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Till 
Amanda Lind, kultur- och demokratiminister 
Kulturdepartementet 
103 33 Stockholm 
 

Yttrande ang stöd till nationella minoriteter och krav om särskild 
dialog. 
 
Den 14 november fattade regeringen beslut om ett stöd till organisationer som företräder Sveriges 
nationella minoriteter. Enligt gängse ordning borde Svenska Tornedalingars Riksförbund-
Tornionlaaksolaiset, STR-T, tacka för detta men väljer att inte göra det på följande grunder: 
 

✓ Under de senaste tre åren har vi noterat samma förfaringssätt från regeringen, att ett extra stöd 

utbetalas under hösten. De flesta minoritetsorganisationer har krävt en permanent lösning i 

stället för små smulor från den rikes bord. 

✓ Regeringens tillsatta utredning SOU 2017:60 föreslog minst en fördubbling av statsbidraget till 

minoriteternas riksorganisationer. STR-T noterar ingen fördubbling av statsbidraget. 

✓ Regeringens tillsatta utredning SOU 2017:60 föreslog även att stödet för samråd till Svenska 

Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset och Sverigefinländarnas delegation ska ha 

samma nivå som bidraget till Sametinget. STR-T har inte erhållit permanent höjt stöd för samråd. 

✓ Vi noterar att regeringens skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik (Skr 2017/18:282) 

klart och tydligt uttalat en ambition om att höja bidragets storlek för att stärka egenmakten på 

nationell nivå. 

 

Det är ytterst viktigt att minoritetsorganisationer får de utökade resurser som föreslagits i en tid då den 
positiva utvecklingen avstannat för minoritetspolitiken. Ingen statlig myndighet har ett helhetsgrepp om 
den minoritetspolitiska situationen, samtidigt som det grundläggande minoritetsskyddet i kommuner och 
regioner fortfarande är mycket begränsat.  Enligt vår uppfattning är det oacceptabelt att vi befinner oss i 
detta läge nästan 20 år efter att de nationella minoriteterna erkändes. 

STR-T har också uppmärksammat att statsminister Stefan Löfvén lyft fram de nationella minoriteternas 
rättigheter i sin regeringsförklaring och att statsrådet Amanda Lind betonat vikten av att stärka nationella 
minoriteter. Vid samrådsmötet 27 mars 2019 med statsrådet ställdes också frågan om när en höjning av 
statsbidraget kan förväntas. Det är djupt oroande att en regering som så klart och tydligt uttalat sitt 
ställningstagande för att värna och stärka minoritetsrättigheter inte förmår prioritera och leverera 
åtgärder som stärker vår egenmakt. Regeringens agerande är ett tydligt exempel på att 
assimileringspolitiken fortgår, men i en annan form.  
 
STR-T vill informera statsrådet om vårt krav hämtat från förbundets remissvar till SOU 2017:60: 
”STR-T välkomnar utredningens förslag om en höjning av anslaget, utredningens förslag är minst en 
fördubbling. Detta är en fråga som STR-T drivit sedan reformen trädde i kraft 2010, STR-T vill poängtera 
att anslagen inte reglerats trots ökade kostnader och åtaganden för organisationerna. STR-T vill även 
upplysa att målsättningen för förbundets del är ett anslag motsvarande fem miljoner kronor 2018. ” 
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Med ett höjt statsbidrag skulle förbundet kunna: 
 
-Förstärka kanslifunktionen med minst två heltidstjänster, idag är 1.7 personer sysselsatta i ett förbund 
som har hela Sverige som arbetsfält. 
-Höja bidraget till befintliga lokala avdelningar och verka för en ökad organisering bland tornedalingar, 
kväner och lantalaiset. 
-Bedriva en mer utåtriktad verksamhet. 
-Kompetensutveckla organisationen och dess medlemmar.  
 
STR-T kräver en särskild dialog i detta ärende med statsrådet Amanda Lind. En permanent lösning som 
motsvarar de behov och utmaningar som tornedalingar, kväner och lantalaiset står inför måste omgående 
komma till stånd. 
 
 
På förbundsstyrelsens uppdrag 
 
 
Kerstin Salomonsson   Maja Mella 
Ordförande    Verksamhetsledare 
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