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Kulturradets yttrande over "Nasta steg? Del 2.
Forslag for en starkt minoritetspolitik" (SOU
2017:88)
Kulturradet har getts tillfalle att yttra sig om delbetankandet fran Utredningen om en
starkt minoritetspolitik.

Kulturradets utgangspunkter
Kulturradet dr en farvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och arbetar
utifran de nationella kulturpolitiska malen. Myndigheten verkar for kulturens
utveckling och tillganglighet genom att fardela och folja upp statliga bidrag och
genom andra framjande atgarder.

Kulturradet har ett viktigt uppdrag — formulerat i myndighetens instruktion,
bidragsfarordningar och regleringsbrev — att framja de nationella minoriteternas och
det samiska folkets kultur. Det handlar bade om att stodja gruppernas mojligheter att
behalla och utveckla sin kultur i Sverige, och att verka for att kulturinstitutioner och
andra aktorer i samverkan med grupperna ska synliggara och pa annat satt framja
minoriteternas -kultur- och- lculturarv:
Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter. Myndigheten tar inte stallning till
ovriga bedomningar och fcirslag som laggs fram i betankandet.

Kulturradets synpunkter pa nagra av forslagen i betankandet
Kapitel 3 Utokade fitaganden enligt sprakstadgan
3.2 Artikel 8 — utbildning
3.2.5 Utredningens 5verviiganden
Utbildningsfragor ligger inte inom Kulturradets ansvarsomrade och myndigheten
aystar darmed fran att kommentera utredningens bedomning och farslag. Kulturradet
saknar daremot en belysning av fragan om laromedel pa de nationella
minoritetsspraken samt laromedel som speglar de nationella minoriteternas kultur,
historia och identitet. Kulturradet far ofta fragan fran faretradare for nationella
minoriteter om var ansvaret ligger for den typen av utgivning. Den utgivning som
Kulturradet kan ge bidrag till ror i farsta hand skon - , fack samt barn - och
ungdomslitteratur och kan naturligtvis anvandas i undervisningen. Skolverket har
tidigare haft uppdrag att producera vissa laromedel som ror nationella minoriteter
men verkar inte ha kvar det uppdraget. Det dr av stor vikt att det produceras
laromedel speciellt aysedd for modersmalsundervisning, samt att de nationella
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minoriteterna inlduderas i ovriga laromedel. Det ar relevant aft det finns ett utpekat
ansvar for detta room ramen for utbildningspolitiken. I forlangningen kan de
sammantagna insatserna pa litteraturomradet room kultur- och utbildningspolitiken
bidra till de nationella minoritetssprakens och den nationella minoritetslitteraturens
framtid.
3.5 Artikel 11 - massmedia

3.5.6 Utredningens overviiganden
Vad galler utredningens bedomning och forslag hanvisar Kulturradet till
myndighetens remissvar pa Medieutredningens slutbetankande.I Nar det galler
mediesituationen for det samiska folket och de nationella minoriteterna instamde
Kulturradet i stort i utredningens bedomningar. Bland annat delade myndigheten
utredningens bedOmning att det fOreslagna mediestodet ska vara oppet for alla
minoritetsgrupper att soka samt att ingangsvardena for stod till nationella
minoriteters medier, bade genom det foreslagna mediest8det samt innovations - och
utvecklingsstodet, ska vara lagre an for majoritetssamhallets medier. Kulturradet
instamde aven i utredningens skrivelse om utbildning av journalister och annan
personal for minoritetsspraksmedier.

3.6 Artikel 12 — kulturell verksamhet och kulturella inriittningar
3.6.2. oversiittning av verk mm till minoritetsspriiket
Kulturradet will fcirtydliga utredningens skrivelse (s.112) om det stod som
myndigheten fOrdelar till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur.
Kulturradet har ett sarskilt ansvar enligt forordning (2010:1058) om statsbidrag till
litteraturTkulturfidskrifter- och- lasframjande_insatser_samt_regleringsbre_v_att_framja
utgivning och distribution av litteratur och kulturtidskrifter, i original samt i
oversattning, till samtliga nationella minoritetssprak. I uppdraget tar Kulturradet
aven hansyn till utgivning pa svenska som bedoms vara av sarskild betydelse for de
nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. Pa litteraturomradet
finns aven ett efterhandsstod for litteratur som aven det omfattar utgivning i original
eller oversattning till nationella minoritetssprak. Till de olika litteraturstoden dr ett
distributionsstod knutet. Genom distributionsstodet nay de titlar som far dessa
utgivningsstod ut till folkbibliotek i hela landet.
I Kulturradets uppdrag ingar fortsatt att fordela medel fOr att framja oversattning av
svensk litteratur i utlandet. Med svensk litteratur ayser Kulturradet litteratur skriven
pa svenska eller pa nagot av de nationella minoritetsspraken och som ar utgiven i
Sverige.

1

Remissvar: Medieutredningens slutbetankande En gransoverskridande mediepolitik, SOU 2016:80,
GD 2017:47
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Kulturradet fOrdelar aven produktionsst8d till kulturtidskrifter som ges ut pa de
nationella minoritetsspraken eller som bedoms vara av sarskild betydelse for de
nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet.
3.6.6. Utredningens 5verviiganden
Vad ayser Kulturradets verksamhet i fOrhallande till aktuella punkterna i Artikel 12
sprakstadgan hanvisar myndigheten till resonemang under rubriken 3.6.2.
Oversattning av verk mm till minoritetsspreiket.

i

Kulturradet delar utredningens bedomning att det ar vasentligt att lyfta fram
nationella minoriteter och minoritetssprak i fOrhallande till utlandet.

