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 Ledamot av Minoritetsspråkskommittén (1996-97) 

(SOU 1997:193)

 Politiskt sakkunnig hos statsrådet Nyamko Sabuni 

(2007-2010). Ansvar för bl a reformeringen av den 

nationella minoritetspolitiken (Prop. 2008/09:158)

 Chef för Minoritetsenheten vid Länsstyrelsen i 

Stockholms län (2010-2012)



 Sveriges minoritetspolitik - en folkrättslig 

skyldighet inom ramen för Sveriges åtaganden 

gällande Mänskliga Rättigheter

 Jämför FNs Barnkonvention, EUs direktiv för 

likabehandling av kvinnor och män, funktions-

hindrade etc

 Bygger på Europarådets (1949) arbete med  

grundläggande mänskliga rättigheter i Europa



 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(1950)

 Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (1992)

 Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (1995)



 Samerna ett urfolk i Sverige (Riksdagen 1977)

 Sametinget inrättas (1993)

 Finska språkets särställning i Sverige (1994)



minoritet språk

judar jiddisch

romer (resande) romani chib (alla variteter)

samer samiska (alla variteter)

sverigefinnar finska

tornedalingar meänkieli (alla variteter)



Finland Norge Danmark

Samer Samer -

Romer Romer -

Judar Judar -

Finlandssvenskar - -

Gammelryssar - -

Tatarer - -

- Kvener -

- Resanderomer -

- Skogsfinnar -

- Tyskar i Slesvig



 Skiljer sig språkligt och kulturellt från 

majoritetsbefolkningen (ej dialekt av svenska)

 Har funnits av hävd i landet (historiskt, d.v.s. ej 

nutida invandrargrupper)

 Har i dag en uttalad samhörighet och vilja att 

behålla sin identitet



 Bygger på självidentifikation

 Ingen officiell registrering/statistik på etnisk grund 

i Sverige

 Integritetsskäl/historiska skäl

 Det finns uppskattningsvis minst 700.000 invånare 

i Sverige med minoritetsbakgrund – Var 10:e inv.



”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)



 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



 Gustav Vasa skattebelägger handeln i norr

 Karl IX reglerar i början av 1600-talet handeln med 

samer till 5 marknadsplatser (bl a Jokkmokks 

marknad), där kyrkor byggs

 Tvångskristning av samer (bl a förbjuds jojk och 

samiska trummor)

 Samer tvingas tvångsarbeta i den tidiga gruvnä-

ringen i Norrland (Nasafjäll) på 16/1700-talet





 Lappmarksplakat – 1673 resp. 1749

 Odlingsgräns – 1867

 Avvittringen – 1873

 Renbeteslag – 1886 resp. 1898







• 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

 I (rest-)Sverige i traumat efter rikets klyvning

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

 Geijer, Tegnér .......

 Allmän folkskola på 1840-talet

 Läsebok för folkskolan



• Undanträngande & osynliggörande

• Samer & tornedalingar

• 1884 – I svenska skolor talar man    

svenska

• 1957 – Skolöverstyrelsens skrivelse

• Gunnar Kieri - ”Var som folk”

• Lycksele 2013

• Skambeläggning - Namnbyte

•



 ”Lapp ska vara lapp”-politiken från 1880-talet

 Lappfogdeväsendet fram till 1970

 Nomadskolor fram till 1960-talet (bara svenska)

 Samer får inte bygga fasta bostadshus

 1928 – Renbeteslag – Vem är same/inte same?

 Skogsavverkning, gruvor, vattenkraft, vindkraft m m



 1852 - Gränsen stängs mellan Ryssland och Norge 

 1889 – Gränsen stängs mellan Ryssland och Sverige

 1905 - Unionsupplösning mellan Norge o. Sverige

 1919 – Renbeteskonvention mellan Norge o. Sverige

 Tvångsförflyttningar fram till 1940-talet



 1921 – Ordningslag/stadga som förbjuder romer 

att stanna mer än 3 veckor i samma kommun

 Förbud att bosätta sig i kommun fram till 60-talet

 Ingen rätt att gå i skola förrän på 60-talet

 Tvångssteriliseringar på 30-/40-talen

 Systrarna Taikons (Katitzi) kamp på 60-talet



 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 (?)



”en omfattande kollektiv minnesförlust, 

i varje fall på den svenska sidan.”

Horace Engdahl 

vid invigningen av Märkesåret 1809                             

Sveriges Riksdag, den 15 januari 2009



 Samma historiska hemortsrätt till Sverige som 

majoritetsbefolkningen

 Del av vårt lands gemensamma historiska kulturarv



Språklag (1 juli 2009)

Lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (1 januari 2010)



1 kap. 2 §

”Samiska folkets och etniska, språkliga och 

religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 

främjas.”



 Gäller i hela landet för samtliga nationella 

minoriteter

 Allmänna bestämmelser = grundskydd införs

 Förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli 

inom förvaltningsområde (FO) och hos vissa 

myndigheter



§ 3 Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på 

lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna 

om deras rättigheter



 Ingen information om NM-frågor

 En kommun länkar till Länsstyrelsen i Sthlms län

 Flera kommuner marknadsför sin ”skogsfinska” 

historia

 ’Finska’ under ’translate’ eller ’other languages’

 ’Finska’ – ”menade du ’minska’?”



§ 4 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att 

skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella 

minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 

sin kultur i Sverige. 

Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt.



 De nationella minoriteterna ska ges möjligheter att 

tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och 

utveckla en egen kulturell identitet. 

