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Synpunkter på utkast Från ord till handling – på väg mot en
nationell biblioteksstrategi

Bakgrund
Kungliga biblioteket har sedan 2015 i uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Uppdraget ska slutredovisas i mars 2019. Under våren
presenterades ett utkast Från ord till handling – På väg mot en nationell
biblioteksstrategi. Fram till 31 oktober 2018 finns möjlighet att lämna synpunkter
på utkastet.
Länsstyrelsen i Stockholm väljer att inte kommentera alla delar i utkastet utan
lämnar synpunkter på de delar som berör Länsstyrelsen uppdrag som nationell
samordnings- och uppföljningsmyndighet av den minoritetspolitiska utvecklingen.
Svaret inleds med en sammanfattning av minoritetspolitiken och nationella
minoriteters rättigheter och hur det hänger ihop med bibliotekslagen. Därefter
kommenteras utkastet.

Nationella minoriteters rättigheter är mänskliga rättigheter
Sverige har i närmare 20 år haft en särskild och samlad politik för att stärka de
nationella minoriteterna samer (som också är ett urfolk), judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar, och stödja de nationella minoritetsspråken
samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli. Sveriges minoritetspolitik
inrättades som ett eget politikområde i samband med ratificeringen av
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och europeiska
språkstadgan om landsdels- och minoritetsspråk år 2000.
De nationella minoriteternas och minoritetsspråkens historiska närvaro i Sverige
är dock betydligt äldre än den sammanhållna politiken. Människor med
anknytning till dessa grupper har präglat det samhälle vi lever i och minoriteternas
historia och kultur, liksom närvaron av minoritetsspråken, är därför en självklar
del av landets historia, nutid och framtid. Det finns inga exakta uppgifter om hur
många personer som tillhör de nationella minoriteter men uppskattningsvis kan
det omfatta uppemot tio procent av befolkningen.
De nationella minoriteternas rättigheter genomförs i svensk rätt främst genom
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt
bestämmelser i språklagen (2009:600) och skollagen (2010:800). Men även annan
lagstiftning såsom bibliotekslagen (2013:801)) är högst relevant för
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genomförandet eftersom nationella minoriteter är utpekade som en prioriterad
målgrupp som det allmänna ska ägna särskild uppmärksamhet åt, bland annat
genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, 5 §.
Det övergripande målet för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella
minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja de
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. I regeringen proposition En
stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) fastslås att en fungerande överföring
av språk och kultur mellan generationer ska vara en central uppgift i
genomförandet av minoritetspolitiken, liksom de nationella minoriteternas
egenmakt.
Demokrati och delaktighet
Länsstyrelsen ser positivt på att nationella minoriteter och minoritetsspråk lyfts
upp på en strategisk nivå inom det överordnande området Demokrati och att det
aviserats ett reformpaket för frågorna. Vi menar dock att utkastet i dess nuvarande
form inte i tillräcklig utsträckning lyfter fram nationella minoriteters rätt till
språken och inte heller bibliotekens ansvar och roll för att stödja
språkrevitalisering. De nationella minoritetsspråken befinner sig sedan länge i en
oroväckande situation med en pågående språkbytesprocess som måste vändas för
att språken ska kunna bevaras och i detta arbete är biblioteken av stor betydelse.
I en kommande strategi bör även minoritetspråksbegreppet tydligare vidgas till
att, vid sidan av språket, även lyfta fram kultur och identitet som en del av en
helhet. Det innebär bland annat att litteratur och andra medier om nationella
minoriteters kultur och identitet som inte finns på minoritetsspråken också
behöver uppmärksammas.
En annan viktig del i bibliotekens ansvar är att bidra till att synliggöra nationella
minoriteter och de nationella minoritetsspråken för att öka kunskapen och
förståelsen hos allmänheten. Detta kräver uppmärksamhet bland annat genom
arrangemangsverksamheter och andra aktiviteter.
Länsstyrelsen efterlyser även ett tydligare fokus på delaktighet med nationella
minoriteter i en kommande strategi. Med anledning av de ändringar i lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk som träder i kraft den 1
januari 2019 så förstärks det allmännas skyldigheter ytterligare när det gäller
samråd med nationella minoriteter. Även barn och ungdomar som tillhör
nationella minoriteter ses som särskilt viktiga målgrupper.
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Resursbibliotek
Reformförslaget om särskilt utpekade resurs- och ansvarsbibliotek som ska drivas
av de nationella biblioteken tillsammans med lånecentralen kan utgöra ett bra
komplement till övrig biblioteksverksamhet. Sametinget, Judiska församlingen
och Finlandsinstitutet har tidigare ställt sig positiva i skrivelser till utredningen
och Länsstyrelsen anser att frågan bör utredas vidare i dialog med berörda
institutioner och riksorganisationer. I det arbetet behöver minoritetsspråkens olika
situation belysas, liksom de olika villkoren mellan de nationella minoriteternas
bibliotek. Även formerna för ett samarbete behöver klargöras och uppgifterna
tydliggöras.

Digitalisering
Länsstyrelsen instämmer i att hela det litterära och informationsmässiga
kulturarvet behöver digitaliseras och att det ytterst är en fråga om demokrati. Med
tanke på de nationella minoriteternas och minoritetsspråkens historiska närvaro
och del av det gemensamma kulturarvet anser Länsstyrelsen även att allt som
utkommit på de nationella minoritetsspråken ska omfattas av digitaliseringen.
Därigenom skulle utbudet av litteratur på minoritetsspråken bli mer tillgängligt
vilket i sin tur kan bidra till ökad läsning, forskning och revitalisering av språken.

Tillgänglighet, utbildning och läsning
Utöver förslagen om resursbibliotek och digitalisering av medier behöver de
nationella minoriteterna och minoritetsspråken genomgående uppmärksammas
inom delområdena Tillgänglighet, Utbildning och Läsning. Det behövs strategiska
insatser för att höja kunskapen hos olika målgrupper, öka tillgången till litteratur
ytterligare samt stödja läsning på minoritetsspråk. Här kan det även finnas
anledning att överväga om det behövs särskilda insatser inom de så kallade
förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli.

Allmän kommentar
I utkastet förekommer en viss sammanblandning av strategiska prioriteringar,
skyldigheter enligt lag och föreslagna operativa insatser. I det fortsatta arbetet
med utkastet behöver detta sorteras. Likaså bör det förtydligas vilka grupper som
är erkända som nationella minoriteter och vilka som är de erkända nationella
minoritetsspråken.

