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Innehåll 

•  Hur började det? 
•  Vilka former av samarbete? 
•  Har det lett till resultat? 



Den minoritetspolitiska utvecklingen 

 
 
•  2000: En nationell minoritetspolitik i Sverige 

–  Många utvärderingar 
–  En hel del kritik: den praktiska implementeringen av

 minoritetspolitiken bristfällig 

–  ”Erkännandet måste fyllas med innehåll!” 
 
 



    2010: En reformerad minoritetspolitik 

 
Propositionen 
2008/2009:158  
”Från erkännande till 
egenmakt. Regeringens 
strategi för de nationella 
minoriteterna” 
 
Lag (2009:724) om 
nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 



 

En reformerad minoritetspolitik 
 
•  Minoriteternas egenmakt och inflytande 
•  Språklig revitalisering 
•  Informationsplikt 
•  Försoning 



Utvidgade språkliga 
förvaltningsområden: 

•  Finska: 52 kommuner 
•  Samiska: 19 kommuner 
•  Meänkieli: 6 kommuner 



Hur började samarbetet?  

•  Olika former av samråd i förvaltningskommunerna 
•  Gemensamma samråd med regeringskansliet och olika 

myndigheter 
•  Minoriteterna bekantade sig med varandra och 

varandras problem 
•  Gemensamma problem utkristalliserades 



•  Nya medel som kunde användas till minoritetsarbete 
–  Medel för minoritetspolitiskt arbete 
–  Medel för jämställdhetsarbete 

•  Samarbete mellan minoritetskvinnor: konferenser 
•  Samarbete mellan minoritetsungdomar: 

konferenser, projekt 
–  Medel för revitalisering (SOFI, Ungdomsstyrelsen) 

•  Projekt, gemensamma plattformar 



 
Gemensamma skrivelser om 

missförhållanden : 
 
”Nödrop till regeringen: Säkerställ minoritets- och urfolksbarns rätt till minoritetsspråket – 
slopa kravet på grundläggande kunskaper”  
Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt 3 september 2012 (Sverigefinländarnas delegation, 
Sametinget, STR-T) 
 
”Recent negative developments in the implementation of minority rights in Sweden”  
(5 oktober, 2012), brev till Europarådet (Sverigefinländarnas delegation, SFRF, SFU, STR-T, Sveriges 
Jiddischförbund, Sáminuorra) 
 
”Current Minority Rights Situation in Sweden”.  
Presented at the Council of Europe Follow-up meeting in Stockholm, 11 April 2013”, beskrivning av 
utvecklingen efter Europarådets besök (Sverigefinländarnas delegation, SFRF, SFU, STR-T) 
 
”Continued Lack of Initiatives in the Implementation of Minority Rights in Sweden”.  
Brev till Europarådet, 28 maj 2014 (Sverigefinländarnas delegation, SFU, STR-T, Met Nuoret, Sáminuorra, 
Sveriges Jiddischförbund) 
 
”Human Rights Challenges in Sweden 2014”  
Joint Submission for Sweden’s Second Universal Periodic Review (FN), Juni 2014. (Svenska kyrkan, 
Sverigefinländarnas delegation, SFU, STR-T, Meän Nuoret, Sáminuorra, Sveriges Jiddischförbund) 
 
 
 
 
 
 

 



Gemensamma	  skuggrapporter	  

Våga	  vara	  minoritet.	  En	  rapport	  
om	  minoritetsrä3gheter	  i	  
Sverige	  2012	  
(Ärkebiskopen	  i	  Svenska	  kyrkan,	  
Samiska	  kyrkorådet,	  Judiska	  
Ungdomsförbundet,	  Judiska	  
Centralrådet,	  Romska	  
Ungdomsförbundet,	  STR-‐T,	  SFU,	  
Sverigefinländarnas	  delegaDon,	  SFRF)	  
	  



Marginalized and Ignored
National Minority Children’s Struggle for Language Rights in Sweden 2013

	  
Marginalized	  and	  Ignored	  .	  
Na@onal	  Minority	  Children’s	  
Struggle	  for	  Language	  Rights	  in	  
Sweden	  2013	  	  
(Sverigefinländarnas	  delegaDon,	  Sveriges	  
Jiddischförbund,	  SUF,	  STR-‐T,	  Svenska	  
kyrkan)	  



