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Till Kulturdepartementet
Remiss från Isof, Institutet för språk och folkminnen,
Ku2020/01900
Remissvar ”Förslag till handlingsprogram för bevarande av
de nationella minoritetsspråken” från Gällivare kommun
Gällivare kommun, förvaltningskommun för samiska, meänkieli och
finska, ställer sig positiv till handlingsprogrammets avsikt att stärka
bevarandet av de nationella minoritetsspråken i allmänhet och
finska, meänkieli, romani chib och jiddisch i synnerhet. Synpunkter
har begärts in från Lapplands Kommunalförbund, Barn- och
utbildningsförvaltningen och Ungdom- fritid och kulturförvaltningen.
Gällivare kommun ser ett behov av att krav, förväntningar och
kostnader motsvarar kommunens förutsättningar både ekonomiskt
och personellt. Detta för att på bästa sätt kunna verkställa
föreslagna aktiviteter och bidra till en sammanhållen
utbildningskedja. Ökade resurser kommer att krävas i form av
ekonomiska bidrag och stöd för aktiviteter, utbildningar,
vikariekostnader och inköp av exempelvis läromedel med mera.
I förslaget framgår att kostnaderna i flertalet fall behöver utredas
ytterligare, ska ske inom ram eller bli kostnadsneutrala. Vi ser fram
mot en mer fullödig ekonomisk analys av insatserna då vi ställer oss
tveksamma till några av de uppskattade kostnaderna. Som exempel
kan nämnas fjärrundervisning i grundskola/förskola/förskoleklass. I
förslaget uppges att insatser på sikt ska bli kostnadsneutrala. Det
ställer vi oss frågande inför. Kravet på fjärrundervisning kräver både
fjärrlärare och handledare på plats och innebär således dubbla
kostnader/språk/elev. Vi ser inte någon möjlighet att insatsen i
praktiken blir kostnadsneutral.
Ett annat exempel är kommunens brist på legitimerade lärare
generellt och än mer avseende legitimerade lärare i minoritetsspråk.
För att möta denna utmaning krävs förändrade attityder och
värderingar i samhället i allmänhet. Kommunen behöver också ha
förutsättningar att stimulera/finansiera utbildning av befintliga
lärare och täcka upp för ökade vikariekostnader på samtliga
grundskolor. Vi ser fram mot nya kostnadsberäkningar.
Med vänlig hälsning
Catharina Gustafsson
T.f. minoritetsspråkshandläggare
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