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Synpunkter på Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har valt att lämna yttrande enbart på frågor i
utredningen som direkt berör UR:s verksamhet.
Kommissionens rekommendationer för att utöka sändningstider av program
på romani chib i public service-bolagen SVT, SR och UR. (4.2.4)
I UR:s sändningstillstånd står det mycket riktigt att UR:s samlade programutbud på
de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib samt
teckenspråk ska, sammantaget med Sveriges Radios och SVT:s utbud, öka årligen
jämfört med 2013 års nivå. Ökningen ska vara betydande.
Enligt Granskningsnämndens bedömning av 2015 års public service-redovisningar
hade public service-bolagen med tvekan uppfyllt kravet. Nämnden noterade att det
mot bakgrund att bolagen kan prioritera olika språk under tillståndsperioden,
kommer det vara möjligt först vid slutet av tillståndsperioden att uttala sig om
bolagens utbud ökat i fråga om samtliga språk.
UR delar bedömningen att programbolagens sändningar på romani chib historiskt
sett har varit låga. UR har de senaste åren ökat sitt utbud och sändningarna på
romani chib utgjorde 2015 fyra procent av det totala sända utbudet. UR sände
därigenom mest på romani chib procentuellt sett av de tre programbolagen.
UR kommer under sändningstillståndsperioden fortsätta att öka utbudet på romani
chib. Som kommissionen konstaterar är detta en viktig del av språklig revitalisering,
identitetsskapande och synliggörande av den romska minoriteten. Som ett exempel
kommer därför en serie om romers historia, utifrån romernas perspektiv, att sändas
under 2017.
Eftersom UR har ett särskilt utbildningsuppdrag utgår UR:s program från behoven
av språkstärkande och språkutvecklande material och målet är att bredda,
komplettera det andra gör på minoritetsspråk.
Programmen ska öka
språkkunskaperna och samtidigt vara ett stöd för dem som inte helt behärskar
språken.
Genom fortlöpande dialoger och inkludering genom referensgrupper som
sakkunnigt följer framtagandet av programinnehållets fakta kan UR producera
program både med och för romer. En ökad kunskap om romers situation hjälper
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också UR:s medarbetare att uppmärksamma och därmed undvika stereotypisering
och exotifiering i programarbetet.
För att UR i framtiden ska kunna ha en betydelsefull roll för romer, och då speciellt
de yngre, är en adekvat reglering av sändningsutbudet online avgörande. Äldre barn
och unga lägger idag två till tre gånger så mycket tid på rörlig bild online som i
broadcast. Online finns möjlighet att utveckla nya typer av stöd till programutbudet.
Genom att fullt ut använda teknikens möjligheter kan fler dra nytta av UR:s utbud,
och det kan få en än mer betydelsefull roll för målgruppen.
UR har således ambitionen att fortsätta utveckla och utvidga utbudet på romani chib
på det sätt som framgår av den mellan programbolagen träffade överenskommelsen.
Det är ett uppdrag UR tar på stort allvar. UR har och vill fortsätta utveckla
medverkan och samverkan med romerna.
För Sveriges Utbildningsradio AB
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