 De nationella minoriteterna ska kunna överföra sitt 

minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation. 

 De nationella minoritetsspråken, som utgör en del 

av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och 

utvecklas som levande språk i Sverige. 



Enligt Skollagen (2010:800) (10 kap. 7 §)

 Räcker med en elev i kommunen

 Inga krav på att språket ska vara ”levande i 

hemmet”, men

 Rektor avgör om grundläggande förkunskaper

Sedan 2008 ”kompenseras” varje kommun för detta 

med 2 kronor/invånare/år i statsbidrag

Från 2015 NM-språk även som rent nybörjarspråk!!!



Mål

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om de 

nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket 

samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, 

språk, religion och historia.”

OBS!  Tillkommer gör de nya kursplanerna i historia, 

svenska & samhällskunskap



§ 5 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella 

minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och så långt det är möjligt samråda med

representanter för minoriteterna i sådana frågor.



”Nationella minoriteter bör särskilt engageras och 

ges möjlighet att påverka i frågor som rör 

användandet av ekonomiska resurser avsatta för 

minoritetspolitiska åtgärder.” (författn.kom. § 5)



 Service på samiska, finska och meänkieli i ärenden 

som har anknytning till förvaltningsområdet, när 

enskilda så begär

 Förskola och äldreomsorg där hela eller delar 

erbjuds på samiska, finska och meänkieli

 Statsbidrag för merkostnader m a a NM-lagen

 FO gäller språket – finska romer i finskt FO

 Kommun kan ansöka hos Reg. om att få ingå i FO



 Borås 13,800 13,2 %

 Göteborg 30.000 5,7 %

 Skövde 4.150 8,0 %

 Trollhättan 4.600 8,3 %

 Uddevalla 2.800 5,3 %

 Mariestad (fr. 2015?) 1.900 8,1 %

 Västra Götalands-regionen

 Mölndal (3.500), Lilla Edet (12,3 %), Ale (9,9 %), 

Tranemo (10,6 %), Svenljunga (8,9 %), Mark (8,2 %)?



 ”substantial part” d.v.s. ”väsentlig del” (§ 8)

 ”hela eller delar av” (LoNM §§ 17, 18)

 ”helt eller delvis” (Prop. 2008/09, förf.kom.)

 40 minuter i veckan?

 Skolinspektionen 2013



”Omfattningen av verksamheten kan variera 

beroende på hur många barn den omfattar och 

tillgången på språkkunnig personal. Finns det 

tillräckligt  många barn och tillräckligt mycket 

personal som behärskar språket kan verksamheten 

bedrivas mer organiserat i särskilda grupper eller på 

särskilda tvåspråkiga förskoleavdelningar eller helt 

tvåspråkiga förskolor.” (författn.kom. § 17)



 7 kommuner i Norrbotten (sedan 2000)

 31 nya kommuner (sedan 2010)

Kommun kan ansöka att ingå i FO (LoNM § 7)

 4 nya kommuner (sedan 1 maj 2010)

 6 nya kommuner (sedan 1 februari 2011)

 9 nya kommuner (sedan 1 januari 2012)

 8 nya kommuner (sedan 1 februari 2013)

 4 nya kommuner (sedan 1 februari 2014)              

samt 13 (av 21) landsting/regioner





 Ludvika 3.022 11,8 %

 Mariestad 1.930 8,1 %

 Trelleborg 1.561 3,7 %

 Oxelösund 1.775 15,8 %

 Nykvarn 2.127 22,5 %

 Malmö 8.035 2,6 %

 Smedjebacken 1.607 15,1 %

Därmed också Region Skåne (14/21)





 Från (7 till) 38 till 68 FO-kommuner på 4 år! ! !

 52 kommuner i förvaltningsområde för finska

 2015 ytterligare 7 i finskt FO, d.v.s. 59 av 75

 Främst tack vare ett lokalt mobiliseringsarbete från 

finska föreningar



 Från 1 juli 2015 inga krav på förkunskaper för 

modersmålsundervisning i NM-språk

 Ökat samarbete mellan de fem nationella 

minoriteternas riks- och ungdomsorganisationer 

ger större slagkraft



 Långsiktigt hållbar lärarutbildning

 Ett regelverk som möjliggör distansundervisning

 Utökat utbud av tvåspråkig undervisning på NM-

språk

 Regler som underlättar tillkomsten av friskolor för 

de nationella minoriteterna, särskilt sverigefinska



 Regeringen måste tydliggöra vad som gäller för att 

efterleva vad Sverige förbundit sig till vid 

ratificeringen av Språkstadgan



 Samråd är medinflytande – före beslut

 Samråd ska ske på likvärdiga villkor

 Samråd ska säkerställa lokal prioritering av NM-

politiken – lokal mångfald

 Inte ”Vad måste vi göra?”, utan Varför ska vi ha en 

NM-politik?



 Gäller samtliga 5 NM i alla 290 kommuner!

 Lagtrots helt oacceptabelt 5 år efter LoNM!

 Information om NM-rättigheter

 Värna (aktivt agerande) av NM-språken

 Samråd (medinflytande) före beslut som berör NM



 Regeringen måste kraftfullt tydliggöra att 

GRUNDSKYDDET GÄLLER VARJE KOMMUN

 I annat fall krävs sanktionsmöjligheter i LoNM

 Pröva om det behövs mer kraftfulla och pådrivande 

uppföljnings-myndigheter



T a c k !