Kapitel 4 Behovet av itgarder for forbattrade beslutsunderlag
4.3 Behov av data pet nationell nivel
43.3. Data om de nationella minoritetsspraken
Kulturradet delar utredningens bedomning att det bor tas fram indikatorer som,
atminstone indirekt, visar pa minoritetssprakens tillstand. Vid Kulturradets
bidragsgivning till nationella minoriteters kulturverksamhet samt sti5d till planerad
utgivning av nationella minoriteters litteratur ar det viktigt att, fersta hur levande de
olika minoritetsspraken ar samt vilken status de har i samhallet for att bast farsta hur
bidragsmedlen ska styras. Det kan handla om data om alltifran hur utlaningen av
Nicker pa de nationella minoritetsspraken ser ut pa biblioteken till data om
ut8vare/arrang8rers behov for att kunna verka som minoritetsaktor och pa
minoritetssprak vad ayser ekonomiska resurser och infrastruktur. Kulturradet
efter-fragar_idag_kulturomrade_och_minoritetssprak_i_de_blanketter_som_ayser
ansokningar om de sarskilda verksamhets - och projektstoden till nationella
minoriteters kulturverksamhet samt stod till utgivning av nationella minoriteters
litteratur och tidskrifter. Denna data ger (1) en bild av mangden kulturarrangemang
som planeras/genomfdrs nationellt Oven om mycket sker utan att passera
Kulturradet), (2) hur efterfragan av och tillgangen pa resurser ser ut hos
arrangorer/kulturuti5vare inom minoritetsgrupperna samt (3) graden av lokal/regional
medfinansiering. Vissa nationella minoriteters kulturaktorer arbetar inte enbart med
den egna gruppen och spraket utan med Hera eller samtliga nationella
minoritetsgrupper och sprak. Kulturradet ar noga med aft de uppgifter myndigheten
efterfragar ska vara relevant fOr sjalva bidragsgivningen samt ha ett direkt och
konkret syfte. Kulturradet maste tydligt kunna motivera varfOr vi vill to
respondenters tid i ansprak. Myndigheten fOr kulturanalys ansvarar fOr den officiella
statistiken pa kulturomradet och kan lagga till fragor i befintliga undersokningar
(exempelvis kring kulturvanor) vid behov.

Vad galley fOrslaget om att ge Sametinget och eventuellt framtida sprakcentra eller
liknande institutioner fOr nationella minoriteter i uppdrag att ge lagesrapporter med
indikatorer ayseende sprakens utveckling hanvisar Kulturradet till myndighetens
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remissvar pa Nasta steg? Forslag for en starkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)2 ,
aysnitt 10.2.2. Dar staller sig KulturrAdet positivt till forslaget att inratta
sprAkcentrum eller liknande insatser for de nationella minoritetsspraken. Men
Kulturradet anser inte att medlen for andamalet bor tas fran anslag 3:1, vilket ligger
inom ramen for politiken for litteratur, lasande och sprak. Nationella minoriteters
sprak och kultur ar en integrerad fraga inom Kulturradets bidrag och framjande
arbete for litteratur och lasframjande. Anslaget ger mojligheter att stodja bade
lasframjande insatser, tidskrifter och litteraturutgivning pa minoritetsspraken. Det
skulle darfor motverka minoritetspolitikens syfte om anslaget 3:1 urholkades.

4.4. Behov av data pa lokal niva
Kulturradet hanvisar till myndighetens remissvar pa. Nasta steg? Forslag for en
starkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)3, aysnitt 4.2.2. Dar konstateras att Kulturradet
genom kultursamverkansmodellen har i uppdrag att sarskilt uppmarksamma
landstingens framjande av de nationella minoriteternas kultur och kulturarv. I det
arbetet har det blivit tydligt att kunskapen om minoritetspolitiken och grundskyddet
pa manga hall ar alltfor lag. Mojligen skulle regionerna vara betjanta av mer
underlag/kunskap for aft kunna framja nationella minoriteter battre.

Kapitel 5 Ovriga fragor som regeringen bor uppmarksamma
5.1 Det immateriella kulturarvet

Kulturradet delar utredningens bedomning om att det immateriella kulturarvet ar en
vasentlig bestandsdel i stravan att starka de nationella minoriteterna, deras sprak,
varieteter, dialekter och kultur men aystar i ovrigt att kommentera utredningens
bedomning om hur och var ansvaret ska ligga for dessa fragor.
5.4 Nordiskt samarbete
Kulturradet delar utredningens bedomning att det finns anledning att se over
formema for det nordliga samarbetet pA framst statlig nivA kring nationella
minoriteter och minoritetssprak for att finna gemensamma nordiska losningar Over
landgranserna. Enligt forordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella andamal
kan Kulturradet fordela statsbidrag till internationell kulturverksamhet, som bedrivs
av samisk organisation (§3). Kulturradet bedomer att det skulle vara nodvandigt att
tillfora okade resurser for aft genomfcira en utvidgning av minoritetspolitiken inom
ramen for det nordliga samarbetet.
•

2
3

Remissvar over Nasta steg? Forslag for en starkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), GD 2017:148
Remissvar Over Nasta steg? Forslag for en starkt minoritetspolitik (SOU 2017:60), GD 2017:148
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Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av Kulturradets stallfdretradande generaldirektor Signe
Westin efter faredragning av handlaggare Maria Ahgren. I beredningen av arendet
har aven enhetschefen Magnus Bostrom, koordinatorn Erik Astrom samt
verksamhetsansvarig Susanne Bergstrom Larsson, handlaggarna Jan Karro, Marten
Lempert och Andreas Aberg deltagit.
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