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Yttrande över betänkande:
Sveriges Television överlämnar härmed sitt yttrande över
betänkandet ”Kraftsamling mot antiziganism” (SOU 2016:44).

Jimmy Ahlstrand, Stategichef

SVT delar betänkandets beskrivning att situationen gällande romers mänskliga
rättigheter är allvarlig. Det finns ett stort behov av åtgärder som motverkar antiziganism
och skapar en grund för framtiden där romers mänskliga rättigheter säkerställs.
Kommissionen pekar på den romska befolkningens tydliga maktunderläge med klart
sämre livsvillkor på alla samhällsområden. Mycket arbete återstår.
För att SVT ska kunna fullgöra sitt uppdrag avseende ett programutbud på romani chib
så är tillgången till journalister som talar romani avgörande. SVT vill i detta
sammanhang betona vikten av möjlighet till skola och utbildning för romer. SVT ser ett
stort behov av att utbilda journalister med språklig kompetens i romani. Detta är en
grundförutsättning för att kunna skapa och tillhandahålla relevant journalistik avseende
språk, kultur och perspektiv.
Public service har en viktig roll för de nationella minoritetsspråkens utveckling och
kultur. Sedan slutet av 1970-talet har SVT:s sändningstillstånd innehållit formuleringar
som reglerar utbudet för språkliga minoriteter. Enligt nuvarande sändningstillstånd ska
programföretagens insatser på detta område öka. SVT har med utgångspunkt i den
överenskommelse som finns mellan public servicebolagen avseende
minoritetsspråksutbudet, stärkt minoritetsspråksutbudet sett både till kvantitet och
kvalitet. Enligt samma överenskommelse har SR ett huvudansvar för nyhetssändningar
på romani chib. Detta resulterar i att SR, avseende sändningsvolym, har ett större
åtagande. Dock bör poängteras att det är stor skillnad i resurs och projekttid mellan radio
och tv-produktion. I produktionshänseende går det inte att jämställa en timme radio med
en timme tv.
Ökningen av utbudet på romani chib har varit prioriterad. År 2015 sände SVT totalt 27
timmar på romani chib. Prognosen för 2016 visar på en knapp fördubbling av utbudet på
romani chib. Övergripande mål för SVT:s minoritetspråksutbudet har under senare år
varit att minoritetsspråksprogram inom kultur, samhälle och fakta ska använda
minoritetsgruppens perspektiv, men med målgrupp i en bred publik bland allmänheten.
Särskild vikt ska läggas vid att attrahera en yngre publik i gruppen 16-45 år då intresset
för den egna kulturen är stark i denna ålder. Det bör betonas att kvantitet inte beskriver
hela bilden för utvecklingen av SVT:s minoritets-språksutbud. SVT menar att behovet
av att höja kvaliteten på minoritetsspråksprogrammen är en väsentlig utmaning för att
attrahera både den språkliga minoriteten, och den breda publiken. Ett ensidigt
förhållningssätt som endast ser till sändningsvolymer utan att ta hänsyn till utmaningar
som språklig vitalisering, tvåspråkighet och utbildning, riskerar att urholka
minoritetsspråksutbudet.
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