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Ansvaret för minoritetspolitiken
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Europarådet

EKMR
Ramkonventionen

Språkstadgan

Förenta Nationerna

ICCPR Artikel 27
UNGA Res. No. 47/135

CRC, CEDAW, CERD etc.

Folkrättsligt skydd för minoriteter
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Från erkännande till egenmakt 
– regeringens strategi för de nationella minoriteterna
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Språk och kulturell 
identitet

Samordning och uppföljning

Språkligt erkännande genom språklagen (2009:600)

Sammanhållen minoritetspolitisk strategi

Strategisk och tillitsbaserad myndighetsstyrning

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras 
möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så 

att de hålls levande.

Inflytande och 
delaktighet

Diskriminering och 
utsatthet



RÄTTIGHETER FÖR DE NATIONELLA MINORITETERNA

Politiken avseende de nationella minoriteterna
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Institutionellt skydd
• Folkrättsliga åtaganden
• Riksdagens 

erkännande
• Minoritetslagen (LoNM)
• Språklagen
• Annan lagstiftning

Egenmakt
• Effektiva möjligheter 

till delaktighet
• Reell möjlighet till 

inflytande
• Samråd med det 

allmänna

Lika möjligheter
• Använda sitt 

minoritetsspråk
• Utöva sin kultur
• Leva utan risk för 

trakasserier eller 
diskriminering

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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• Rättigheter som värnar språk och kultur
• Gäller i hela landet för alla nationella 

minoriteter
• Grundskydd med allmänna bestämmelser
• Förstärkt skydd för samiska, finska och 

meänkieli inom förvaltningsområden
• De territoriellt obundna språken romani chib 

och jiddisch har lägre skyddsnivå

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274):

Ändamålet med minoritetslagen



Samiska

Finska

MeänkieliFörvaltningsområden
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1 februari 2018

Finska

Gislaved
Skellefteå
Järfälla
Söderhamn
Örnsköldsvik 

Samiska
Åsele
Sundsvall
Luleå

Meänkieli Luleå



Minoritetspolitiska prioriteringar
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Säkrad efterlevnad av de nationella minoriteternas rättigheter

• Samlat ansvarstagande från staten, kommuner 
och landsting

• Sammanhängande rättigheter i hela landet
• Välfungerande förvaltningsområden
• Delaktighet och inflytande i praktiken
• Sammanhang att samlas kring språk och kultur
• Undervisning i nivå med internationella 

åtaganden



• Nya förvaltningskommuner m.m. 
(20 mnkr/år)

• Betydande ökning av stödet till samiska 
folkets och nationella minoriteters 
kulturverksamhet (10 mnkr/år)

• Satsning på Ájtte – Svenskt fjäll- och 
samemuseum (1 mnkr/år) och Judiska 
museet (1,5 mnkr/år 2018-2020)

• Säkerhetshöjande åtgärder (22 mnkr/år)

Statsbudgeten för 2018
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• De nationella minoriteternas rättigheter ska 
säkras. Rättigheter som följer av 
internationella åtaganden.

• Regeringen tar ett helhetsgrepp kring 
utmaningar och möjligheter inom området. 

• Systematik, långsiktighet och de nationella 
minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer.

• Förnyad anslutning av förvaltningskommuner.

• Utveckling av Regeringskansliets samråd.

Politikens inriktning i BP18
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Arbetet med en stärkt 
minoritetspolitik



• Betänkandet från Utredningen om 
en stärkt minoritetspolitik och 
synpunkter från remissinstanserna 
utgör viktiga underlag.

• Regeringen har för avsikt att lämna 
en proposition med den fortsatta 
inriktningen för minoritetspolitiken till 
riksdagen under våren 2018.

Kommande proposition
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20 mars:
Prop. 

lämnas

15 februari:
Lagråds-re

miss

Höst 2017-
Vår 2018:

Beredning

Oktober:
Öppna 
samråd

Juni-Oktobe
r: 

Remiss

September 
16-November 

17:
Utredning

Processen
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Lagrådsremissen 
En stärkt 
minoritetspolitik



• De nationella minoriteternas rättigheter utgör en 
integrerad del av det internationella ramverket 
till skydd för de mänskliga rättigheterna. 

• En samlad strategi med överföringen av språk 
och kultur som central uppgift.

• Förtydligad lagstiftning nödvändigt.
• Systematik, långsiktighet och egenmakt.
• Ett tvärsektoriellt förhållningssätt till de 

nationella minoriteternas rättigheter.

Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik:

Minoritetspolitikens inriktning
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• Alla kommuner och landsting ska vara 
skyldiga att anta mål och riktlinjer.

• Förtydligad informationsskyldighet.
• Förstärkt rätt att använda minoritetsspråk i 

kontakter med myndigheter:
- rätten ska även gälla meänkieli
- DO i samtliga fall
- Arbetsförmedlingen i ärenden där den  
  enskilde är part

Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik:

Det grundläggande skyddet stärks
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Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik 

Inflytande och samråd
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• Samråd ska ske genom att myndigheter för en 
strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndigheternas 
beslutfattande.

• Myndigheter ska särskilt främja barns och 
ungas möjligheter till inflytande och samråd i 
frågor som berör dem och anpassa formerna 
för detta.



Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik

Förvaltningsområden
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• Ordningen med förvaltningsområden ska behållas.
• Möjligheten till frivillig anslutning ska kvarstå genom 

ansökan hos regeringen.
• Möjligheten till utträde ska regleras och endast vara 

möjligt om det finns synnerliga skäl.



Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik 

Förskola i förvaltningsområde
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• Rätten till förskola förs över till skollagen.
• Alltid rätt till förskola där hela eller en 

väsentlig del bedrivs på språken.
• Kommuner ska sträva efter att erbjuda annan 

pedagogisk verksamhet.
• Kommuner ska fråga alla vårdnadshavare om 

de önskar sådan plats på minoritetsspråk.



Lagrådsremissen En stärkt minoritetspolitik 

Äldreomsorg
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• Inom FO: Rätt till äldreomsorg där hela eller 
en väsentlig del bedrivs på språken.

• Utanför FO: detsamma om tillgång till 
personal som är kunnig i språket. Även på 
romani chib och jiddisch.

• Äldres behov av att upprätthålla sin kulturella 
identitet ska beaktas. 

• Kommuner ska informera den som ansöker 
om möjligheten till sådan äldreomsorg.



• Betänkandet från Utredningen om 
en stärkt minoritetspolitik och 
synpunkter från remissinstanserna 
utgör viktiga underlag.

• Regeringen har för avsikt att lämna 
en proposition med den fortsatta 
inriktningen för minoritetspolitiken till 
riksdagen under våren 2018.

Kommande proposition
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Kiitos Nais
.
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 Tack  Kiitos
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