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KulturrSdets yttrande over remiss av Institutet for
sprSk och folkminnes rapport SprSkcentrum f6r
nationella minoritetssprak
Kulturradet har getts tillfalle att yttra sig om remiss av Institutet f6r sprak och folkminnes
rapport Sprakcentrum for nationella minoritetssprak.

Kulturradets utgangspunkter

Kulturradet är en forvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och arbetar utifran de
nationella kulturpolitiska malen. Myndigheten verkar f6r kulturens utveckling och
tillganglighet genom att fordela och folja upp statliga bidrag och genom andra framjande
atgarder.

Kulturradet har i uppdrag — formulerat i myndighetens instruktion, bidragsf6rordningar 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 f6r att kulturinstitutioner och andra akt6rer i samverkan med
grupperna ska synliggora och pa annat salt framja minoriteternas kultur, och kulturarv.

2017- 2020 har Kulturradet ett sarskilt uppdrag att framja utgivning och spridning av
litteratur pa minoritetssprak och att tillsammans med romska minoriteter genomfora
lasframjande insatser. Uppdraget är igang och en rad insatser genomf6rs.
https://www.kulturradet.se/i -fokus/nationella-minonteters -kultur/utgivning -och -spridnind-
av- litteratur-pa-minontetsspraken/

Dartill har Kulturradet redan befintliga bidrag inom litteratur. Kulturradet har ett sarskilt
ansvar enligt forordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och
lasframjande insatser samt regleringsbrev 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 bed6ms vara av
sarskild betydelse for de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. Pa
litteraturomradet finns ett stod for planerad utgivning av litteratur far nationella minoriteter
aven ett efterhandsstod far litteratur som aven det omfattar utgivning i original eller
oversattning till nationella minoritetssprak. Till de olika litteraturstoden är ett
distributionsstod knutet. Genom distributionsstodet nar de titlar som far dessa
utgivningsstod ut till foikbibliotek i hela landet.



KU LTU R RA°DET YTTRANDE

2019-06- 11
GD 2019:119

KUR 2019/2669
5.2(4)

I Kulturradets uppdrag ingar fortsatt aft fordela medel for aft 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 är utgiven i Sverige.

Kulturradet fordelar aven produktionsstod till kulturtidskrifter som ges ut pa de nationella
minoritetsspraken eller som bed6ms vara av sarskild betydelse f6r de nationella
minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet. I forlangningen kan de sammantagna
insatserna pa litteraturomradet inom kultur- och utbildningspolitiken bidra till
sprakrevitalisering av nationella minoritetssprak och den nationella minoritetslitteraturens
framtid.

Kulturradet redovisar nedan sina synpunkter pa rapporten.

Allmanna synpunkter

Kulturradet staller sig positivt till forslaget aft inratta fler sprakcentrum samt delar
slutsatsen att i ett forsta skede satsa pa sprakcentrum for finska och meankieli och aft pa
sikt infora sprakcentrum for alla nationella minoritetssprak.

Kulturradet hailer med om placering av sprakcentra, sarskilt om dessa verksamheter
inordnas i redan befintliga verksamheter till exempel Nordkalottens Kultur-
och Forskningscentrum i Overtornea sa aft synergi och samarbetsmojligheter kan
underlattas. Kulturradet anser aft sprakcentra bar samarbeta med som manga som
mojligt utifran de mai och sylten som finns for verksamheten. Aven befintliga bibliotek är
potentiella samarbetsakt6rer.

Kulturradet efterlyser en store samordning pa myndighetsniva for sprakcentrumens
koppling till satsningar som andra myndigheter och aktorer just nu genomfor inom
sprakrevitalisering, kulturary och nationella minoriteter. Inte minst Kulturradets egna
insatser och uppdrag som till exempel att framja utgivning och spridning av litteratur pa
minoritetssprak och lasframjande insatser tillsammans med romska minoriteter

Kulturradet anser f6r ovrigt att rapporten Sprakcentrum for nationella minoritetssprak är
val genomarbetad och rapporten genomsyras av aft arbetet genomf6rts tillsammans med
de som identifierar sig som nationell minoritet.

