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Remissvar, kulturplan för Norrbotten, Svenska Tornedalingars Riksförbund – 
Tornionlaaksolaiset  
 
 

Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) tackar för möjligheten att 
lämna remissvar. I det stora hela anser vi att den framtagna kulturplanen har bredd och är 
innehållsrik. STR-T vill särskilt framhålla vikten av forskning, synliggörande och spridning av de 
nationella minoriteternas kultur och historia. Särskilt när det kommer till den meänkielitalande 
minoriteten. Något som kunde ges mer utrymme i kulturplanen.   
 
Tornedalingar, kväner och lantalaiset är den minoritet som allmänheten har sämst kännedom om 
i Sverige. Detta bekräftar en, i höstas utgiven, rapport från Forum För Levande Historia. 
Forskningen om den meänkielitalande minoriteten är knapphändig och detta försvårar också 
synliggörande av kulturen och inkludering i olika kulturella sammanhang. Stöttning och verkan 
för mer forskning om tornedalingar, kväner och lantalaiset skulle komma till gagn för 
bibehållandet och utvecklingen av minoritetens kultur, stärka identiteten och skapa stabilitet 
inom själva minoriteten.  
 
STR-T ser positivt på Region Norrbottens vilja att skapa förutsättningar för stabila nationella 
minoritetsorganisationer i syfte att möta upp minoriteternas kulturella utveckling. Detta kräver 
naturligtvis stärkta stabila resurser för att Regionen tillsammans med 
minoritetsorganisationerna på bästa sätt ska lyckas med uppgiften.  
 
STR-T håller fullt och fast med om att arkiven i Norrbotten bör bidra till en allsidig 
historieskrivning. Förbundet anser det vara särskilt viktigt att, som det i beskrivningen om 
arkiven är uttryckt, insatser behöver göras för att nå grupper som är underrepresenterade i 
arkiven. Detta för att historieskrivningen ska bli så bred och allsidig som möjligt. STR-T vill föreslå 
att lyfta insatser för de underrepresenterade i arkiven som en punkt i den sammanfattande 
beskrivningen av vad Region Norrbotten vill göra.   
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