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Sametingets yttrande avseende Institutet för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken (Er
beteckning Ku2020 /01900
Sametinget lämnar följande synpunkter gällande Institutet för språk och folkminnens förslag
till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken.

Bilaga 2 Kunskapsöversikt och lägesbeskrivning
1.1.5 Samiska
I detta avsnitt finns en kort redogörelse av de samiska språken och dess utbredning och
användning i Sverige. Det finns en skrivning som inte är korrekt beskrivet.
”Det praktiska språkpolitiska arbetet utförs av Samiskt språkcentrum som är etablerat i
Östersund och Tärnaby och som arbetar med revitalisering av de samiska språken”.
Sametinget är både ett samiskt folkvalt parlament med folkvalda ledamöter och 1993
inrättades Sametinget som en statlig förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och
för samisk kultur. Sametingets syfte är att förbättra urfolket samernas möjligheter att bevara
och utveckla sin kultur. Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som väljs vart
fjärde år Högsta beslutande organ i Sametingets folkvalda parlament är plenum som består
av 31 folkvalda ledamöter. Plenum utser i sin tur styrelse, presidium, nämnder och
ungdomsråd.
En språknämnd som består av folkvalda ledamöter utför det språkpolitiska arbetet.
Det politiska arbetet sker med utgångspunkt utifrån Sametingets språkpolitiska
handlingsprogram där mål och vision utgår från den givna tanken att de samiska språken
ska vara levande språk, nära kopplade till samisk kultur och samhällsliv
Samiskt språkcentrum som är etablerat 2010 i Staare/Österund och Dearna/Tärnaby arbetar
med att främja och stimulera ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska
talarna, utveckla metoder för språkrevitalisering samt verka för att synliggöra och
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öka statusen för de samiska språken.
Det är således Sametingets språknämnd som utför det språkpolitiska arbetet genom
kanslistöd från Sametingets kansli.
Sametinget har i övrigt inga synpunkter på Institutet för språk och folkminnes förslag i
handlingsprogrammet för bevarande av nationella minoritetsspråk.
I detta ärende har t. f kanslichef Anita Kitok beslutat och t. f avdelningschef för språk
Ingegerd Vannar har varit föredragande.
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