
Nu kan du resa med ID-kort också till Kroatien

Statsrådet har gett sitt 
medgivande till rätten 
att med ett identitets-

kort som har utfärdats för 
en finsk medborgare resa 
också till det nya EU-landet 
Kroatien. Rätten att resa 
gäller inte med ett temporärt 
identitetskort eller ett identi-
tetskort för minderårig som 
utfärdats utan vårdnadsha-
varnas samtycke. Ändringen 

av förordningen trädde i kraft 
den 13 september 2013.
Enligt passlagen ska en 
finsk medborgare i regel ha 
ett pass vid resa ut ur lan-
det. Vid resa till ett nordiskt 
land behövs inget pass. 
Genom statsrådets förord-
ning bestäms dessutom till 
vilka andra länder en finsk 
medborgare får resa med ett 
ID-kort som resedokument 

i stället för pass. Det gäl-
ler följande länder: Belgien, 
Bulgarien, Cypern, Estland, 
Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Rumänien, San 
Marino, Schweiz, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbri-
tannien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike.•

För den som vill få en 
större inblick i synska-
dades verksamhet i 

Sverige finns numera en helt 
egen radiostation.  
Radio Syn sänder ett pro-
gram i veckan, varje torsdag 
klockan 20. Efter det dyker 
programmet upp på nätet 
där vem som helst får lyssna 
på de intervjuer som gjorts 
på adressen www.radiosyn.
se.
Den drivande kraften bakom 
Radio Syn är Anita Johans-
son, som själv är synskadad, 
men också utbildad ljudredi-
gerare. 
På webbsidan som hon själv 
också driver, kan man lyssna 
på över 300 intervjuer, se  
foton och lämna kommenta-
rer.
– Det är viktigt folk skriver in 
kommentarer då det är ett 

ensamt jobb utan arbets-
kamrater. Jag har mixerbord 
hemma och kan numera 
skicka över radioprogram-
men som skall sändas till 
min radiostation, säger Jo-
hansson om sin sajt.

Radio Syn har också en 
Facebooksida där det med-
delas om nya intervjuer och 
alla som vill kan diskutera 
programmen. 
Sök på ”Radio Syn” på Fa-
cebook så hittar ni sidan.•

Lyssna på 
radio för 
synskadade

Anita Johansson intervjuar Mark Levengood.
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