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1997:193SOU

Jordbruksdepartementetförchefenstatsrådet ochTill

medkommittétillkallamaj 199518beslutade denRegeringen att en
Sverigevilketså falloch i sätt,fråganutredauppgift somatt om,

språk ochregionalakonventionEuroparådetstillsiganslutabör om
minoritetsspråk.

oktoberden 27fr.o.m.förordnadeskommitténiordförandeTill
Lundberg s.Carinriksdagsledamoten1995

kommittén,iledamötertillförordnadesdagmedFrån och samma
Ulf s,Keroriksdagsledamotensektionkommitténssedermera

JohanssonHenningprofessornWichne m,Birgittariksdagsledamoten
AnitahemspråkslärarenRiksförbund STR-T,TornedalingarsSvenska

Angeusfil dr. SusannaochRiksförbundetSverigefinskaKangas
frånförordnadeskommitténsakkunnig iTillSametinget.Kuoljok

NordiskaLindgrenLarsbyrâdirektörendagmedoch samma
från och medmed verkanentledigadesLindgrenZigenarrådet. Lars

adjunkten Bengtförordnadesdag1996. Sammaoktoberden 1
med denFrån ochZigenarrådet.NordiskasakkunnigSandström som

Sznajderman Rytzkonsulten Susanneförordnades199726 mars
kommitténs sektionsakkunnig iCentralrådet tillJudiska

tilläggsdirektiv med1996oktoberbeslutade den 17Regeringen om
Sverige börfråganskulle utredakommitténinnebördenden att om

minoriteter ochnationellaramkonventionenEuroparådetsratificera om
Sverige skallnödvändiga förfalli sådantåtgärdervilka är attsomom

tillägssdirektiveni konventionen. 1bestämmelsernakunna efterleva
för dettvå sektioner,kommittén skulle arbetaatt enangavs

uppdraget.för aktuellaoch detursprungliga uppdraget nuen
från och med denförordnadeskommitténs sektion 2iTill ledamöter

Siv Holmakd, kamrerfil. stud. Monica Harvey1996,26 november
riksdagsledamotenLjunggrensakkunnige Anders c,politisktv,

riksdags-Rydell-Janson mp,skribent ElisabetRohdin fp,Lennart
ledamöter-DepartementschefenVallius s.ledamoten Paavo attangav
ledamöterskulleUlfWichne och Kero sBirgitta m även varana

riksdagsledamotenledasbåda sektionerna skulle2i sektion attsamt av
ordförande.såsomCarin Lundberg s
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den 23 novemberförordnades från och medTill i kommitténexperter
kanslirådet departements-Lars Borg,1995, hovrättsassessorn numera

Eric deEklund, departementssekreterarenTorbjörnsekreteraren
departements-Johansson,departementssekreteraren Eva-LottaGroat,
Eriksson ochGöranTernbo, hovrättsassessornsekreteraren Göran

frånEriksson entledigadesäderblom. GöranHelena Jhovrättsassessorn
förordnadesFrån och med dagnovember 1996.med den 7och samma

Ternbotill i kommittén. GöranZanderTomashovrättsassessorn expert
deni kommittén från och medfrån uppdragetentledigades expertsom

med dagfrån och1997 ochaugusti11 expertersattes samma avsom
Torbjörn EklundBlomberg.departementssekreteraren Ann ent-

den 6kommittén från och meduppdraget iledigades från expertsom
Carinkammarrättsassessorndagnovember 1997 och ersattes samma

ahn.J
1995kommittén fr.o.m. den 6 novemberiSom sekreterare an-

Hagsgård och fr.o.m. den 3Marie B.ställdes hovrättsassessorn mars
biträdandeRagnhild Lövrupanställdes hovrättsassessorn1996 som

sekreterare.
Minoritetsspråkskommittén.Kommittén har antagit namnet

Minoritetsspråkskommitténs sektion 2 sittöverlämnarHärmed
1997:193.minoritetspolitik SOUbetänkande Steg mot en

yttrande.betänkandet har fogats särskiltTill ett
Minoritetsspråkskommitténs uppdrag med detta avslutat.är

Stockholm i december 1997

LundbergCarin

Monica Harvey Siv Holma Ulf Kero

Anders Ljunggren Lennart Rohdin ValliusPaavo

Elisabet Rydell-Janson Birgitta Wichne

/Ragnhild Lövrup
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Sammanfattning

utredauppgifthaft till2 harsektionMinoritetsspråkskommitténs att
tillramkonventionEuroparâdetsratiñceraSverige börfrågan om

falli sådant äråtgärdervilkaochminoriteternationellaförskydd som
ibestämmelsernaefterlevakunnaskaSverigeförnödvändiga att

ramkonventionen.
minoriteternationella ärskyddförramkonventionEuroparådets av

rörandedokumentetmultilateralabindandejuridisktförstadet
principerdeKonventionenallmänhet.iminoritetsfrägor somanger
minoriteterna.nationellaför deskyddtillefterlevaåtar sig attstaterna

förskyddetviktig delminoriteternationella ärSkyddet avenav
nationellaförskyddetharEuroparådetIrättigheter.ochfri-mänskliga
byggakunnaförutgångspunkt ettviktig attminoriteter setts som en

rättigheterochskyddDesäkert Europa.ochdemokratiskt somstabilt,
förverkligasskallramkonventioneniuttrycktill genomkommit

innefattarRamkonventionenregeringspolitik.lämpligochlagnationell
tillhördediskrimineringförbud somenbart personerinte mot avett
dessastöd föraktivtomfattar ävenminoritetnationell ettutanen

identitet.ochminoritetskultursinbehållasträvan att egenpersoners
kollektivaerkännandenågotinteinbegriperRamkonventionen av

enskildehuvudsak denigällerminoritetsskyddeträttigheter utan
individen.

och13ratificerats1997decemberi staterRamkonventionen har av
ratiñceratBland de1998.februarikraft den lträda i somkommer att

under-harSverigeFinland.Danmark ochNorge,konventionen är
konventionen.tecknat

ramkonventionenratiñceraSverige bör

Detramkonventionen. ärratificerarSverige enföreslårVi att
sigställerpolitik,fördtidigaremedlinjeiSverigemarkering attav

rättigheter.ochfri-mänskligaförskyddökatmedarbetetbakom ett
iminoriteter Europanationellaförskyddfrågorår harPå omsenare

omvälvningar ägtdeföljd rumaktualitet somförnyadfått avensom
tradition värnatÖsteuropa. Sverige,viktigtdärförDet är att som avi

ramkon-ratificerarrättigheter,fri- ochmänskligaförskyddetom
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ventionen och på detta markerar sittsätt beslut skydda sinaatt egna
nationella minoriteters rätt.

En ratiñcering ocksåär erkännande den mångkulturellaett av
historia Sverige har och de nationella minoriteterna sedansom som
lång tid delär en av.

I svensk lagstiftning och den politiska debatten har begreppet
minoritet ofta invandrargrupper.använts För det tydligt skaom att
framgå ratiñceringen omfattar deatt länge har funnits igrupper som
landet nationella eller inhemska minoriteter, föreslår vi de skasom att

vidnämnas i samband med ratiñceringen. De nationellanamn
minoriteterna har också framfört önskemål ratiñcering.om

Vad kännetecknar nationell minoritet vilkaochen grupper
nationella minoriteterär

Ramkonventionen saknar avsiktligt definition begreppeten av
nationella minoriteter. Det allmänt betydandemöter svårighetersett att

sådan definition. Europarådets medlemsstater intogenas om en en
pragmatisk hållning i detta avseende och överlämnade till avtalsslutan-
de i varje enskilt fall bedöma för ellerparter vilkaatt de enskildavem
artiklarna skall tillämpliga. Minoritetsspråkskommitténs sektionvara
2 ska därför enligt direktiven lämna förslag till kriterier för ett
minoritetsbegrepp avseende inhemska nationella minoriteter. Utgångs-
punkten för våra förslag till kriterier den inställningär ramkon-som
ventionen vilar på, nämligen minoritetsbegreppet endast skaatt
omfatta minoriteter med långvarigt boende i landet.

