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Remiss. Institutet för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
Yttrande
Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande
av de nationella minoritetsspråken.
(Ku2020/01900)
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd instämmer i huvudsak med förslagen i
handlingsprogrammet. Det behövs en rad olika insatser riktade till olika
målgrupper för att stimulera revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken i
Sverige. Det behövs också insatser för att öka medvetenheten och kunskapen
om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken hos allmänheten. Vi
ställer oss tveksamma till förslagen om att inrätta förvaltningsområden för
jiddisch och romska. Avslutningsvis vill vi påpeka att vi anser att begreppet
romska ska ersättas med romani chib som vi anser är det korrekta begreppet.

Avsnitt 1. En ökad medvetenhet och kunskap om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken
Region Skånes yttrande: Förslaget att en obligatorisk webbutbildning för
offentliganställda om de nationella minoriteternas språkliga och kulturella
F79-D0AD-144A-6B9B-AB69B1378E63:04E65CA8-444E-C441-B93B-0C20D054EEE5
rättigheter ska tas fram och underhållas av en statlig myndighet är mycket bra.
Region Skåne vill framföra vikten av att även rikta innehållet i utbildningen till
folkvalda i kommun och region. Innehållet i webbutbildningen behöver belysa
de många olika ansvarsområden som kommun och region har.
Avsnitt 1.3 Förvaltningsområden för jiddisch och romska
Region Skånes yttrande: Vi ställer oss tveksamma till förslaget om etablering av
förvaltningsområden för jiddisch och romska. Enligt förslaget ska
förvaltningsområden för jiddisch och romska inrättas inom en femårsperiod och
därefter utvärderas ”på sikt”. Skälet till vår tveksamhet till förslaget är att vi
anser att fokus istället borde vara på att verka för att minoritetslagen efterlevs i
hela Sverige. Lagen har funnits i över tio år och årligen konstaterar
uppföljningsmyndigheterna att den inte efterlevs i den utsträckning som är
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önskvärd. Att i detta skede påbörja en process med att inrätta nya
förvaltningsområden i några kommuner/regioner tror inte vi gagnar jiddisch och
romska sett i ett större nationellt perspektiv.
I detta ärende har Region Skånes kulturnämnd beslutat. Caisa Lindfors,
utvecklare kulturarv och nationella minoriteter, har varit föredragande.
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