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Göteborgs Stads svar på
Kulturdepartementets remiss
Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk, avseende jiddisch och
romani chib
Sammanfattning
Göteborgs Stad välkomnar insatser som kan stärka de olika nationella
minoritetsspråkens ställning och utveckling och ställer sig positiv till
utredningens förslag i sin helhet.
Nedan följer synpunkter på de förslag som berör den kommunala
verksamheten. Göteborgs Stad förespråkar ett stärkt uppdrag att utveckla
samverkan mellan myndigheter och utförare av modersmålsundervisningen i
romani chib och jiddisch.

Beredning av Göteborgs Stads remissvar
Ärendet har beretts av stadsledningskontoret. Synpunkter på remissen har
inhämtats från grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen genom
Språkcentrum och konsument- och medborgarservice genom Romano Center
i Väst. Kontakt har tagits med den Judiska församlingen i Göteborg och
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer. De sistnämnda har
lämnat synpunkter via en arbetsgrupp med representanter från minoriteten i
rådet. Judiska församlingen har inte lämnat synpunkter. Samtliga tillfrågade
ställer sig positiva till förslaget i stort. De synpunkter som inkommit
återfinns i Göteborgs Stads bedömning. Arbetsgruppen med representanter
Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer understryker även
att de speciella satsningar som Isof utredning lyfter gällande möjligheten att
studera romani chib på universitetsnivå i Sverige är ett starkt önskemål från
minoriteten.
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Göteborgs Stads bedömning
Kommentarerna följer dispositionen i Institutet för språk och folkminnens
rapport.
Förslag 7.2.2 och 7.3.2
När referensgrupp och styrgrupp ska etableras bör Språkcentrumen överväga
representation där den kommunala och sektoriella erfarenheten finns
företrädd.
Förslag 7.2.3 och 7.3.3
Göteborgs Stad saknar tydligare skrivningar om hur språkcentrumen kan ge
stöd till skolans uppdrag att erbjuda och anordna modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk.

Uppdraget blir omfattande utifrån det kritiska läge språken befinner sig i,
den utbredda geografiska spridningen och framför allt romani chibs breda
variation. Men också utifrån det motstånd språkbärarna möter i kontakt med
det allmänna och arbetet som måste ske även gentemot majoritetssamhället.
För att lyckas med det behöver uppgiften om samverkan med andra aktörer
på området prioriteras och lärdomar från det samiska språkcentrumet tas
tillvara.
Det allmänna, och mer specifikt kommunerna som huvudmän för skolor är
en aktör som tydligare borde vara delaktig i arbetet på alla nivåer. Att bygga
upp strukturer för myndighets- och utförarsamverkan ser Göteborgs Stad
som en viktig nyckel för att ge stöd till offentliga aktörer med ansvar i
frågorna. Språkcentrumen, skolverket, universiteten, kommunalförbund,
förvaltningar och skolorna bör prioritera de kommunala frågorna som idag
utgör hinder för att elever ska få sina rättigheter tillgodosedda och ha
möjlighet till en sammanhållen språkkedja från barndom till vuxen ålder.
Brist på modersmålslärare, svårigheter att fylla heltidstjänster och andra
utmaningar att erbjuda modersmålsundervisning kan här få ett forum och
problemen kan finna lösningar när berörda aktörer är med och skapar dem.
Förslag 7.2.4 och 7.3.4
Göteborgs Stad ser det som önskvärt att det upprättas en närvaro av
språkcentrumen i Göteborg och Malmö i form av lokala filialer.

Göteborg den 20 maj 2020
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE
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