Vi följande kriterier bör uppfyllda förattanser attvara en grupp
ska betraktas nationell minoritet:som en

Grupp med uttalad samhörighet, till antalet i förhållande tillsom-
befolkningen inte har dominerande ställning,resten av en

Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell särart,-

Historiska eller långvariga band med Sverige—-

Självidentiñkation: den enskilde såväl skall hasom gruppen en-
vilja och behålla sin identitetsträvan att

Vi tornedalingar, sverigefinnar,att och judaranser samer, romer
uppfyller dessa kriterier och därmed nationella minoriteter.är

10
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minoritetspolitikSteg mot en

ochintentionerramkonventionensuppfyllaska kunnaSverigeFör att
övergripandesamlad ochförgrundenläggaSverigesyfte, bör en

skyddinriktaddirektpolitik börsådanminoritetspolitik. En vara
medenlighetioch,Sverigeiminoritetsgruppernanationelladeför

bevaramöjlighetderasfrämjaråtgärder attvidtakonventionen, som
identitet.ochkultursinutvecklaoch

integrationspoliti-framtidadenbeslutatnyligenharRiksdagen om
ipolitikengenerelladenförslaginnehållerbl attken omasom

grundSverigeutgångspunktmedutformas att avskaframtiden
vårenligtland. Det ärmångkulturelltinvandring är ettnumera

mång-varitSverigeinte glömmer,viktigt attuppfattning att man
kulturerdefleraochhistoriahelalandetsunder somkulturellt av

dellevandefinnsfortfarandeårhundramångaunder enfunnits som
sarnhållet.svenskadetav

erkän-innefattaminoritetspolitik ettsvenskbörförstaI stegett en
blandkunskaperspridaföråtgärderminoriteterna, attnande av

kultur,derasminoriteterna,nationellademajoritetsbefolkningen om
DessutomSverige.ihistoriaderastraditionerochreligionspråk, samt

detillhörförmöjligtdetvidtas gör somåtgärder personerbör som
framtidadenpåverka ut-ochideltaminoriteternanationella att

minoritetspolitiken.formningen av

Åtgärder minoriteternanationelladeerkännaför att

de nämnserkänns attminoriteternanationelladeföreslår genomVi att
Omrarnkonventionen.ratificerarSverigemedsambandivid attnanm

grundenmedförenasföreslår attvad vimedenlighetiratificeringen
deinriktningklarmedminoritetspolitiksvenskförläggs en
in-ochSverigeibådetydligt,detblirminoriteterna,nationella

ochSverigeiminoriteternationelladessa ärternationellt, att grupper
omfattasskydd devilket av.

medövervägsgrundlagsändringfråganföreslårVi även, att enom
bestämrnel-nuvarandedeninförs tilltillägginnebördendenbl att etta

nationelladeså§ 4 st,kap. 2 attRF 1Regeringsfonnenisen
nationellställningderasochvidminoriteterna nämns somnamn

någotdockgrundlagen ärändringEnmarkeras.därmedminoritet av
aspekter.olikamångamåste övervägas urnogasom

ll
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Åtgärder för sprida kunskapatt

Ett erkännande de nationella minoriteterna måste, dessaav om grupper
ska få sådant skydd ramkonventionen förenas medett som anger,
åtgärder för sprida kunskaper dessa och deras kultur,att om grupper
språk och historia del vårt kulturarv ochsom en av gemensamma

Ökadsamhället idag. kunskap de nationella minoriteterna ochav om
deras vårdel i historia och vårt kulturarv nödvändig deärtror om
nationella minoriteterna ska få respekt, förståelse och stöd för sina
strävanden bevara sin kultur, sitt språk, sin religion Detatt ärm.m.
också enligt vår uppfattning förutsättning för ökat utbyte mellanetten

tornedalingar, sverigeñnnar, och judar den svenskasamtsamer, romer
majoritetsbefolkningen.

Vi föreslår därför rad åtgärder inom områdena utbildning ochen
forskning, massmedia och kultur. Bland åtgärderna kan tilläggnämnas
i läroplanerna så kunskap de nationella minoriteternas historia,att om
kultur, språk och religion i Sverige ska ingå kunskapskrav iettsom
läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Utbildning i detta
bör ingå del i kursplanerna i svenska,även historia,ämnenasom en
religion och samhällskunskap. Vi föreslår åtgärder vidtas föratt att
säkerställa långsiktigt stöd till åtminstone folkhögskola etten som
kulturcentrum för varje nationell minoritet. Vi det finnsattanser
anledning de framtida villkoren för sändningsrättöverväga såatt att
minoriteternas behov särskilt beaktas radio- och TV-programföre-av

i allmänhetens tjänst. Vilka dessa behov kan växla mellan deärtagen
olika nationella minoritetsgrupperna mellanoch olika sakområden som
språk, kultur religion m.m.

De nationella minoriteternas kulturyttringar måste enligt vår
uppfattning tillräckligt andel kulturstöd. Vi under-stor statensav
stryker också betydelsen samisk och tornedalsk kultur fåratt ettav
tillräckligt stöd och i de regionala kultursatsningarna i deutrymme
geografiska områden där dessa kulturer funnits under århundraden
tillbaka och fortfarande finns idag. Kulturområdet enligt ramkon-är
ventionen mycket viktigt område där dialog mellan minoriteter ochett
majoriteten kan skapas. Vi föreslår åtgärder för skapaäven att en
interkulturell dialog och utbyte mellan de nationella minoriteternaett
och majoritetsbefolkningen

12
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Åtgärder nationellainflytande för detillmöjlighetför att ge
minoriteterna

påverkakanminoriteternanationelladeviktDet störstaär attav
med direktminoritetspolitiksvenskframtidautformningen enav

möjligtskadetFördessaskyddinriktning att varagrupper.av
för påverkanformerdet finnskonventionen,medenlighetikrävs, att

dembeslut övervägs,rörminoriteternanationella närför de som
utvärderas.genomförs och

med detillsammansbörutformas övervägasbördettaHur noga
förformerolikavisa sigkansjälva. Detminoriteternanationella att

Fråganolikaväl förolikapåverkansamråd och omgrupper.passar
representeradefinnsidagdeoch inte barasamtligahur sompersoner -

situation börsinpåverkamöjlighetskaorganisationeri olika att-
medutredning tillsättsdärförföreslårViockså attövervägas. en
ökatinflytande, såsomförformerolikaundersöka ettuppdrag att

förföreträdaremedsamrådsgrupperdeltagande iorganisationsstöd,
deutvärderaanledningfinnaskanfl. Det ävenmyndigheter attm

finns idag.samverkanochpåverkanförformer som
viföreslårsektion lminoritetsspråkskommitténs attLiksom en

åtgärder förföreslåförNorrbotteniinrättassamrådsgrupp attregional
minorite-nationellaolikademellaninterkulturell dialogfrämjaatt en

framförallt inomemellanmajoritetenochminoriteternasamtterna
kultur.ochutbildningområdena

förslagYtterligare

beträffandeförslaglämnarsektionMinoritetsspråkskommitténs som
åtgärderradlångföreslårminoritetsspråkskonvention, enEuroparådets

