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Remissvar Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som
rör det samiska folket
Ert Dnr Ku2019/01308/RS
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, tackar för möjligheten att lämna
remissvar. STR-T är företrädare för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Förbundet vill framföra följande synpunkter:
STR-Ts mening är att minoritetspolitik och urfolkspolitik ska hållas isär, detta framhävs i avsnitt 5.6
och 5.7 i SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är viktig och den får under inga omständigheter
sammanblandas med annat och förminskas i betydelse. Att staten underminerar minoritetslagen är
direkt anmärkningsvärt.
Det är även anmärkningsvärt att förslaget använder en minoritetskonvention till fördel för en minoritet,
men negativt särbehandlar andra nationella minoriteter som omfattas av bestämmelserna. Ifall
regeringen väljer att tolka ramkonventionens artikel 15 på detta sätt ska även andra nationella
minoriteter ges möjlighet till konsultation.
Förbundet har under senare år noterat att förvaltningsmyndigheter oreflekterat kommunicerar judar,
romer, sverigefinnar och tornedalingar som en grupp med namnet nationella minoriteter eller övriga
nationella minoriteter medan samer som urfolk synliggörs. Detta förfaringssätt är inte acceptabelt.
Förvaltningsmyndigheter ska kommunicera korrekt enligt gällande lagstiftning.
I argumenten för en särskild konsultationsordning framhålls kritik från internationella organ, STR-T vill
påpeka att kritiken rörande effektivt deltagande har gällt samtliga nationella minoriteter. Det finns
därför starka skäl att införa en starkare skrivning för samråd även för nationella minoriteter, vilket
uppmärksammades av SOU 2017:60.
STR-T vill också, precis som SOU 2017:88, uppmärksamma att det finns strömningar i samhället och
historiska argument som visar att tornedalingar, kväner och lantalaiset också är att betrakta som ett
urfolk. Frågan om ett ytterligare urfolk i Sverige har inte prövats än, men vinner allt mer aktualitet att
prövas.
STR-T finner det även anmärkningsvärt att inga andra minoritetsorganisationer som representerar judar,
romer och sverigefinnar beretts möjlighet att lämna remissvar.
STR-T avstyrker förslaget i dess nuvarande form. STR-T kräver likabehandling.
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