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Remiss - Förslag till handlingsprogram för bevarande av de
samiska språken
Storumans kommun har i remiss daterad 2020-12-14 inbjudits att lämna
synpunkter på Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande
av de samiska språken.
Generellt sett instämmer Storumans kommun i programmets slutsatser
och anser att många av de föreslagna åtgärderna är angelägna. Vi har i
många tidigare remissvar inom området tydligt påpekat att kommunen
har alla ambitioner att leva upp till minoritetslagstiftningens krav och
målsättningar, men att det ofta har varit praktiskt omöjligt eftersom det
bland annat inte funnits behörig personal med språk- och kulturkompetens att anställa inom förskola, skola eller omsorg.
Detta arbete måste fortsätta i samarbete mellan Sametinget, staten via
universiteten och andra myndigheter, och kommuner och regioner som
arbetsgivare. Vi anser att det är mycket bra att det tydligt struktureras
och tydliggörs vad som krävs av utbildningssystemet, från grundskola
upp till högskola och vuxenutbildning för att myndighetssverige ska
kunna leva upp till lagens målsättningar och krav på sikt.
Vi vill dock tydligt avstyrka förslaget att förskola på samiska ska erbjudas inom fyra månader efter att det efterfrågats av vårdnadshavaren.
Kommunen är naturligtvis inte negativ till att leva upp till målsättningen
att erbjuda detta så skyndsamt som möjligt, men det är inkonsekvent att
skriva in ett sådant specifikt tidskrav i detta handlingsprogram som
främst fokuserar på strukturella åtgärder för att stärka kapaciteten för
samhället att tillgodose individernas rättigheter på längre sikt. Detta förslag skulle dessutom innebära en ändring i skollagen och behöver i så
fall behandlas i en separat process.
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