EftersomSverige.iminoritetsspråkenochlandsdels-stärkaför att
viharramkonventionen,inomocksåförslagdessaflera rymsav

sektionmeddelarisammanfallerförslag storaVåradem.övervägt
förändringar.ochtillägggjortfalli fleravi harmens,

nordisktökatförverkauppfattnng att ettvårenligtbörSverige
måni denminoriteternationellasamtligaomfattaskasamarbete

minoriteternationellaerkänner somländernordiskaöveriga samma
deförintressefrågorsamtligaomfattabörSamarbetetSverige. av

religionspråkhistoria,kultur,såsomminoriteterna m.m.nationella
regler rätttillämpliga attregionalaföreslagitharSektion l om

iförvaltningsmyndigheterochdomstolarminoritetsspråk ianvända
ramkon-går längreförslag änDessaNorrbotten.inågra kommuner

stödjaanledningfunnitvi har attbestämmelser,ventionens men

13
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förslaget eftersom det stärker minoriteternas använda sinasträvan att
språk i offentliga sammanhang. Vi dock inte ställning till vilkatar
språk och vilka områden reglerna ska gälla för. Vi kan däremotsom
konstatera tillhör de nationella minoriteterna kan haatt personer som
intresse använda sina språkrätt i andra geografis-ävenatt attav en
ka områden.

Ramkonventionen behandlar överhuvudtaget inte frågan om
äldreomsorg och barnomsorg. Vi dock frågan blirättatt attanser om
bemött sitt språk såväl inom sjukvården, äldreomsorgen ocheget
barnomsorgen så viktig, den måste lösasär inom för denatt ramen
framtida minoritetspolitiken.

De olika minoritetsgrupperna har framfört synpunkter och förslag
till kommittén. Våra förslag innebär inte alla frågor äratt som av
intresse för skyddet de nationella minoriteterna har behandlats. Viav

de förslag vi lämnar kan första ochutgöra godatt ett steganser en
grund för minoritetspolitik. fortsattaDet arbetet med utfommingenen
måste ske i samråd och samarbete med de nationella minoriteterna
själva.

Slutligen vill vi anföra, vi med dessa förslag ansluter tillatt oss
ramkonventionen, pluralistiskt och genuintatt ettsom anser
demokratiskt samhälle inte endast bör respektera den etniska,
kulturella, språkliga och religiösa identiteten för varje person som
tillhör nationell minoritet, skapa lämpliga förutsättningarävenutanen
för det möjligt för dem uttrycka, bevara ochgöra utvecklaatt att
denna identitet.

14
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Summary
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therefore important that Sweden, which has traditionally promoted the
protection of human rights and freedoms, should ratify the Framework
Convention, thus underscoring its decision the rights of itsto protect
national minorities.

Ratification would also imply recognition of Sweden’s multicultural
history, of which the national minorities have long been part.a

In Swedish legislation and political debate the minority hastenn
often been used about immigrant To make clear thatgroups.
ratification relates that have lived this for longto countrygroups a
time national minorities that they be named inas we propose
conjunction with ratification. The national minorities have also
expressed wish that the Convention be ratified.a

What characterizes national minority and whata groups
national minoritiesare

The Framework Convention intentionally avoids defining the term
"national minorities". Generally speaking, difficult to agree on
such definition. The OECD Member States assumed pragmatica a
attitude in this leftand the Contracting Parties deciderespect to to

case-by-case basis whom the individual articles should betoon a
applicable. Therefore, in accordance with its of reference,terms
Section of the Minority Language Committee proposalsto present
for forcriteria minorities applied Sweden’s national minorities.toas
Our proposals for criteria based the Framework Convention’sare on
position, i.e. that only minorities that have lived in the forcountry a
long time should be eligible.

In view, the following criteria should be fulfilled for toour a group
be regarded national minority:as a

should be distinguished by marked degree of cohesion and nota—-
have dominant position in relation the of the population;to resta

should have distinctive character in of religion, language,termsa—
traditions and/or culture;

should have historical longstanding withties Sweden:or———
self-identification: both the individual members and the group as—

whole preparedbe its identity.must toa preserve

have concluded thatWe Tornedalers, Swedish Finns, andRoms Jews
fulfil these criteria and thus national minorities.are
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policyminoritytowardsSteps a

Convention, shouldratify the FrameworkableSweden beFor toto
minority policy.and comprehensivefor coherentfoundationlay the a

nationaldesigned theexplicitlybeSuch policy protecttomusta
Convention,accordance with theSweden and, ininminority groups

foropportunities preserving andtheirwhichtake promoteto measures
and identity.their culturedeveloping

policy whichadopted integrationrecentlyhasParliament an
overall policy should befuturethe effect thatproposalsincludes to

immigration,result offact that,recognition of thebased as aon
importantview,multicultural InSweden country. ournow a

society throughoutmulticulturalSweden has beenthatforgetnot to a
existed here forthat haveseveral of the culturesthathistory andits

vital featurestill with andofhundreds represent ausyears aremany
society.of our

should includeminority policySwedishfirstAs step, aa
informationdisseminateminorities,recognition of the tomeasures

theirnational minorities,thepopulation aboutmajoritytheamong
history in Sweden.and theirand traditions,religionculture, language,

nationalmembers ofenablebe takenshouldFurthermore, tosteps
offormulationthe futureand influenceparticipate inminorities to

policy.minority

national minoritiesrecognitionthepromotingMeasures

beingrecognized byminorities should benationalthethatWe propose
Convention.Frameworkratification of thewithconjunctionnamed in

accompanied byratificationproposals,withIf, in accordance our
directly focusingpolicyminorityfoundation forofthe laying onaa

in Sweden andclear, bothwill makeminorities, thisnationalthe
whatSweden andminorities innationalwhatabroad, aregroups

they enjoy.protection
Constitution beofamendment thethatalsoWe anpropose

provisionsexistingaddition theinvolvewouldconsidered, which toan
namingsection 2 4,chapterof Governmentof the Instrument

nationaltheirforthand settingminoritiesnationalthe status as
Constitutionof theamendmentminorities. However, matteraan

differentconsidered frombethat aspects.must many
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Dissemination information

Recognition of the national minorities that thesemust, to ensure
enjoy the protection envisaged by the Framework Convention,groups

be combined with disseminate information about theirtomeasures
culture and language and their history of heritagepartas our common

ofand modern society. We believe that increaseour tonecessary
knowledge about the national minorities and their role inour our

cultural heritage they enjoy understanding andto respect,are
for their endeavours their culture, their language,support to preserve

their religion In view, this also essential for closer relationsetc. our
between Tornedalers, Swedish Finns, Roms and Jews and the majority
population.

We therefore number of in the fields ofpropose a measures
education and research, media and culture, includingmass
amendments of curricula that knowledge of the national minorities’so
history, culture, languages and religion be embodied requirementas a
in the curricula for compulsory and secondary schools.upper
Education in these should be included specifically in thematters
syllabuses for the following subjects: Swedish, History, Religious
knowledge and Civics. We that be taken topropose measures ensure

assistance long-term basis for least folk highgovermnent aton a one
school for each national minority, which would function culturalas a

We that consideration should be given the futurecentre. propose to
rules governing broadcasting rights allow the needs of theto
minorities be taken into in particular, by the public serviceto account,
broadcasting companies. These needs between the variousmay vary
minority and between such languages, culture,sectorsgroups as
religion etc.