Tio sätt att stärka  
barn och unga
Ett minoritets- och urfolksperspektiv

Tio	  säK	  aK	  stärka	  barn	  och	  
unga.	  EK	  minoritets-‐	  och	  
urfolksperspek@v,	  2014	  
	  (STR-‐T,	  Sverigefinländarnas	  
delegaDon,	  SFU,	  Svenska	  kyrkan,	  HVC)	  



Ny aktör 
 
•  Svenska kyrkan 

•  Enheten för en flerspråkig kyrka: mänskliga rättigheter, 
minoritetsrättigheter 

•  Har aktivt sökt samarbete med olika minoritets- och 
urfolksorganisationer 

•  Arbetsformer:  
–  Uppmuntran till minoritetspolitiskt arbete i lokala församlingar 
–  Initiering av nya satsningar och aktioner, nytt samarbete med 

andra lokala aktörer 
–  Utbildning i minoritets- och urfolksrättigheter (”Crash course i 

minoritetsrättigheter” för SFU och Sáminuorra)  

https://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka 
 

 



Gemensamma aktioner 
•  Minoritetsungdomarnas gemensamma seminarium i Visby under 

Almedalsveckan (12-07-03) 
•  ”Brev till utbildningsminister Jan Björklund från Sveriges minoriteter 

som önskar att han ska delta”  
•  https://www.youtube.com/watch?v=Ab7iuTJEQkw 

•  Blogg: ”SPRÅKPOLITIK 5.1 PÅ ALMEDALSVECKAN” 

•  GATUFEST 2 JULI OCH SEMINARIUM 
        3 JULI: 

•  ”FLERSPRÅKIGHET SOM NORM –  
       ENSPRÅKIGHET SOM UNDANTAG  
       - ETT SEMINARIUM OM  
       NATIONELLA MINORITETER OCH     
       FLERSPRÅKIGHET I SKOLAN” 



”Välkommen till Ung Minoritet!” 
”Ung Minoritet är en plattform för samarbete 
mellan Sveriges fem nationella minoriteters 
ungdomsförbund. Sverige har sedan 2000 
erkänt fem nationella minoriteter: romer, 
judar, tornedalingar, samer (som också är 
urfolk) samt sverigefinnar. --- 
Ung Minoritet vill stärka ungdomar tillhörande 
de nationella minoriteterna genom att gå 
samman i frågor och diskussioner som berör 
oss gemensamt 
---  
Ung Minoritet vill verka som en remissinstans 
gällande frågor som berör ungdomar 
tillhörande de nationella minoriteterna samt 
utveckla samarbetet mellan dem.  
 

Ordförandeskapet roterar bland de nationella 
minoriteternas ungdomsförbund och för 
perioden 2012/2013 innehas 
ordförandeskapet av Romska 
Ungdomsförbundet.  
 

Ung Minoritet är unikt i världen, ingen 
annanstans finns något liknande samarbete 
mellan nationella minoriteter. ---” 

 



www.ungminoritet.se	  
	  



Öppet	  brev	  till	  justitieminister	  Beatrice	  Ask	  
Ung	  Minoritet	  

Pajala,	  1013-‐09-‐29	  
 	  

•  ”Vi	  unga	  från	  Sveriges	  nationella	  minoriteter	  har	  sedan	  ett	  år	  tillbaka	  
kontinuerligt	  mötts	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  samarbete	  mellan	  oss.	  Denna	  
gång	  möts	  vi	  i	  Pajala,	  men	  några	  av	  oss	  är	  inte	  här.	  Några	  av	  oss	  har	  
alldeles	  nyligen	  fått	  veta	  att	  de,	  tillsammans	  med	  5000	  andra,	  Dinns	  
med	  i	  ett	  register	  hos	  polisen.	  De	  är	  registrerade	  för	  att	  de	  tillhör	  en	  
nationell	  minoritet.	  De	  är	  romer.	  Vi	  är	  ytterst	  besvikna	  på	  att	  sådant	  
här	  tillåts	  hända	  i	  Sverige,	  ett	  land	  som	  internationellt	  anses	  vara	  ett	  
föredöme	  när	  det	  gäller	  demokratiska	  rättigheter.	  (…)”	  

