Samrådsmöte med Amanda Lind 20-11-03 via Skype (18 deltagare)

Dagordning för samråd med kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Inledning av statsrådet Amanda Lind
- Budget 2021. Vi har inte fått de medel vi önskat. Mycket är inriktat på Covid-19.
- Uppdrag till myndigheter under 2021.
flera myndigheter har i uppdrag att arbeta mot minoriteter och deras behov.
- Handlingsprogram för bevarande av minoritetsspråken och språkcentrum
Har de arbetat fram och kommer att arbetas mer med under 2021,
- Högre växel; utredningen för samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt
minoritetspolitik Detta arbetar de med i flera departement.
- Biblioteksstrategin
Ser att de kan vidare med digitala utlåning för att nå samer i hela landet.
- Sanningskommission för urfolket samer
Sametinget har fått medel för att inleda arbetet med att belysa och skapa förutsättningar för
sanningskommission.
- Besök under 2021
Ministern ska försöka beska flera samiska organisationen så som Duodji, Ájtte m fl, sameföreningar.
- Gemensam kommunikation under 2021
Beslut om lagrådsremiss om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Hoppas kunna lägga
den på riksdagens bord innan året är slut. Jag hoppas riksdagen fattar beslut om det här. Samt utvärdering
ganska snart efter den tagits i bruk för att de att den fått det utfall som vi velat..
Diskussion och svar på inkomna frågor avseende minoritetspolitikens tre delområden:
diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Vid denna punkt kommer även handläggare från Arbetsmarknadsdepartementet att delta.
Fundera därför gärna över arbetet mot rasism och hatbrott, om det behövs specifika insatser
eller om det finns några synpunkter på det som görs?
Amanda Lind Vill besöka Plenum under våren, Duodji, sameföreningar. Vi håller på att lägga
en plan för detta.

Åsa Larsson Blind Fråga: Undrar om dialog kring uppdrag till olika myndigheter.
Vilka delar och vilka som kan bli berörda. Vissa myndigheter som arbetar med Minoritetspolitiken Vi
ser att vi kan jobba med våra underlag fram till våren.
Institutet för mänskliga rättigheter, vad är tidsplanen?
Forum för levade historia skulle det kunna fungera redan nu som ett forum för samiska
frågor?
Ligger på arbetsdepartementet Åsa Lindhagen är ansvarig minister. Bör ni bli en fristående enhet för att
kunna ha en granskande roll. Det har kommit en lagrådsremiss som ligger färdigberedd på kansliet. Tanken
är att det under nästa år ska etableras
Språk som det ser ut idag och vilka åtgärder som görs.
Omfattande processer pågår. Hur kan kommuner hävda att de inte kan och inte har ekonomi för detta med
så få elever. Lagen om minoritetsspråk gäller. Skolor är skyldig att följa lagen. Uppföljningen blir viktig då
man ska titta på vad som inte fungerar.
Same Ätnam fråga: Vad vill regeringen göra för att våra barn ska få undervisning. Alltför
många skolor hävdar att de inte får tag i lärare. Språkundervisningen måste lyftas in i
skoldagen och inte ligga utanför skoldagen.
Vi kan inte få ett heltäckande arbete med re vitaliseringen om vi inte ser över kommunernas insatser. Här
behövs ett tätt samarbete. Utredning från 2017 visar att vi har ett akut behov av lärare i grundskolan. Det
är svårt att locka studenter till de lärarutbildningar som finns.
Uppföljning och ansvar ligger just nu på länsstyrelse i Stockholms och sametinget har ansvar för
minoritetspolitiken.
Sameskolstyrelsen har fått extra medel i budgeten för producerande av läromedel.
Duodji fråga: Utifrån vilka grunder utbetalas kulturmedel till sametingets kulturnämnd? Vad
avgör de årliga kulturmedlen för deras kulturverksamhet. Finns det några krav på samiska
politiker som att inte peta i verksamheter. Jag som kulturminister kan inte gå in och peta i
bidragsfördelningen. Det är Sametinget som ansvarig myndighet som ansvarar för bedömning och fördelning av
kulturmedel till samisk kultur. Det vi har sagt är att det ska gå till samiska teatern och Gaaltjie utöver det
styr regeringen inte över vila som ska erhålla kulturmedel.
Same Ätnams fråga: Samiska språket oh kulturen behöver få större plats, hur kan vi göra
samiska språket syns- och att det hörs på TV i tidningar, radio och i andra digitala medier?
Public Service har en viktig roll liksom media ansar samt att vi i Sverige har en väldigt restriktiv syn på
styrning av media. Att ha programverksamhet på de nationella minoritetsspråken är ett centralt uppdrag till
Public Service (Sveriges Rado, SVT och utbildningsradion möjlighet till nyheter, information och kultar.
Vi kan inte kräva att privata medier följer några direktiv.
Avslutning