The cultural manifestations of the national minorities inmust, our
opinion, receive sufficiently large share of the government grants toa
culture. alsoWe the importance of ensuring sufficient assistancestress
and opportunities under the regional cultural for Samiprogrammes
and Tornedal culture in the where these cultures have existed forareas
centuries and still exist today. According the Frameworkto
Convention, culture key and that conducivesector, toa one a
dialogue between the minorities and the majority. We also propose

leading the creation of intercultural dialogue andtomeasures an
exchanges between the minorities and the majority population.
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influenceexercisenational minoritiestheenableMeasures toto

inminorities benationalthat theimportanceof the autmost
minoritySwedishof futureformulationtheinfluenceposition to a

willThisof theseprotectionfocusingpolicy directly groups.on
of theprovisionswith theaccordanceestablishing, innecessitate

priorminoritiesnationaltheallowingConvention, arrangements a say
of decisions thatevaluationandimplementationtaking,the concernto

them.
discussed with theshould beof thesedetailsThe arrangements

formsin thevariationsbeTherethemselves.minoritiesnational may
differentappropriate for theinfluence thatandof consultation mostare

question of howgiven theshould also beConsideration togroups.
variousrepresented inwhoonly thoseeverybody and not are——

influence. Weexercisechanceshould havetodayorganizations toa—
offor theinquiry bethattherefore set purposeupanpropose

increasedthisinvariousinvestigating respect,arrangements e.g.
committees foradvisoryparticipationorganizations,forsupport

bealsoauthoritieswith theconsultations etc.competent may
offor exerciseexistingtheevaluatingworthwhile arrangements

collaboration.andinfluence
Committee,Minority Languageof theLike Section I we propose

Norrbotteninbecommittee countyregional consultativethat set upa
interculturalthat wouldproposingoffor the task promote anmeasures

theseand betweenminorities,nationalvariousthedialogue between
offieldtheespeciallypopulation,majorityand theminorities

culture.education and

proposalsOther

presentedhaswhichCommittee,Minority Languageof theSection I
MinorityRegionalforCharterthe Europeanconcerningproposals or

designedofnumberlarge toLanguages, measuresproposes a
severalSinceSweden.inminority languagesregionalstrengthen the or

Frameworkof theprovisionstheequallyrelateproposalsof these to
largelycoincideproposalsOurreviewed them.haveConvention, we

additionsseveralalthough inof Sectionwith those proposecases we
amendments.and

cooperationNordiccloserthatshouldSwedenview,ln urgeour
thewhereminoritiesnationalallextendedshould be sameto

ThisSweden.countriesNordicotherexist inminorities as
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cooperation should all of interest the nationalmatters tocover
minorities, for example culture, history, language, religion etc.

Section I has proposed regionally applicable rules laying down the
right minority languages in of law and administrativeto courtsuse
authorities in several municipalities in Norrbotten Thiscounty.
proposal beyond the requirements of the Framework Convention,goes
but consider appropriate since wouldto supportwe
accommodate the minorities’ desire their languages into use
connection with public administration. haveHowever, comittednotwe

regard the languages and which the rules shouldtoourseves as areas
apply. Nevertheless, that belonging nationalnote towe persons a
minority have legitimate desire their language in othertomay a use
geographical well.areas as

There mention in the Framework Convention of of theno care
elderly child However, consider the issue of the right toor care. we
communication in language inone’s connection with bothown care
services for the elderly and child important that bemustcare as so
addressed within the framework of the future minority policy.

The various minority have submitted andcommentsgroups
proposals the Committee. The proposals that have presented doto we

necessarily all the issues that relevant protection ofnot tocover are
the national minorities. considerWe that proposalsour may serve as

first and good foundation for minority policy. ongoingThestepa a a
work of formulating this policy be done in consultation andmust
cooperation with the national minorities themselves.

conclusion, wish declare that proposalsIn these presentedtowe are
in spirit of the Convention, which considers "...thatthe Framework

democratic onlypluralist and genuinely society should not respecta
ofthe ethnic, cultural, linguistic and religious identity each person

appropriate conditionsbelonging national minority, but alsoto createa
and develop this identity".enabling them to express, preserve
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Utredningsuppdraget och arbetets1

bedrivande

sektioni kommitténs 2Uppdraget1.1

1996 fickregeringssammanträde den oktobervid 17Genom beslut
tilläggsdirektiv i uppdrag iminoritetsspråksskommittén attgenom

i så fallfrågan ochkallad sektion utredasärskild ordning, om
ramkonvention.Europarådetssig tillSverige bör anslutavilket sätt

sektiondelvis sammansättningSektion 2 fick änannan
till Sverige börställningenligt våra direktivUppdraget är att ta om

nationellaför skyddramkonventionEuroparådetsratificera av
bedömning vilkaramkonventionen, ochminoriteter, göraatt en av
Sverige skall kunnanödvändiga förnationella åtgärder är attsom

direktiven också vikonventionen. lenligtuppfylla kraven attanges
beträffande minoritetsbegreppet ochkriterierförslag tillskall lämna

bestämmelserna i konventionenminoriteternationellaföreslå vilka som
ställningstagande viSverige. Oavsett vilkettillämpliga på ibör vara

ramkonventionen viratificera hardet gällerfram tillkommer när att
innehåll och syfte kan läggaskonventionensredovisa huruppdragi att

nationella minoriteterskyddet förmed stärkagrund för arbetettill att
skallsektion 2 i sitt arbetekommitténsSverige. direktiveni l attanges

minoriteter.företrädare för berördasynpunkter fråninhämta
föregåtts deti sektion 2 harramkonventionenArbetet med av

eventuell anslutningmed fråganbedrivits i sektion 1arbete enomsom
minoritetsspråk,landsdels- ellerkonventionEuroparådetstill om

minoritetsspråkskonventionenMinoritetsspråkskonventionerinnehåller
landsdels-skydd och stöd förbestämmelser tillrad detaljeradelången

ratificera minoritets-väljerminoritetsspråk. Deeller attstater som
vidta rad konkretaskyldigablir därmedspråkskonventionen att en

språken inom olikaanvändningenfrämjaåtgärder för att sam-av
innehåller ocksåMinoritetsspråkskonventionenhällsområden. en

kon-minoritetsspråk vilketlandsdels- ellerdefinition avgränsarav
ventionenstillämpningsområde.Minoritetsspråkskonventionenomfattar

fortfarandei ochunder lång tidspråkbara använts statensom
tillämpningutsträckning för motiverai tillräckliganvänds att aven

omfattas däremot inte.Invandrarspråkbestämmelser.olikadess
minoritetsspråkskonventionenmedkommitténs sektion 1Arbetet i

regering-sektion 2 till följdoch halvt år dåpågått ihade ett ett avca

21



Utredningsuppdraget och arbetets bedrivande SOU 1997:193

tilläggsdirektiv, började sitt arbete med ramkonventionen.ens
Ramkonventionens karaktär måldokument har påverkat arbetetsav

omfattning och inriktning i sektion jämfört i sektion2 med arbetet
Sektion har haft i uppdrag bakgrund definition1 denatt mot av som
finns i minoritetsspråkskonventionen ställning till vilka svenskata
landsdels- minoritetsspråkeller finns och vilka de detaljeradesom av
bestämmelser i del konventionen Sverige ansluta sigIII börav som
till. Detta har givit arbetet klar inriktning och avgränsning.en

Sektion 2 har haft i uppdrag stöd definition iutanatt av en
ramkonventionen vilka nationella minoriteter finns iavgöra som
Sverige och bakgrund de relativt formuleradeatt mot vagtav
bestämmelserna i ramkonventionen ställning till vilka åtgärderta som
bör vidtas till skydd för dessa Ramkonventionens bestämmel-grupper.