•  Kippavandring	  i	  Malmö	  
•  Gruvdemonstrationer	  i	  Stockholm	  



JAMIS - Jämställda minoriteter i Sverige 

•  ”JAMIS: Jämställda Minoriteter i Sverige är en plattform som är grundad och 
ägs och drivs av den romska föreningen É Romani Glinda. JAMIS är 
framtagen i samarbete med de fem nationella minoriteterna med stöd från 
Ungdomsstyrelsen” 

•  ”2010 när Ungdomsstyrelsens uppdrag kom till ett slut ville vi på É Romani 
Glinda inte att alla projekt, initiativ, metoder och erfarenheter förloras. Därför 
har vi påbörjat arbetet med att skapa en plattform för utbyte av information i 
form av en webbportal som även kommer att fungera som en kunskapskälla 
för andra organisationer som vill ha information kring projekt och metoder som 
har utförts och kommer att genomföras kring jämställdhet bland de nationella 
minoriteterna.” 



Inspirationsutbyte 

 Niejda	  –	  Chicks	  in	  Sápmi	  
Mentorprogram	  för	  samiska	  tjejer	  i	  
Sverige	  
	  
chicksinsapmi.com	  

Laakso	  Chikks	  –	  Stärka	  idenDteten	  
tornedalska	  unga	  kvinnor	  genom	  
mentorskap	  och	  peppträffar	  
	  
hUp://jamis.se/index.php/component/	  
content/arDcle/20-‐uYoerda-‐projekt/89	  
-‐laakso-‐chikks-‐satsning-‐foer-‐unga-‐kvinnor	  



•  SFU:s ”språkpaket” som delas 
ut bl. a. via Västmanlands läns 
landsting 

•  Ett språkpaket anpassat till 
samiska och tornedalska 
förhållanden håller på att tas 
fram.  



 
 

 

 
PROJEKTRAPPORT 

 
 

Mentorprogrammet Bïhkedæjja 
”Vaajmojne bïhkedidh” 

 

 
 

 
 
 
 

 
PROJEKTRAPPORT 

  

Språkspärr - ”Jag tar tillbaka  
mitt språk” 

 

 

 
 
 
 

LÄGESRAPPORT 

De samiska språken i Sverige 2013  

 

 
 
 

Samiskt	  språkcentrums	  innovaDva	  revitaliseringsprojekt	  
inspirerar	  andra	  minoriteter	  
	  
Ny:	  ini;a;v:	  eU	  gemensamt	  språkcentrum	  för	  finska	  och	  
meänkieli?	  Förslaget	  presenterades	  för	  minister	  Ullenhag	  
på	  samrådsmötet	  i	  mars	  2014	  

”Jågloebox”	  



”Minoritetspolitik på ungas villkor” 

Gemensam	  ungdoms-‐	  
konferens	  på	  Finlands-‐	  
Institutet	  19/3	  2014	  

 
 
 
Arrangörer:	  Sverigefinländarnas	  delegaDon,	  STR-‐T,	  SameDnget,	  Sáminuorra,	  
Svenska	  kyrkan;	  inbjudna	  gäster	  från	  Ung	  Minoritet	  m	  fl)	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slutsatser 
Fördelar	  
	  
•  Lättare	  att	  få	  gehör	  när	  man	  arbetar	  över	  minoritetsgränserna	  
•  Arbetet	  mer	  trovärdigt	  när	  man	  samarbetar	  
•  Arbetet	  mer	  intressant	  och	  meningsfullt	  när	  man	  träffas	  och	  kan	  lära	  	  

av	  varandra	  
•  Gemensamma	  rapporter	  med	  färdigsammanställda	  fakta	  och	  

argument	  ger	  organisationerna	  nya	  verktyg	  som	  kan	  användas	  i	  
minoritetspolitiskt	  arbete	  

•  Insikter	  i	  varandras	  situationer	  motverkar	  konkurrens	  mellan	  
grupperna	  

	  	  
Viktigt	  att	  skapa	  ömsesidigt	  förtroende!	  



Resultat? 
 
 
•  Ett	  mer	  dynamiskt	  och	  effektivt	  
minoritetsarbete	  

•  Mer	  synlighet:	  inslag	  i	  Dler	  minoritetsmedier	  
och	  lokala	  medier	  

•  Motioner	  i	  riksdagen	  

•  ”Marginalized	  and	  Ignored”	  togs	  upp	  i	  
Morgonekot,	  Sveriges	  Radio	  –	  en	  milstolpe!	  


