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Kommentarer

Sametinget har
ansvar för att
fördela
statsbidrag vid
vissa studier i
samiska till
samer.

En förutsättning
för att kunna
söka bidrag för
korttidsstudier är
att relevanta
kurser anordnas
för samer som
inte haft
möjligheten att
lära sig läsa och
skriva genom
utbildningssyste
met.
Det finns inte i
dagsläget
definierat ett
uppdrag för
utbildningsanord
nare att vara
ansvarig i fråga
som kan arbeta
för att uppnå
målet.

4. Säkerställa en
inkluderande
och likvärdig
utbildning av
god kvalitet och
främja ett
livslångt
lärande för alla.

4.5 Senast 2030
avskaffa
skillnaderna
mellan könen
inom
utbildningsområ
det och
säkerställa lika
tillgång till
utbildning och
yrkesutbildning
på alla nivåer för
utsatta personer,
inklusive
personal med
funktionsnedsätt
ning,
ursprungsfolk
och barn som
lever under
utsatta
förhållanden.

Sametinget
ska enligt
Sametings
lag
(1992:1433
) 2 kap 1 §,
p.3:
”fastställa
mål samt
leda det
samiska
språkarbete
t”.

Syftet med
bidraget är att
främja det
samiska språket
så att samer som
inte har haft
möjlighet att lära
sig läsa och
skriva på samiska
får tillfälle att
lära sig det, §1
Förordning
(2007:1347) om
statsbidrag vid
vissa studier i
samiska.
Statsbidrag för
korttidsstudier i
samiska är det
verktyg
Sametinget har
för att minska
antalet samer
som är
analfabeter på

sitt eget språk,
samiska.
Det är
otillräckligt utan
medaktör i form
av utpekad
utbildningsanord
nare med ansvar
i frågan.
4.7 Senast 2030
säkerställa att
alla studerande
får de kunskaper
och färdigheter
som behövs för
att främja en
hållbar
utveckling,
bland annat
genom
utbildning för
hållbar
utveckling och
hållbara
livsstilar,
mänskliga
rättigheter,
jämställdhet,
främjande av en
kultur av fred,
icke-våld och
globalt
medborgarskap
samt
värdesättande av
kulturell
mångfald och
kulturens bidrag
till hållbar
utveckling.

Ja

Sametinget
ska enligt
Sametings
lag
(1992:1433)
2 kap 1 §
verka för
en levande
samisk
kultur och
tainitiativ
till
verksamhet
er och
föreslå
åtgärder
som
främjar
denna
kultur.
Verksamhe
ten bedöms
inte vara
tillräcklig.

Sametinget
saknar resurser
för att bidra till
utbildningsmater
ial och insatser i
skolor nationellt
för att ge bättre
kunskap om
samer som
urfolk. Samerna
som urfolk har
traditionellt en
kultur som
bygger på en
holistisk livsstil
och syn. Att
kunna förmedla
den holistiska
synen i hela
Sveriges skolor
kan bidra till en
hållbar
utveckling
generellt.