Kulturradets synpunkter pa nagra av forslagen i rapporten

Kommentar till 4.1
Kulturradet delar uppfattningen att arbetet genomfors pa sprakbararnas villkor. Och aft
forutsattningarna och behoven ser olika ut f6r de olika spraken. Delta galler aven for
behov av insatser kring litteratur och laromedel pa minoritetssprak.

Kommentar till aysnitt 5.1
"Revitalisering handlar om att utveckla verktyg och metoder fOr att Oka antalet talare av
spraket och bidra till okad och skrivkunnighet i spraket." Kulturradet ser mojligheter
till aft anvanda och to lardom av redan befintliga verktyg och metoder utover de samiska
sprakcentrumen. Kulturradet anser aft aven litteratur i olika format pa minoritetssprak
framjar sprakrevitalisering, har kan bibliotek och andra akt6rer spela en storre mer aktiv
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roll far aft framja sprakrevitalisering genom olika lasframjande insatser och aft ytterligare
tillgangliggora litteratur i olika format pa minoritetssprak.

Kommentar till 5.2
Angaende statsbidrag "revitaliseringsmedel". Pa Kulturradet noterar vi aft vissa
ans6kningar f6r bidrag far nationella minoriteters kultur och litteratur aven tangerar
sprakrevitalisering. Det handlar framst om kulturella aktiviteter med syfte aft bidra till
sprakrevitalisering. Skrivarkurser pa minoritetssprak kan ligga inom bade Kulturradets
och Sprakradets ansvar. En dialog kring detta bar ske mellan Sprakradet och Kulturradet
for klargoranden.

Kommentar till 6.2.2
Kulturradet staler sig positiv till forslaget aft inratta en radgivande referensgrupp
gemensam for alla sprakcentrum. Den kan aven innehalla sakkunniga inom lasframjande,
litteratur och bibliotek.

Kommentar till 6.3.3
Kulturradet delar uppfattningen att fragan om nationella minoriteters immateriella
kulturary är omfattande och vidare b6r undersokas.

Ovriga kommentarer

Utbildningsfragor ligger inte inom Kulturradets ansvarsomrade till exempel stud till
laromedel pa de nationella minoritetsspraken saint laromedel som speglar de nationella
minoriteternas kultur, historia och identitet. Kulturradet far ofta fragan fran foretradare for
nationella minoriteter om var ansvaret ligger f6r den typen av utgivning.

Den utgivning som Kulturradet kan stodja ror i forsta hand skon-
, fack samt barn - och

ungdomslitteratur och kan naturligtvis anvandas i undervisningen. Den information,
laromedel och insatser kring skriftliga minoritetssprak b6r i h6gre grad tillgangliggoras
och vara s6kbara, vem eller vilka som ska ha ett sadant ansvar b6r tas i beaktande vid
inrattandet av sprakcentra sa aft fler kan fa tillgang till befintligt material. Vissa nationella
minoriteters kulturaktorer arbetar inte enbart med den egna gruppen och spraket utan
med Hera eller samtliga nationella minoritetsgrupper och sprak.

Nordiskt samarbete
Kulturradet anser aft det inom dessa omraden finns anledning aft se aver formerna f6r
det nordiska samarbetet pa framst statlig niva kring nationella minoriteter och
minoritetssprak f6r aft finna gemensamma nordiska losningar Over landgranserna.
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Handlaggningen av arendet
Delta beslut har fattats av generaldirektoren Staffan Forssell efter f6redragning av
handlaggare Bella Lawson. I beredningen av arendet har aven enhetschefen Lotta
Brilioth Bi6rnstad och handlaggaren Cecilia Brisander deltagit.
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