omfattar förutom skydd för språk också skydd och stöd förser
minoritetskultur, traditioner, kulturarv och religion betydligt vidareett
område minoritetsspråkskonventionens på.bestämmelser sikteän tar

Uppdraget i sektion 2 har därmed både varit mindre klart avgränsat
inriktatoch arbetet i sektion Vi har dock uppfattat vårt uppdragän

finns Sverige,vi skall vilka nationella minoriteter iattsom ange som
vilka kriterier kan urskiljas för nationell minoritet förslagsamtsom en
till hur dessa ställning ska kunna stärkas. Sektion har gjort1gruppers

genomgång gällande lagar och förordningar enligt denen noggrann av
detaljerade minoritetsspråkskonventionen kommit med radsamt en
förslag till åtgärder för stärka språken och den kultur och historiaatt

hör med dem. Vi har haft dessastor nyttasom samman genom-av
gångar, eftersom bestämmelserna i viss mån medöverensstämmer
ramkonventionen. Vi har dock inte tagit ställning till vilka språk eller
geografiska områden omfattas åtgärderna eftersom viskasom av anser

våradet inte ingår i direktiv.att

direktiv1.2 Generella

samtliga kommittéer och särskilda utredare gäller vissa generellaFör
direktiv, nämligen direktiv redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt

offentliga åtaganden dir.dir. 1992:50, 1994:23,pröva attatt
redovisa jåmställdhetspolitiska konsekvenser dir.1994:124 och att

för brottsligheten och brottsförebygganderedovisa konsekvenser det
arbetet dir. 1996:49.

det gäller generella direktivet angående regionalpolitiskaNär det
konsekvenser har vissa våra förslag regional inriktning vilketav
framgår avsnitt 6.5 och 6.6.av

övrigt har vi inte funnit vårt uppdrag berörs de generellaI att av
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direktiven.

i sektion 2Kommitténs arbete1.3

förfram kriterierinledningsvis påinriktadesArbetet ettatt ta
minoriteter i Sverigevilkaoch bestämmaminoritetsbegrepp att som

ramkon-omfattasminoriteter ochnationellaskall avanses som
tidigt stadiumbeslutades pâi detta arbeteledventionen. Som ettett

betraktaskulle kunna bliminoriteterför attatt representanter somsom
delgehearing förinbjudas till s.k.minoriteter skullenationella atten

fråga.synpunkter i dennasina
ramkon-genomgångdärefter arbetet påinriktadeKommittén en av

haft utredauppdrag har vibestämmelser. vårtIventionens att om
vilka åtgärderramkonventionen ochratiñcerabörSverige som

vilkendetta. OavsettSverige skall kunnaföreventuellt krävs göraatt
förslagfråga har vi haft lämnatill i dennaskulle kommaslutsats vi att

ställning iminoriteternasde nationellakan stärkatill åtgärder som
haft tillgångåtgärder har viförslagvårt arbete medSverige. Vid

arbetat fram.sektion 1till de förslag som
minoriteternationellaför debjödsUnder hösten representanter

organisatio-olikaställning för. Depreliminärt tagitkommitténsom
tillskriftliga förslagin medmöjlighet kommaocksåhar attgettsnerna

åtgärder.
tillKommittén harsammanträden.Kommittén har haft 12 ett av

WahlbäckKristerambassadörbesöktsinbjudit ochsammanträdena av
ratificeringkonsekvensernautrikespolitiskabelysning deför av enav

Åkermark beskrivningförSpiliopoulouAthanasiajur.dr. avsamt
minoritetsdefinitioner.
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ratificeraSverige bör2

ramkonventionen

ramkon-ratificeraskallSverigeföreslårViVårt förslag: att
minoriteter.nationellaför skyddventionen av

ratificeraSverige börtillställningskall vidirektivEnligt våra ta om
minoriteternationellaför skyddramkonventionEuroparådets av -

nödvändigafalli sådantåtgärder ärvilkaochramkonventionen som
konventionen.ibestämmelsernaefterlevakunnaskallSverigeför att

avtalmultilateralabindandejuridisktförstadetRamkonventionen är
godkändesallmänhet. Denminoritetsfrågor ibehandlar avsom

öppnadesoch1994november10ministerkommitté denEuroparådets
undertecknades1995. Denfebruariden lundertecknandeför av

dag.Sverige samma
förskyddetdelviktigminoriteternationella ärSkyddet avenav

internationellaradidiskuteratsharDeträttigheter.mänskliga en
EuroparådetEuroparådet. loch iOSSEinom FN,bl.a.sammanhang
förutsättningviktigminoriteternationellaförskyddethar setts som en

säkert Europa.demokratiskt ochstabilt ochbyggakunnaför ettatt
iminoriteterförskyddetfastslåavgörande ettDet attsteget mot

WieniEuroparådets toppmöteviddokumentbindandejuridiskt togs
respekt förskydd ochbl.a.enadesVid1993.år toppmötet attomman

omvälvningarhistoriensminoriteternationellade genomsom
skallstabilitetfred ochgaranti föruppkommit i Europa är atten

enades vidStatscheferna toppmötetråda i att ettEuropa.kunna om
bordeminoriteternationellaskyddförbindande dokumentjuridiskt av

Europarådettillkom inomdettaresultattillskapas. Som ett av
minoriteter.nationellaskydd förtillramkonventionen

ramkon-tillreportthe ExplanatorykonventionskommentarenI
medhuvudsyftetkonventionentilli ingressen sägsventionen och att

nationellaskydd föreffektivttillförsäkraramkonventionen är ettatt
tillkommeroch friheterrättigheteroch deminoriteter personersom

minoriteternationellaSkyddet förminoriteter.tillhör dessa angessom
mänskligaskyddet förinternationelladel detintegrerad avenvara

internationella in-finns deingressenrättigheter artikel 1. l tre
Europa-ramkonventionen. Dessapåverkat ärstrument mestsom
och derättigheternaför de mänskligaskyddkonventionen om
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grundläggande friheterna och dess protokoll, FN-konventionerna och
förklaringarna med bestämmelser skydd minoriteter samtom av
OSSE-dokumenten, särskilt Köpenhamnsdokumentet juniden 29av
1990.

Det skydd ramkonventionen omfattar inte endast förbudär ettsom
diskriminering de tillhör nationell minoritetmot av personer som en
omfattar åtaganden innebär aktivt stöd för dessautan ettsom personers

behålla sin minoritetskultur och identitet. ingressenIsträvan att egen
till konventionen utrycks detta så att pluralistiskt och genuintett
demokratiskt samhälle inte endast bör respektera etniska,den

språkliga förkulturella, och religiösa identiteten varje somperson
tillhör nationell minoritet skapa lämpliga förutsättningarävenutanen
för det möjligt för dem uttrycka och bevara och utvecklagöraatt att
denna identitet.

Vi förSverige bör ratificera ramkonventionen skyddattanser av
nationella minoriteter. Vi det viktigt Sverige markerar sinattanser
vilja omfattasskydda och stödja de ramkon-att som avgrupper
ventionens skydd inhemska minoriteter länge funnits inomsom-

utvecklaSverige i deras månghundraåriga bibehålla ochsträvan att-
sin kultur och identitet angående innebörden begreppetse vidare av
nationell minoritet i följande kapitel. ratificering ramkon-En av
ventionen tydligt stöder devisa Sverige erkänner ochär sättett att att
nationella minoriteternas också erkännandesträvanden. Det är ettegna

den mångkulturella historia nationellaSverige har och deav som som
minoriteterna del Det har också framförts starka önskemålär en av.
från tillhör nationella minoriteter i Sverige attpersoner som om
Sverige skall ratificera ramkonventionen.

l svensk lagstiftning och i den politiska debatten har begreppet
minoritet ofta invandrargrupper. det tydligt skallFöranvänts attom
framgå ratificering omfattarramkonventionen deatt en av grupper

länge funnits i Sverige nationella, eller inhemska, minoritetersom som
föreslår vi så framgår kapitel 5 de nationella minoriteternaattsom av
skall vid i samband med Sveriges ratificeringnämnas namn av
ramkonventionen.

