Embassy of India
(Helsinki)

Press Release
Visit of Mr. M.J. Akbar
Minister of State for External Affairs, Government of India
5 to 7 November 2017
Mr. M.J. Akbar, Minister of State for External Affairs, Government of India will visit
Finland on an official visit from 5 to 7 November, 2017, at the invitation of the Minister of
Foreign Affairs of Finland, Mr. Timo Soini. During the visit Mr. Akbar and Mr. Soini will
review the bilateral relations between the two countries; recent developments in India’s
neighbourhood and also in Europe. The two Ministers will also exchange views about global
and multilateral issues of common interest.
Mr. Akbar will also meet Mr. Mauri Pekkarinen, Deputy Speaker of Parliament of
Finland; Mr. Kai Mykkänen, Minister for Foreign Trade and Development; Mr. Kimmo
Tiilikainen, Minister of Housing, Energy and the Environment; and Mr. Peter Stenlund,
Secretary of State in the Foreign Ministry. His other engagements include an interaction
with the Indian community based in Finland; a visit to Aalto University to know more about
the vibrant innovation ecosystems; and a talk at the Finnish Institute of International
Affairs.
This is Minister Akbar’s first visit to Finland after he assumed charge in July 2016.
The last visit of a Foreign Minister from India to Finland was in June 2013. The visit of
Minister Akbar will enable both countries to continue the regular and high level dialogue,
review ongoing bilateral cooperation and enhance mutual understanding of each other’s
positions on regional and global issues. Minister Akbar’s visit is also an occasion for the
Government of India to convey their greetings to the Government and people of Finland for
the 100th anniversary of Finland’s independence.
Profile of Mr. M.J. Akbar
M. J. Akbar assumed charge as the Minister of State for External Affairs in July 2016. He
was a Member of Parliament in the Lower House from 1989 to 1993. He is presently a
Member of Parliament in the Upper House, Rajya Sabha, since 2015. As Minister of State,
he has been leading India’s engagement in the Middle-East. He handles India’s relations
with Central Europe, West Africa and North Africa, the EU and UN.
M. J. Akbar is a distinguished writer who has authored several internationally acclaimed
books, mainly on the Indian subcontinent's history and the interaction between faith and
definitions of nationalism, as well as a history of jihad. He had an illustrious career as a
journalist and editor. In 1976, he launched, as Editor, India’s first weekly political news
magazine, ‘Sunday’. He also started two daily newspapers: The Telegraph in 1982 and The
Asian Age in 1994.
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Lehdistötiedote
M. J. Akbar
Intian ulkoasiain valtioministeri vierailee Suomessa
5.–7. marraskuuta 2017
M. J. Akbar, Intian ulkoasiain valtioministeri vierailee Suomessa 5.–7. marraskuuta
2017 ulkoministeri Timo Soinin kutsusta. Vierailun aikana Akbar ja Soini keskustelevat
maiden välisistä suhteista sekä viimeaikaisista tapahtumista Intiassa, sen naapurimaissa ja
myös Euroopassa. Ministerit keskustelevat myös molempia maita kiinnostavista
kansainvälisistä aiheista.
Soinin lisäksi Akbar tapaa eduskunnan ensimmäisen varapuhemiehen Mauri
Pekkarisen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen, asunto-, energia- ja
ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen sekä ulkoministeriön valtiosihteeri Peter Stenlundin.
Akbar vierailee myös Aalto-yliopistolla tutustumassa elinvoimaisiin innovaatioekosysteemeihin. Lisäksi Akbar osallistuu pääpuhujana keskustelutilaisuuteen
Ulkopoliittisessa instituutissa ja tapaa Suomen intialaisen yhteisön jäseniä.
Ministeri Akbar vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa astuttuaan virkaan
heinäkuussa 2016. Edellisen kerran Intian ulkoministeri vieraili Suomessa kesäkuussa 2013.
Ministeri Akbarin vierailu jatkaa Intian ja Suomen välistä valtiotason vuorovaikutusta,
edistää maiden välistä yhteistyötä ja vahvistaa molemminpuolista tietämystä maiden
kannoista tärkeissä alueellisissa ja globaaleissa kysymyksissä. Ministeri Akbar tuo myös
Intian valtion tervehdyksen Suomen valtionjohdolle ja kansalle itsenäisyyden juhlavuoden
johdosta.
M. J. Akbarin esittely
M. J. Akbar astui virkaan ulkoasiain valtioministerinä heinäkuussa 2016. Hän on aiemmin
palvellut edustajana Intian parlamentin alahuoneessa 1989–1993. Vuodesta 2015 hän on
palvellut parlamentin ylähuoneessa, Rajya Sabhassa. Valtioministerinä Akbar on johtanut
Intian toimintaa Lähi-idässä. Hänen vastuullaan ovat myös keskisen Euroopan, LänsiAfrikan ja Pohjois-Afrikan asiat sekä EU ja YK.
M. J. Akbar on ansioitunut kirjailija, joka on julkaissut useita kansainvälisesti
tunnustettuja teoksia pääasiassa Intian niemimaan historiasta, uskonnon ja nationalismin
suhteesta sekä jihadista. Hän on tehnyt myös pitkän uran toimittajana. Vuonna 1976 hän
perusti Intian ensimmäisen poliittisen viikkolehden, Sundayn. Hän on perustanut myös
kaksi päivälehtelä, The Telegraph -lehden vuonna 1982 ja The Asian Age -lehden vuonna
1994.
********
Lisätietoa: itm.helsinki@mea.gov.in, puh. 09-22899117

