 
hur vi kommer att fira märkesåret 2021, då olika historiska svensk-
lettiska årsdagar infaller. 
 
 
 
 
 

Genomfört medlemsmöte den 13 januari  

på barrikadernas 30-årsdagen 

 

Den 13 januari var 30-årsdagen av den blodiga repressionen av folkupproret i Vilnius och 
resande av barrikaderna i Riga. 

På samma sätt som vi arrangerade 25-årsminnet år 2016, blev Svensk-Lettiska Föreningen 
initiativtagare till ett lyckat samarrangemang tillsammans med estniska, lettiska och litauiska 
riksförbunden i Sverige, samt Frivärld som hjälpte med seminariets sändning. Panelsamtalet är 

Bild ifrån årsmötet 2019 



det första av en serie evenemang som kommer att hedra Baltikums väg till befrielsen från 
Sovjetunionen 1991. 

Deltagarna var Marko Mihkelson, vice ordförande Utrikesutskottet i det estniska parlamentet 
(Reformpartiet), Tunne Kelam, estnisk politiker (Pro Patria) och fd Europaparlamentariker, Juris 
Kaža, lettisk-amerikansk journalist, Rasa Jukneviciene, Europaparlamentariker (Lithuanian 
Christian Democrats) samt Gunnar Hökmark och Katarina Tracz från Frivärld. 

Länken till det inspelade seminariet: 
https://www.facebook.com/FreeWorldForum/videos/693175784893453/  
 

Lite om svenska ambassaden i LV 
 
Ett samarbete mellan Sveriges ambassad i Lettland och Lettlands universitet har resulterat i en 
imponerande kalender för 2021 " Sverige och Lettland genom seklerna" med 12 intressanta 
månads sidor om händelser och personer under Lettlands och Sveriges mellanhavanden.  
  
2021 uppmärksammas ett 100 års jubileum. 1921 den 4 februari erkände Sverige de iure det fria 
Lettland och samma år öppnade Sverige en beskickning i Riga 
.  
Ett annat år med samma slutsiffra är 1621 då Sveriges kung Gustav II Adolf också blev kung 
över delar av Lettland. Knappast ett jubileum utan en ockupation som varade till 1709.  Denna tid 
har ofta benämnts "den goda tiden" då under det svenska styret en hel det "goda" saker skedde i 
de ockuperade delarna av landet. Skolor öppnades, svensk lag infördes, livegenskapen 
avskaffades liksom tortyren. Karl XII utökade besittningarna i Livland med Kurland. Härens 
spektakulära överfart över Daugava finns förevigad i en målning.    
 
På Lettlands universitets "Akademiska biblioteket" finns många intressanta dokument och 
föremål från svensktiden. I kalendern finns bl a var och en på sitt månadsuppslag Gustav II 
Adolf, Karl XII och hans upphittade stövel, Drottning Kristina, bibeln, information om Ragnar 
Myrsmeden som fick uppdraget att gjuta Frihetsstatyn i Stockholm och ambassadens öppnande 
1992 med svenska kungaparet närvarande. Karl XII stövel står staty centralt i det lilla samhället 
Virga i Kurland omgiven av kanoner som pekar åt olika håll. Varför Virga?Han förlorade stöveln 
vid slaget i Spilva vid Riga. Intressanta är drottning Kristinas mycket precisa anvisningar om hur 
saker och ting ska skötas i hushållet! 
 
Undertecknad fick tillfälle att träffa nya ambassadören Karin Högland på Ambassaden och 
mottaga flera kalendrar för intresserade i Sverige. Svensk-lettiska föreningen får sitt exemplar!  
Låt oss med gemensam kraft sparka ut 2020 och hälsa 2021 välkommet med den största 
presenten - vaccinet.  
 
 

 
 

https://www.facebook.com/FreeWorldForum/videos/693175784893453/

