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”Ett senkommet erkännande av vårt lands 

historiska nationella minoriteter judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras 

språk, men också av vårt gemensamma kulturarv. 

Ett erkännande av grupper som både osynliggjorts 

och förtryckts under långa tider”                     

(prop. 2008/2009:158)



 Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (1992)

 Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (1995)

Folkrättsligt åtagande på samma sätt som                 

t ex FNs Barnkonvention



 Ratificerade Europarådets minoritetskonventioner

 Det finns 5 nationella minoriteter i Sverige:

 Judar, romer, samer, sverigefinnar & 

tornedalingar

 Det finns 5 nationella minoritetsspråk i Sverige:

 Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib & 

samiska



 Skiljer sig språkligt och kulturellt från 

majoritetsbefolkningen (ej dialekt av svenska)

 Har funnits av hävd i landet (historiskt)

 Har i dag en uttalad samhörighet och vilja att 

behålla sin identitet

 Bygger på principen om självidentifikation



 Starten för formandet av det moderna Sverige

 Gränsen längs Tornio-Muonio älv delade inte bara 

riket utan också de fem nationella minoriteterna    

 Men, framför allt - starten för formandet av synen 

på Sverige som svenskarnas rike, landet där man 

talar svenska



 Stater var kungariken 

 Finsktalande sedan tidig medeltid

 I norr talades finska och samiska

 I det tidiga bergsbruket i Bergslagen

 Finsktalande i Stockholm sedan 1252

 Svenska & finska i Gustav Vasas kansli

 Samiska och finska i kyrka & skola





 I Stockholms stads tänkeböcker 1512

 Straffritt på 1600-talet att ha ihjäl 

romska  män och pojkar

 Tatarplakatet 1642 – ”til lifwet straffa”

 Under Karl XI fördrevs romer till finska  

gränsen mot Ryssland

 Finska romer återvänder i modern tid





 Judar konverterade och döptes 

redan i början av 1600-talet

 I Stockholm, Göteborg, 

Norrköping   och Karlskrona

 Judereglering till slutet av 1800-

talet



 Ute i Europa i spåren av Napoleonkrigens 

härjningar

 ”En stat, ett folk, en kyrka, ett språk ……”

 I (rest-) Sverige i traumat efter rikets klyvning

 Geijer, Tegnér .......

 Allmän folkskola på 1840-talet

 Läsebok för folkskolan



 Undanträngande & osynliggörande

 Samer & tornedalingar

 1884 – I svenska skolor talas svenska

 1957          –Skolöverstyrelsens skrivelse

 Sameblod

 Lycksele           2012 - Göteborg 2017 



 Ägnade sig åt rasbiologisk kartläggning i Sverige

 Inspirerade motsvarande verksamhet i Tyskland på 

1920-/30-talet

 Fokuserade på ”lägre stående grupper” som

- ”finnar”

- ”lappar”

- ”zigenare”

- ”judar” (?)



 Samma historiska hemortsrätt till landet Sverige 

som majoritetsbefolkningen

 Del av vårt lands gemensamma historiska kulturarv



 Minoritetspolitik handlar om språk & kultur

 Rättighetslag!

 Gäller i hela landet för samtliga 5 nationella 

minoriteter

 Allmänna bestämmelser = grundskydd införs

 Förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli 

inom förvaltningsområde (FO)



§ 3 Myndigheter ska informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter

§ 4 Stat/kommun ska skydda och främja de 

nationella minoriteternas språk och kultur

Särskilt främja barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av sitt eget NM-språk 

§ 5 Myndigheter ska ge de nationella minoriteterna 

möjlighet till inflytande och samråda med dem



 Service på NM-språket i ärenden som har 

anknytning till området, när enskilda så begär

 Förskola och äldreomsorg där hela eller delar av 

verksamheten bedrivs på NM-språket

 Statsbidrag för merkostnader m a a NM-lagen

 FO gäller språket – finska romer i finskt FO

 När minst en kommun ingår i FO, så gör länets     

landsting/region det också – SLL i FO för finska





 Från 7 (2000) till 38 (2010) till 75 (2015) 

kommuner i FO och fler på väg (81 från 1.2.2018)

 Alla kommuner i FO jobbar åtminstone med det 

åtagandet – kan förståss bli ännu bättre

 Framgång - främst beroende på lokal mobilisering 

från minoriteten!



 ”Varför frågar ni oss?”

 ”Vi behandlar alla lika”

 ”Vi behandlar alla invandrare lika”



 ”Ingen har frågat efter det”

 ”Vi ingår ej i förvaltningsområde”

 ”Nej, vi arbetar med finskt/samiskt

förvaltningsområde”



 75 kommuner i FO

 215 kommuner helt utanför FO

 Grundskydd knappast/eller inte alls i de 215 

kommuner som ej ingår i något FO

 Men, också i långt ifrån i alla 75 kommuner i 

FO!

 Efter 8 år! Närmast totalt misslyckande!



 Grundskyddet hanteras bara av ett mindre 

antal kommuner/landsting, och då ofta bara 

för det språk kommunen ingår i FO för

 En majoritet av landets nationella minoriteter 

har fortfarande åtta år efter reformen inte 

tillgång till grundskyddet

 För romer/romani chib och judar/jiddisch 

tillämpas LoNM i stort sett inte alls



 Det utsatta läget för NM-språken gör att minoritets-

politiken i större utsträckning behöver inriktas på 

överföring av språk och kultur mellan generationerna

 Minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom 

andra politikområden

Mainstreaming - inte något nischområde!

Jfr jämställdhetspolitik, barns rättigheter



 Skyldighet anta dokumenterade mål och riktlinjer 

för det minoritetspolitiska arbetet

 Ange hur de ska följas upp och vid behov redovisas

 Ovillkorlig skyldighet att informera minoriteter om 

deras rättigheter och det allmännas ansvar



 Samråd sker på det allmännas villkor och i för liten 

utsträckning

 Minoriteterna har inte tillräckliga förutsättningar 

för att vara jämbördiga parter i samråd

 Barn och unga kommer till tals i för liten 

utsträckning

 Minoritetsorganisationer har inte tillräckliga 

resurser för att bedriva sitt arbete



 Samråd innebär en strukturerad dialog

 Samråd för att NMs inspel ska kunna beaktas i 

kommuners beslutsfattande innan beslut tas

 Samråd oavsett om det finns föreningar

 Särskilt beakta förutsättningarna för barn & unga



 Erbjuds ej i flera FO-kommuner

 Erbjuds i minimal utsträckning i många FO-

kommuner

 Sällan plan för successiv utbyggnad av hur stor del 

som erbjuds



 Förskola där ”hela eller väsentlig del” av 

verksamheten erbjuds på NM-språket

 Skyldighet att fråga om önskan om förskola på 

NM-språket

 Bestämmelserna förs in i Skollagen

 Skolinspektionen får ett tydligare ansvar

 Inte modersmål utan nationellt minoritetsspråk



 Äldreomsorg där ”hela eller väsentlig” del av 

verksamheten erbjuds på NM-språket

 Skyldighet att informera om rätten till 

äldreomsorg på NM-språket

 Kommuner ska särskilt beakta äldres behov av 

att kunna upprätthålla sin kulturella identitet 

inom äldreomsorgen

 Bestämmelserna förs in i Socialtjänstlagen

 IVO får ett tydligare ansvar




