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   Folkrättsligt åtagande – Jfr FNs barnkonvention 

 

 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter 

(1950) 

 Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (1992) 

 Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (1995) 



 Samerna ett urfolk i Sverige (Riksdagen 1977) 

 - Fanns i Sverige innan Sverige fanns 

 

 Sametinget inrättas (1993) 

 - Viss egen myndighetsutövning – ”Självstyre” 

 

 Finska språkets särställning i Sverige (1994) 

 - ”Finska – ett inhemskt språk i Sverige” 

 



 Ratificerade Europarådets minoritetskonventioner 

 Det finns 5 nationella minoriteter i Sverige: 

    Judar, romer, samer, sverigefinnar & tornedalingar 

 Det finns 5 nationella minoritetsspråk i Sverige: 

   Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib & samiska 



 

 Skiljer sig språkligt och kulturellt från 

majoritetsbefolkningen (ej dialekt av svenska) 

 Har funnits av hävd i landet (historiskt) 

 Har i dag en uttalad samhörighet och vilja att 

behålla sin identitet 



 Bygger på självidentifikation 

 Ingen officiell registrering/statistik på etnisk grund 

i Sverige 

 Integritetsskäl/historiska skäl 

 Det finns uppskattningsvis minst 700.000 invånare 

i Sverige med minoritetsbakgrund – Var 10:e inv. 



 Norrköping    9.700    7,3 % 

 Linköping    6.800    4,6 % 

 Motala     3.200    7,6 % 

 Finspång     2.300  11,0 % 

 Mjölby     1.200    4,6 % 

 Söderköping       800    5,8 % 

 Östergötlands län 26.000    6,0 % 



 ”Ett senkommet erkännande av vårt lands 

historiska nationella minoriteter judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar och deras 

språk, men också av vårt gemensamma kulturarv. 

Ett erkännande av grupper som både osynliggjorts 

och förtryckts under långa tider”                     

(prop. 2008/2009:158) 



 Starten för formandet av det moderna Sverige 

 

 Gränsen längs Tornio-Muonio älv delade inte bara 

riket utan också de fem nationella minoriteterna 

 

 Men, framför allt - starten för formandet av synen 

på Sverige som svenskarnas rike, landet där man 

talar svenska 

 





 Gustav Vasa skattebelägger handeln i norr 

 Karl IX reglerar i början av 1600-talet handeln med 

samer till 5 marknadsplatser (bl a Jokkmokks 

marknad), där kyrkor byggs 

 Tvångskristning av samer (bl a förbjuds jojk och 

samiska trummor) 

 Samer i tvångsarbete i den tidiga gruvnäringen i 

Norrland (Nasafjäll) på 1600-/1700-talet 

 Nybyggare uppmuntras till ”obebott” land 





• Stater var kungariken  

• Finsktalande sedan tidig medeltid 

• I norr talades finska och samiska 

• I det tidiga bergsbruket i Bergslagen 

• Finsktalande i Stockholm sedan 1252 

• Svenska & finska i Gustav Vasas kansli 

• Samiska och finska i kyrka & skola 

 







 

•  I Stockholms stads tänkeböcker 1512 

• Straffritt på 1600-talet att ha ihjäl 

romska  män och pojkar 

• Tatarplakatet 1642 – ”til lifwet straffa” 

• Under Karl XI fördrevs romer till finska  

gränsen mot Ryssland 

• Finska romer återvänder i modern tid 



 

• I Stockholm, Göteborg, Norrköping   

och Karlskrona 

• Judar konverterade och döptes 

redan i början av 1600-talet 

• Judereglering till slutet av 1800-

talet 



 Ute i Europa i spåren av Napoleonkrigens 

härjningar 

 ”En stat, ett folk, en kyrka, ett språk ……” 

 I (rest-) Sverige i traumat efter rikets klyvning 

 Geijer, Tegnér ....... 

 Allmän folkskola på 1840-talet 

 Läsebok för folkskolan 



• Undanträngande & osynliggörande 

• Samer & tornedalingar 

• 1884 – I svenska skolor talas svenska 

• 1957 –             Skolöverstyrelsens skrivelse 

• Gunnar             Kieri - ”Var som folk” 

• Lycksele             2012 



 ”Lapp ska vara lapp”-politiken från 1880-talet 

 Nomadskolor fram till 1960-talet (bara svenska) 

 Samer får inte bygga fasta bostadshus 

 1928 – Renbeteslag – Vem är same/inte same? 