Ett vägande skäl för Sverige bör ratificera ramkon-annat tungt att
ventionen för skydd nationella minoriteter dettaär ärattav en
markering Sverige i linje tidigare fördmed politik ställer sigattav
bakom förarbetet ökat skydd för mänskliga rättigheter. På årsenare
har frågor skydd för nationella minoriteter i Europa fått förnyadom
aktualitet följd de politiska omvälvningar iägtsom en av som rum
Östeuropa. Det därför angeläget Sverige traditionär värnatatt som av

skyddet för mänskliga rättigheter ratificerar ramkonventionen ochom
på detta markerar sitt beslut skydda sina nationellasätt att egna
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Genom sådan markering bidrar Sverige ocksåminoriteters existens. en
nationella minoriteter och mänskliga rättighetertill ökat skydd förett

i Europa.
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3 Vad kännetecknar nationellen

minoritet

Inledning3.1

Enligt direktiven skall kommittén lämna förslag till kriterier be-
träffande minoritetsbegreppet och föreslå vilka nationella minoriteter

bestämmelserna i konventionen bör tillämpliga på. Riks-som vara
dagen har aldrig tidigare officiellt tagit ställning till vilka inhemska
nationella minoriteter finns i landet och kommitténs arbete ärsom
därför i denna del grundläggande betydelse.av

Ramkonventionen inte något direkt på frågan kriterierger svar om
för minoritetsbegrepp. Konventionen använder benämningenett
nationell minoritet innehåller inte någon definition dettamen av
begrepp. artikelI 5 dock beskrivning vad medges en av som avses
minoritetsidentitet; personer tillhör nationella minoriteter skallsom
kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga
beståndsdelarna sin identitet, nämligen religion, språk traditionerav
och kulturarv". Detta stadgande således traditionell beskrivningger en

etnisk minoritet. deklarationenI nationella minoriteter frånav en om
i Wien 1993, vilken föregick ramkonventionen,toppmötet talas om

nationella minoriteter skapats i Europa historienssom genom
omvälvningar och syftar således inhemska minoriteter med lång
vistelsetid i landet. Detta uttryckssätt tyder på begreppet nationellatt
minoritet i ramkonventionen med långvarig anknytningavser en grupp

Åtill landet dvs. inhemsk nationell minoritet. andra sidan in-en
nehåller ramkonventionen inte något uttryckligt krav medborgar-
skap kanvilket tolkas konventionen kan tillämpligävenattsom vara
på utländska medborgare inom territorium. Slutligen kanstatsen

konventionskommentarendet i the explanatory tillnämnas reportatt
ramkonventionen uttryckligen eventuella minoritetsdeñnitionersägs att
i andra konventionssammanhang inte ägnade läggas till grundär att
vid definitionen minoritetsbegreppet enligt ramkonventionen. Detav

således varje uppgift utforma sin minoritetspolitik.är stats att

konventionskommentarenI särskilt den europeiska kon-nämns
ventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna Europakonventionen, OSSE:s Köpenhamnsdokument samt
FN:s konventioner och deklarationer varit inspirationskällor för
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kriterier för minori-förslagFör kunnaramkonventionen. ettatt ge
naturligt för kommitténdärför sig närmaretetsbegrepp har det atttett

organisationerminoritetsfrågor i dessa olikainställningen tillstudera
organisationernainomkriterier diskuteratssynnerhet vilkaoch i som

för minoritetsbegrepp.ett
övervägandenbeskrivningförstföljande kommerdetI att avgesen
rörande såvälolika länderorganisationer ochinternationellainom

tillvidtagitsvilka åtgärderminoritetsdefinition,frågan somsomom en
kommitténde kriterierDärefter beskrivsminoriteter.skydd för som

inhemskuppfylla förminoritet bör attatt anses som enenanser
svenskaredovisas deSverige. Slutligenminoritet inationell grupper

nationellainhemskabetraktasuppfattning börenligt vår somsom
minoriteter.

ramkonventionenförInspirationskällor3.2

nationernaFörenta3 .2. 1

Nationernasbildadesvärldskrigets slutförstaefterOmedelbart
internationelltverka försyfteOrganisationensförbund. attvar

Statsin-fred och säkerhet.internationelluppnåochsamarbete att
slut medefter krigetsändras väsentligti komdelningen Europa att

fastställdatidigaremed ändringochnationalstaterbildandet avnyaav
kommänniskor20-30 miljonerföljdfick tillDetta attgränser. att

språkliga elleretniska,kulturella,utgjordedär detillhöra stater
minoriteter.religiösa

bevarafrämja ochsyfte,främstaorganisationensenlighet medl att
minoriteter. Dettaskydda olikaarbete nedladesfreden, attett stort

minoritets-bestämdaförmån förtraktat tillarbete bedrevs genom
vissförpliktelservissaåtog sigEn gentemot namn-stat engrupper.

gällde endastFörpliktelsernaterritorium.inom dessminoritetgiven
minoritetsrättinternationellskullePå dettaimedborgare sättstaten. en

organisatio-utveckladesminoritetsskyddformDenskapas. avsomav
skyddet itill godoindividenenskilde ävensåledes denkom omnen

sådan.minoritetsgnippeninriktathandförsta somvar
organisation,universellkornvärldskrigetefter förstaLiksom en

världskrigets slut. Förentaefter andrabildasnationerna,Förenta att
världsfredenbevara ävenenbarthuvudsyfte intenationernas är utanatt

socialaekonomiska,samarbete iinternationelltförverka ettatt
deklarationenallmännadenhumanitära frågor. lochkulturella om

sistnämndadet1948 kommerrättighetermänskliga antogssom
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arbetsområdet till uttryck. Vidare kan konventionennämnas mot
folkmord från och konventionen avskaffande former1948 allaom av

rasdiskriminering från 1965. Dessa konventioner, Sverigeav som
också anslutit sig till, skydd folkgrupper. UNESCO:s kon-ger

diskrimineringvention inom undervisningen från 1960mot ger, som
Ävendiskrimineringantyder, skydd inom undervisningen.motnamnet

konvention har ratificerats Sverige.denna av
Frågor mänskliga rättigheter handhas kommissionen för deom av
mänskliga rättigheterna. I underkommission handläggs särskilten
ärenden förhindrande diskriminering och skydd minoriteter.om av av

deklarationen deVarken FN-stadgan eller mänskliga rättig-om
specifikaheterna innehåller nâgra minoritetsbestämmelser. Först

1966 års internationella konvention medborgerliga ochomgenom
Ävenpolitiska rättigheter tillkom minoritetsskydd i artikel 27. iett

Barnkonventionen från 1989 finns i artikel 30 minoritetsskydd forett
för tillhörande nationella,barn. Deklarationen rättigheterom personer

Deklarationenetniska, språkliga och religiösa minoriteter 1992.antogs
definition minoritet vilketinnhehåller dock inte någon begreppetav

