Mål och
delmål

Stor
inverka
n
nationel
lt
(ja/nej)

Verksamhet
inom
myndigheten
som avses
samt om den
bedöms vara
tillräcklig
(ja/nej)

Stor
inverkan
internatione
llt (ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om den
bedöms vara
tillräcklig

Kommentarer

Sametinget deltar
i samnordiskt
språkarbete
genom interreg
projekt 20152018.
Sametinget
målsättning är att
verksamheten
ska permanentas.
Ett permanent
Giellagáldu är
nödvändigt för
att säkerställa
samiska
aspråkets
utveckling inom
Sverige.

Sametinget har
inte erhållit
resurser att efter
projekttidens slut
fr o m andra
halvåret 2018 att
delta samnordiskt
i arbetet att
utveckla och
normera det
samiska språket.
För att stärka och
utveckla ett
samnordiskt
språkarbete
driver sametingen
i Sverige, Norge
och Finland ett
gemensamt
språkvårds- och
terminologiarbete
i projektet
Giellagáldu .
Giellagáldus
verksamhet
omfattar
språkutveckling,
godkännande av
terminologi,
språknormering
och information
om språkliga
frågor. Eftersom
samiska talas i
flera länder är det
naturligt att

10. Minska
ojämlikheten
inom och
mellan länder

10.3
Ja
Säkerställa lika
möjligheter…
Inom samiska
språket

Sametinget
ska enligt
Sametingsla
g
(1992:1433)
2 kap 1 p.3:
”fastställa
mål samt
leda det
samiska
språkarbetet
”.

språksamverkan
sker i samverkan
mellan de olika
länderna, för att
undvika att
språken utvecklas
åt olika håll,
vilket kan hända
utifrån
majoritetsspråken
s påverkan på
samiska språken.
Sametinget i
Norge har
tillförsäkrats
resurser för detta
ändamål och kan
således bedriva
detta arbete efter
projekttiden.
Avsaknad av
resurser för
Sametinget i
Sverige innebär
att samiska
språken kan
komma att
utvecklas åt olika
håll beroende på
det omgivande
majoritetsspråket
s inverkan på
språket. Risk
finns att t ex.
samisk litteratur
utgiven i Norge
blir oanvändbart i
Sverige då
språket är alltför
främmande för
samiska
språkanvändare i
Sverige.

10.3
Säkerställa lika
möjligheter…
I jämförelse
med
majoritetssprå
ket i Sverige

Sametinget
ska enligt
Sametingsla
g
(1992:1433)
2 kap 1 p.3:
”fastställa
mål samt
leda det
samiska
språkarbetet
”.

Sametinget deltar
i samnordiskt
språkarbete
genom interreg
projekt 20152018.
Sametinget
målsättning är att
verksamheten
ska permanentas.
Ett permanent
Giellagáldu är
nödvändigt för
att säkerställa
kontinuiteten i
det samiska
språkvårds- och
nomineringsarbet
et.

De samiska
språken har
samma behov för
språkvårdande
arbete som det
svenska språket.
De som använder
samiska kan inte
efter projekttiden
be ett språkråd om
råd i språkfrågor
som de som
använder staters
majoritetsspråk.
Efter projekttiden
finns inte i
Sverige någon
instans som
motsvarar ett
språkråd för
samiska, en
instans som
godkänner nya
termer,
standardiserar
språket, ger
språkanvändare
råd i
språkbruksrelatera
de frågor och
ägnar sig åt
språkvård.