 Tvångsförflyttningar längre söderut längs 

fjällkedjan till Västerbotten, Jämtland o. Härjedalen 

 Tvångsförflyttningar fram till 1940-talet 

 Skogsavverkning, gruvor, vattenkraft, vindkraft etc 



 1914 – Inreseförbud fram till 1954 års fria nordiska 

arbetsmarknad 

 1921 – Ordningslag/stadga som förbjuder romer att 

stanna mer än 3 veckor i samma kommun 

 Förbud att bosätta sig i kommun fram till 60-talet 

 Ingen rätt att gå i skola förrän på 60-talet 

 Tvångssterilisering av romer/resande på 30/40-talet 

 Systrarna Taikons (Katitzi) kamp på 60-talet 

 



 Ägnade sig åt rasbiologisk kartläggning i Sverige 

 Inspirerade motsvarande verksamhet i Tyskland på 

1920-/30-talet 

 Fokuserade på ”lägre stående grupper” som 

   - ”finnar” 

   - ”lappar” 

   - ”zigenare” 

   - ”judar” (?) 



 

 När Rosa Parks 1956 inte fick åka på ”vita platser” 

på bussarna i Montgomery, Alabama, 

 

 fick samer inte ta in på hotell i Kiruna! 

   (Björn-Erik Höijer, 1956) 



 

”en omfattande kollektiv minnesförlust,  

i varje fall på den svenska sidan.” 

 

Horace Engdahl  

   vid invigningen av Märkesåret 1809                             

Sveriges Riksdag, den 15 januari 2009 



 

 Samma historiska hemortsrätt till Sverige som 

majoritetsbefolkningen 

 

 Del av vårt lands gemensamma historiska kulturarv 

 



 

Språklag (1 juli 2009) 

  

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk  

(1 januari 2010) 

 

 



  

 1 kap. 2 § 

 ”Samiska folkets och etniska, språkliga och 

religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska 

främjas.” 



 Minoritetspolitik handlar om språk & kultur 

 Rättighetslag! 

 Gäller i hela landet för samtliga nationella 

minoriteter 

 Allmänna bestämmelser = grundskydd införs 

 Förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli 

inom förvaltningsområde (FO) 



§ 3 Myndigheter ska informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter 

§ 4 Stat/kommun ska skydda och främja de 

nationella minoriteternas språk och kultur 

 Särskilt främja barns utveckling av en kulturell 

identitet och användning av sitt eget NM-språk  

§ 5 Myndigheter ska ge de nationella minoriteterna 

möjlighet till inflytande och samråda med dem 



Enligt Skollagen (2010:800) (10 kap. 7 §) 

 Räcker med en elev i kommunen för NM-språk 

 Fr 1 juli 2015 kan NM-språk läsas som rent 

nybörjarspråk 

Sedan 2008 ”kompenseras” varje kommun med 2 

kronor/invånare/år i statsbidrag – främst finska 



 De nationella minoriteterna ska ges möjligheter att 

tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och 

utveckla en egen kulturell identitet.  

 De nationella minoriteterna ska kunna överföra sitt 

minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation.  

 De nationella minoritetsspråken, som utgör en del 

av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och 

utvecklas som levande språk i Sverige.  



Mål 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om de 

nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket 

samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, 

språk, religion och historia.” 

OBS!  Tillkommer gör de nya kursplanerna i historia, 

svenska & samhällskunskap 



 Service på NM-språket i ärenden som har 

anknytning till området, när enskilda så begär 

 Förskola och äldreomsorg där hela eller delar av 

verksamheten bedrivs på NM-språket  

 Statsbidrag för merkostnader m a a NM-lagen 

 FO gäller språket – finska romer i finskt FO 

 När minst en kommun ingår i FO, så gör länets     

landsting det också 





 Gislaved  finska  2.600    9,2 % 

 Järfälla  finska  7.700  11,3 % 

 Luleå  meänkieli 

 Skellefteå  finska  3.900    5,4 % 

 Sundsvall  samiska 

 Söderhamn finska  1.500    6,0 % 

 Åsele  samiska 

 Örnsköldsvik finska  3.500    6,3 % 

 Landstinget i Jönköpings län i finskt FO (15 av 21) 



T a c k ! 

 




