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Borås Stads remissyttrande över Remiss av Institutet
för språk och folkminnens förslag till
handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
Beslut
Upprättat svar översänds till Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Regeringen har givit Borås Stad möjlighet att lämna synpunkter över förslagen i
Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska,
jiddisch, meänkieli och romska. Borås Stad instämmer överlag i förslagen som
presenterats i handlingsprogrammet men önskar göra vissa medskick som vi
anser viktiga.
Borås Stad anser att innehållet är mycket bra men att det saknas tidsplan,
budget och prioriteringar. Likaså behövs ett samlat grepp kring områden och
dess utmaningar för att språken ska kunna överleva på lång sikt. Som ett led i
detta bör även jiddisch och romska få territoriella rättigheter.
Ärendet i sin helhet
1.1 En ökad och sammanhållen kunskap om minoriteterna och
minoritetsspråken

Informationsportal
Borås Stad anser att förslaget om en informationsportal med samlad
information är viktig, men menar samtidigt att minoritet.se bör få behålla detta
uppdrag och att man här också bör samla information från samtliga statliga
myndigheter som berörs direkt av lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724). Kommuner, regioner och inte minst individen
måste kunna få information direkt från denna portal istället för att som idag
tvingas kontakta olika myndigheter.
Obligatorisk webbutbildning
Att ta fram en obligatorisk webbutbildning för offentliganställda är ett bra
förslag i sak, men vem ska följa upp att detta efterlevs och vad får det för
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konsekvenser om man inte följer detta? Samma fråga gäller även
Skolinspektionens föreslagna uppdrag. Borås Stad anser att det inte räcker med
rekommendationer utan krävs hårdare påföljder.
Insamling av data om antalet talare
Borås Stad är av åsikten att detta är ett mycket känsligt område, inte minst för
den romska gruppen. Om det ska genomföras en insamling bör man gå mycket
varsamt fram i samråd med de nationella minoriteterna på ett öppet och
transparent vis.
3.4.2. En obruten utbildningskedja – (Ingår ej i betänkandet)

Denna del ingår ej i betänkandet men Borås Stad önskar göra ett medskick då vi
anser att informationen på sida 26 inte överensstämmer. Då man ej med
säkerhet vet hur många talare av nationella minoritetsspråk det finns i landet går
det heller inte att fastslå hur många som har rätt till modersmålsundervisning.
Dessa fakta blir därmed irrelevanta och riskerar snarare att ge en helt felaktig
bild av behovet som med största sannolikhet är mycket större än vad som
framkommer i denna del.
5.1. Resursbibliotek och Kungliga bibliotekets app

Borås Stad önskar trycka på vikten av opartiska, neutrala utvärderare av appen.
Dessa behöver också god kännedom om de olika varieteter som förekommer
och om språken överlag.
5.6. Medier och public service

Borås Stad ser detta som viktigt men önskar också att man tar med de romska
varieteterna som talas även i våra grannländer. Samarbetet bör inte upphöra vid
medier enbart, utan omfattas av fler områden.
Remissyttrandet i sin helhet

Borås Stad instämmer i övrigt i de förslag som ISOF (Institutet för språk och
folkminnen) lämnat och tillstyrker därmed förslaget.
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