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Skriftliga kommentarer till förslag om att lägga ned Utbildningsradion 
 
Representanter för nationella minoriteter och minoritetsspråk reagerar kraftigt mot Moderaternas förslag 
om att lägga ned Utbildningsradion, UR, och föra in verksamheten i Sveriges Televisions, SVT:s, verksamhet. 
Vi ser att detta kommer att få ödesdigra konsekvenser för minoritetsspråken och revitaliseringen av dem. 
Vid en överföring till SVT riskerar uppdraget att bli mindre omfattande, mindre målinriktat och mer oklart.  
 
UR har i förhållande till övriga public service-bolag ett tydligt utbildningsuppdrag och har en stor uppgift i 
att sprida kunskap om Sveriges nationella minoriteter. En kunskapsspridning som inte sker i dagens skola. 
Idag har UR en fungerande dialog med nationella minoriteter via samråd och referensgrupper, vilket 
medför att nationella minoriteter har inflytande och möjlighet att påverka utbudet. Denna möjlighet är 
viktig för säkerställandet av att public service levererar enligt sitt uppdrag. 
 
UR har idag ett helhetsgrepp om ansvar och innehåll i de olika kanalerna som det producerade materialet 
sänds ut i. Det handlar om tv, radio, egna plattformar och sociala kanaler. Denna riskerar att gå förlorad 
eller bli försämrad vid en överföring av verksamheten till SVT. Vi ser en stor risk att det minoritetsriktade 
innehållet kan komma att drunkna i det stora, breda och kontinuerliga utbudet av media som SVT står för.   
 
 
Tillgängligheten till minoritetsprogram kommer att minska om förslaget antas. Den är redan kraftigt 
begränsad i SVT:s egna utbud genom att det som produceras endast är tillgängligt en kortare tid för 
allmänheten. Program som spelas in för UR ligger kvar för användning i undervisning eller som 
kunskapskälla för olika målgrupper som föräldrar, barn, ungdomar, skola, kommun, allmänheten, 
studieförbund och andra utbildande organisationer och föreningar. Bristen på utbildningsmaterial om 
minoriteternas kultur och på deras språk stärker behovet av god tillgänglighet till producerade 
minoritetsprogram. Att plocka bort denna möjlighet genom att flytta över UR:s verksamhet till SVT vore att 
hämma språkrevitaliseringen och det idoga arbetet med att väcka intresse och sprida kunskap om 
minoriteternas historia, kultur och språk. Det här är mycket oroväckande och undertecknade förkastar 
förslaget.  
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Idag används UR:s produktioner i utbildningssyfte av många olika aktörer och enskilda. De är lättillgängliga 
och samlade. Tittar man på SVT:s utbud av minoritetsproduktioner så är det väldigt svårt att urskilja vad 
som kan användas på motsvarande sätt.  
 
 
Undersökningar har visat att kunskapen om Sveriges nationella minoriteter bland allmänheten är låg. Något 
samtliga undertecknade minoritetsföreningar och organisationer kan bekräfta. Vi ser förslaget om 
nedläggning av UR som icke genomtänkt och vi anser att den bottnar i okunskap om Utbildningsradions 
revitaliserande roll för Sveriges nationella minoriteter. Förslaget bör förkastas då det även strider mot de 
internationella förpliktelser som Sverige åtagit sig att förverkliga när det gäller minoritetsspråk. 
 
 

 
 
 
Eva Kvist, ordförande Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset 
Eivor Olofsson, ordförande Sverigefinländarnas delegation  
Pirkko Karjalainen, ordförande Sverigefinska Riksförbundet 
Allan Schwartz, ordförande Riksförbundet Roma Institutet 
Rosita Johansson, verksamhetschef Roma International 
Stefan Palison, president Romernas Riksförbund 
Jenny Wik Karlsson, verksamhetschef/förbundsjurist Svenska Samernas Riksförbund - SSR 
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