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Remissyttrande

Remissyttrande Förslag till handlingsprogram
för bevarande av de samiska språken
Svenska institutet (SI) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående (dnr
Ku2020/01895). SI har begränsat sitt remissvar till det förslag som särskilt berör myndigheten.

Artikel 12 Kulturell verksamhet och kulturella inrättningar
Åtgärder
Förtydliga Svenska institutets uppdrag med att synliggöra urfolket samerna och
samiskan i sitt arbete med att främja bilden av Sverige och svensk kultur.
Urfolksdeklaration artikel 15 p.2 anger ”Staterna ska vidta åtgärder i samråd och
samarbete med de berörda ursprungsfolken för att bekämpa fördomar och utrota
diskriminering samt för att främja tolerans, förståelse och goda relationer mellan
urfolken och alla andra delar av samhället.”

SI:s kommentarer
Enligt den instruktion som gäller för SI har myndigheten i uppgift att sprida information och
kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet. Det ingår med andra ord i myndighetens
uppdrag att synliggöra hela Sverige, inklusive samerna och samiskan, internationellt. Det gäller
särskilt för det kommunikationsmaterial som har karaktären av grundläggande fakta och
information om vårt land. På SI:s webbplattform Sharing Sweden, som riktar sig mot svenska
ambassader, organisationer och andra som vill berätta om Sverige, finns olika typer av
kommunikationsmaterial om samerna och samiskan, tex faktablad, men också underlag framtagna
för kommunikation i sociala medier. I vår nya skrift om Sverige, Sweden, a country less ordinary,
återfinns också ett kapitel om samisk kultur och det samiska språket.
SI avser fortsatt att berätta och informera om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken
generellt i verksamheten, inklusive samerna och samiskan, på ett sätt som sker i överensstämmelse
med myndighetens uppdrag och målsättningar och som är relevant för utländska målgrupper.
Det är vidare en naturlig utgångspunkt för SI att samverka med berörda aktörer kring utformning
av aktiviteter och utbud. Att SI ska bedriva sin verksamhet i nära samarbete med relevanta
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Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete
och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära
samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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myndigheter, företag och andra organisationer står inskrivet i SI:s förordning. För SI gäller det
självklart även verksamhet som inkluderar Sveriges minoriteter och minoritetsspråk.
Med hänvisning till ovan avstyrker SI utredningens förslag att det krävs ytterligare förtydligande av
SI:s uppdrag. SI:s bedömning är att det arbete som myndigheten redan gör för att lyfta samiskan
och samisk kultur ryms inom den myndighetsstyrning som riksdag och regering beslutat för SI och
som gäller idag.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Per-Arne Wikström. Rådgivare Kajsa Haag
har varit föredragande.
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