års konvention.inte heller fallet med den nämnda 1966är ovan
fruktlösa försök gjorts få framFN:s arbete harInom att en

definition minoritet medlemsstaterna skulle kunnabegreppetav som
såsombakom. Således framlade Francesco Capotorti 1951,sluta upp

särskild följande oftaunderkommissionen utsedd rapportör,av
åberopade minoritetsdefinition: "A numerically inferior thetogroup

of the population of State, in non-dominant position, whoserest a a
members being nationals of the State ethnic, religiouspossess or— —
linguistic characteristics differing from those of the of therest
population and show, only implicitly, of solidarity, directeda sense
towards preserving their culture, traditions, religion language.or
Fritt En minoritetöversatt: i förhållandeutgörs till befolk-av en,
ningen i övrigt, till antalet färre icke dominerande befolkningsgrupp,

medlemmar, skall medborgare i landet, besitter ochvars som vara
önskar bevara etniska, religiösa eller språkliga kännetecken, klart
annorlunda den övriga befolkningens.än Definitionen utesluter
utländska medborgare. Under år har arbetet inom organisatio-senare

dock präglats inriktning definiera minoriteter utifrånmot attnen av en
viljan och hos individernasträvan behålla viss identitet- själv-att en
identifikation. Det kan således människorättskommittén,noteras att

för övervaka efterlevnadenupprättats konventionenattsom av om
medborgerliga och politiska rättigheter, i sin kommentar frånsenaste
1994 angående utlänningars ställning uttryckligen deklarerat ävenatt
utlänningar omfattas artikel 27 i konventionen medborgerligaav om
och politiska rättigheter.
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Europarådet.2 23
.

deskyddetochvärldskrigetandraefterbildades avEuroparådet
arbetsområdetkändaochviktigastedet mesträttigheterna ärmänskliga

År mänskligadekonventionen1950organisationen. antogs omför
artikel 14till. Ianslutnamedlemsländer ärsamtligarättigheterna som

minoriteter.nationellaskyddetspecielltnämns av
tillinteledde1960-och1950-underEuroparådetinomArbetet

slutetförrän iInteminoritetsgrupper.förresultatsynbarliga avnågra
ljusetiåterrättigheterminoritetersfrågan1980-talet kom uppom

Östra andra delarävenEuropaochCentralaiutvecklingen avsedan
akuta.minoritetsproblemenm.fl visatKorsikasåsom att varEuropa
införaantingenhandlakomförslagen attochDiskussionen att omnu

nationellaskydd förtillEuropakonventionentilläggsprotokoll tillett
skydd förtillkonventioneller upprättaminoriteter separatatt en

från1993år1201rekommendationenIminoriteter.nationella
definitionföljandeförsamlingparlamentariskaEuroparådets avgavs

whoin StateofAminoritet.nationellbegreppet apersonsgroup-
thereof, bcitizensandthat Stateterritorytheresidea areonon

displaycwith that State,tiesand lastingfirmlongstanding,maintain
dcharacteristics,linguisticreligiouscultural,ethnic,distinctive areor

ofthenumber thansmaller inalthoughrepresentative, restsufficiently
eof that State,of regionStatepopulation of thatthe areaor

constituteswhichthattogethermotivated by to preservea concern
traditions, theirtheirculture,including theiridentity,their common
minoritetsgruppMedFritttheir language.religion översatt: enor

imedborgarebor ochlandindivider i a ärett somgruppmenas en
band medvaraktigalångvariga, fasta ochupprätthållerlandet, b

språkligaellerkulturella religiösaetniska,uppvisar distinktalandet, c
denfärre i antalmånga dockd tillräckligt änkännetecken, är men

uppfylldadel landet,befolkningen i landet eller i eövriga är aven av
identitetsinbevarasträvan att somgemensammagemensamen

språk.religion ellerinnefattar kultur, traditioner,
demokratise-juridisk hjälp medstarka behovetdetFör mötaatt av

Öst- bildades 1990och Centraleuropaförfattningsfrågor irings- och
juridikinomVenedigkommissionen, bestården s.k. experteravsom

demokratifrågorinomKommissionen forskarstatsvetenskap.och även
Europeisk konventionutkast tillhar bl.a. gjortoch ett omen

följandekonventionsförslageträttigheter.nationella minoriteters I ges
minorityof this Convention, thedefinition: For the termpurposes

of thein number than theshall which smaller restmean a group
of that State,whose members, who nationalspopulation of State, area

from those oflinguistic features differentethnical, religioushave or
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safeguardwillthebyguidedand topopulation,of thethe arerest
Frittlanguage. översatt:religiontraditions, entheir culture, or

övrigadenantali änfärreutgörsminoritetsgrupp gruppav en
imedborgareskallmedlemmar,landet,ibefolkningen varasomvars

språkligaellerreligiösaetniska,bevaraönskarochbesitterlandet,
befolkningens.övrigadenannorlunda änklartkännetecken ärsom

vidminoriteternationellaförskyddtill togsavgörandeEtt steg
Europarådetsigångenförsta1993. FörWieniEuroparådets toppmöte

överläggningar.förregeringschefersamtligadåsamladeshistoria
framläggauppdragfick iministerrådetföljd atttillfick bl.a. attMötet

minoriteternationellaförskyddtill samtramkonventiontillutkastett
avseendeEuropakonventionentilltilläggsprotokollutforma ettatt

skyddetförbetydelsesärskildrättigheter ärkulturellasådana avsom
docktilläggsprotokoll avbrötspåArbetetminoriteter.nationella ettav

enighetnågonsigvisathade ut-då det1996 att ombörjani av
egentligenbedömdesprotokollsådantnås. Ettkundeinteformningen
ställetiriskeraderättigheter attnågra utantillskapahellerinte nya

domstolensidefinieratssåsom derättigheterexisteranderedanurholka
Wienmötetfråndokumenteti engeskanrättspraxis. Det attnoteras

detsåminoritet sättnationell attbegreppetdefinitionindirekt av
omvälvningarhistoriensminoriteternationella genomsomtalas om

i Europa.skapats
förorganisationer utgörinternationellaandramedSamarbete

demokratisktbyggasträvandena ettled iviktigt att uppEuroparådet ett
iarbetarEU,OSSE, ävenochEuroparådetEuropa. menstabiltoch

mänskligademokrati,förrespektformmål ilikartadegrad förhög av
finnsEuroparådetprinciper. Inom enochrättigheter rättsstatens

förOSSEmed attsamarbetetbevakarsärskild arbetsgrupp som
organisa-motverkaochinformationsutbyte attochöppenhetbefrämja

varandra.motarbetartionerna

OSSEsäkerhetskonferensenEuropeiska3.2.3 -

Helsingforsihöllssamarbetskonferensenochsäkerhets-Europeiska
europeiskadefrånmed deltagare1973-1975under årenoch Geneve

År denSlutdokumentet,kunde1975Kanada.ochUSAsamtstaterna
utgörSlutdokumentet,Helsingforsöverenskommelsen, somantas.s.

bindande,juridisktinteoch således äröverenskommelsepolitisken
särskiltmedrättighetermänskligabestämmelserinnehåller bl.a. om

skydd ochtillminoriteternas rättnationelladeomnämnande av
fortsattdärefterharSamarbeteträttigheter.mänskligaåtnjutande av

fastaupprättandeochsammankomstermedintensifieratsoch täta av
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organisationen.inomorgan
Östeuropai harför auktoritärasammanbrottet deGenom staterna en

dagen.olika folkgrupper kommit i Inommängd motsättningar mellan
frågan skydd fördärför lagts nedOSSE har stort engagemang om
för minoritetsfrågorminoriteter och särskild organisationnationella en

harCommissioner National Minorities HCNMHigh on ——-
framgångsrikt försökt skapa strukturer för dialoginrättats. HCNM har

konflikter minoriteter.mellan i potentiella berörparter som
År betydelsefullt1990 ägde minoritetssynpunkt imöteett rumur

företrädare för inom OSSE. slutdokumentKöpenhamn mellan Istater
fastläggs blandfrån det så kallade Köpenhamsdokumentet,mötet,

själv han eller hon villden enskilde individen avgörannat att om
tillhöra nationell minoritet och det hänvisas till till etnisk,rätten enen
kulturell, språklig eller religiös identitet. Någon definition av

minoritet innehåller inte.begreppet nationell dokumentet dock
Utformningen Europarådets ramkonvention har influerats dettaav av
slutdokument.

