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Svensk Biblioteksförening
Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm

Sluta upp med att osynliggöra tornedalingar, kväner och lantalaiset
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, har fått information om att Svensk
Biblioteksförening har startat nätverket ”Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och
urfolket samerna”. Nätverkets syfte är att stödja och främja bibliotekens arbete med de nationella
minoriteterna med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Nätverket vill också ge ett internt
stöd rättighetsbärande kollegor emellan.
STR-T vill inledningsvis poängtera att det rättighetsbaserade arbetet är viktigt och det är värdefullt att
nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk synliggörs. Arbetet är med största säkerhet startat
med de bästa intentioner, tyvärr måste dock STR-T meddela att upplevelsen är en annan. Svensk
Biblioteksförenings agerande är okunnigt och exkluderande från STR-Ts perspektiv som företrädare för
den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset.
Det STR-T har starka invändningar emot är följande:
-Hur kan det komma sig att Biblioteksföreningen väljer att osynliggöra fyra nationella minoritetsgrupper i
nätverkets namn ”Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna”?
-På vilket sätt har dialog förts med nationella minoritetsföreträdare eftersom nätverket utger sig för att
vara experter? Enligt STR-Ts mening är det minoritetsföreträdare som är experter.
-Varför har inte nationella minoritetsföreträdare fått information om evenemanget som genomförs den 2
december 2020 och varför är inte företrädare kallade till nätverket? I rimlighetens namn borde det ju vara
så med tanke på nätverkets namn?
För drygt ett år sedan hade förbundet en liknande skriftlig korrespondens med Kungliga biblioteket, KB,
angående skriften ”Nationella minoriteter, urfolket samerna och biblioteken – Lagar, konventioner och
minoritetspolitik”. Korrespondensen biläggs då vi erfar att Svensk Biblioteksförenings agerande påminner
om KBs.
STR-T ser fram emot ett skriftligt svar och åtgärder som harmonierar med den nationella minoritetspolitiken där företrädare för de nationella minoriteterna erbjuds utrymme som medskapare och experter
i nätverket.
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Bifogad bilaga
1. ”Skriften är ytterligare ett bevis på att uppföljningsmyndigheterna för den nationella minoritetspolitiken
bör bytas ut”
2. ”Svar från Kungliga biblioteket ang skrivelsen Skriften är ytterligare ett bevis på att
uppföljningsmyndigheterna bör bytas ut.”
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