icke statliga organisationen HelsingforsDen Internationella Federa-
tionen för mänskliga rättigheter genomförandetIHF, övervakarsom

bestämmelserna rörande mänskliga rättigheter från slutdokumentetav
från Helsingfors och efterföljande dokument, har föreslagit att termen
nationell minoritet, används i dokumenten, skall ha följandesom
definition: The totality of all those citizens of State whoa are
traditionally territorial non-territorial residents in the territoryor- -
of the State; who share ethnic, linguistic religious charac-common or
teristics, distinguishing them from other of the population; whoparts
have their cultural identity; and who in minority positionown are a
towards the majority ofpopulation the State of region". Frittor a

minoritetsgruppEn färre i antal denöversatt: utgörs änav en grupp
övriga befolkningen i eller region traditionelltstaten en som -
territoriellt eller icke-territoriellt bor inom och delarstaten-

etniska, språkliga religiösaeller särdrag ochgemensamma en
kulturell identitet.gemensam

Såväl Europarådet OSSE använder nationell minoritettermensom
vilket tolkas minoritetens medlemmar måste medborgareattsom vara
i landet för minoritetsstatus.att
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minoritetsbegreppetnordiskaVåra3.3 omgrannar

Norge3.3.1

110 Abestämmelse§särskildinnehållerGrunnlovennorskaDen en
laeggeMyndigheterpaaligger Statens atDetDär sägssamerna.om

sikrekanFolkegruppesamiskedenfortil Rette ogForholdene at
intedockfinnsSamfundsliv. DetsitKultursinsit Sprog,udvikle og

motivenminoriteter. Iandrabeträffandestadgandemotsvarandenågot
följande:bl.a.uttalasparagrafentill

bestemmelseinneholdebörGrunnlovenienig om"Komiteen enater
höjtideligedendet iDermed blir mestfolkegruppe. ogsamiskeden

trukketanerkjentkjenner,rettsordervårformforpliktende og
historieNorgesgjennomdetforholdfaktiskedetkonsekvenser atav

vilKomiteenvårt land.ifolkegruppesamiskeksisterthar egenen
vilVirkningvesentligstedenselvpåpeke vaere avimidlertid at om

ogsåbestemmelsenvilrettslig,ikkemoraliskpolitisk art, avog
statsmyndighetene".forforpliktelserettsligvissinnebaere en

radstöd inomochskyddsärskiltspråketsamiskadet enI Norge ges
reglerar rättenbestämmelserflesta attsamhällsområden. Deolika som

1992,från årspråkregleri samelovensfinns intagnasamiskaanvända
språk iofficielltnorskamedlikställtblevockså ettsamiskandå som

också,harNorgebetänkandesektion 1:svidare somSeNorge.
språkIngetminoritetsspråkskonventionen. annatratificeratland,första

ratifikationsinstrumentetisamiska nämnsän

Finland3.3.2

Samernaföljande:3i § 14,stadgasregeringsformen stfinskadenI
ochbevarahar råttoch andrazigenarna atturfolksåsom gruppersamt

lagförslagettillpropositionenkultur." Isinochspråksittutveckla
nationellaäri förslaget närmastandradesägs avsessomatt grupper

stadgandet inteochjudarsåsomminoriteter attetniska tatareroch men
Vidareminoriteter.traditionellaFinlandstillenbartavgränsatär

tillfälligtendastintestadgandetpåpekas somgrupperatt avser
fastvisshardet förutsättsFinlandsig iuppehåller att engruppenutan

med-kravingetdockuppställsvaraktighet. Detochstruktur
berörgrundlagsbestämmelseytterligarefinnsDetborgarskap. somen

sålundastadgasregeringsformen att§ 51språket. Isamiska samernaa
hembygd-sittautonomi inomkulturelltillförsäkrasurfolk skallettsom

finnskultur. Därutöverspråk ochangår derasi ärendensområde som
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i lagar och förordningar olika bestämmelser till skydd för samiska och
svenska. Viktigast dessa bestämmelser för svenskans delärav
språklagen från för1922 och samiskans del lag användningom av
samiska hos myndigheter trädde i kraft 1992. Se vidare sektionsom

betänkande1:s
Finland ratificerade den 3 oktober 1997 ramkonventionen vilket

innebar de 12 ratifikationer förkrävs ikraftträdandeatt som nu
föreligger och konventionen kan träda i kraft den februari 1998.1att

regeringensl proposition ligger till förgrund ratifikationen sägssom
ramkonventionen vid ikraftsättandet gälla åtminstoneatt anses samer,

zigenare, judar, och s.k. gammalryssar de facto ocksåtatarer samt
finlandssvenskar. Ratifikationsinstrumentet innehåller ingen be-
gränsning så det utesluter framtida minoritetsgrupper.att

Finland har tidigare också ratificerat minoritetsspråkskonventionen.
I detta ratifikationsinstrument särskilt samiska, svenskanämns och
romam.

3.3 3 Danmark
.

De nationella minoriteterna i Danmark tysksprâkiga iutgörs av
Sönderjylland och befolkningarna på Färöarna och Grönland. Genom
lagen 1948 självstyre för Färöarna blev Färörna enhetautonomom en
inom det danska riket färöiskamed huvudspräk. Motsvarandesom
lagstiftning för Grönlands del kom 1979. De lagarnanämnda ärovan
interna danska lagar kan i praktiken likställas med grundlag.men
Den tyskspråkiga minoritetens rättigheter behandlas i B0nn/Köpen-
hamns deklarationen från 1955, den tyskspråkigagaranterarsom
minoriteten i Danmark liksom den danskspråkiga minoriteten i Tysk-
land och deras respektive organisationer använda sitträtten att
respektive språk såväli tal skrift.som

Danmark ratiñcerade den 22 september 1997 ramkonventionen.
Ratifikationsinstrumentet innehåller deklaration ramkonventionenatten
skall tillämpas på den tyska minoriteten i Sönderjylland.

3.4 Länder ratificerat ramkonventionensom

Ramkonventionen har i december 1997 ratificerats 13 ochstaterav
kommer träda ikaft den februari1 1998. Ratiñcerandeatt ärstater
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Moldavien,
Rumänien, San Marino, Slovakien, Spanien, Makedonien och
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har 4konventionenratificeratländer avgettdeKroatien. Av som
deklarationenisåledesEstland hardeklaration. angettformnågon av

medöverensstämmelseminoritet inationellbegreppetförkriterierna
tidigare,förredogjortvi1201,rekommendationEuroparådets som

minoritetnationellbegreppetdeklareratMakedonienmedan att
derasanvänds inationalities,begreppetmedöverensstämmer som
vilkadeklareratDanmark harTyskland ochMakedonien,lagstiftning.

ramkon-omfattaslandrespektiveförminoriteternationella avsom
ventionen.

ramkonventionen.ratificeratländerniodetillhörUngern ett somav
vilkabeträffandedeklarationingenfinnsratifikationsinstrumentetl

ramkon-tillämpaavsikthar förUngernminoriteternationella attsom
uppfylla.skallminoritetnationellkriteriervilkaellerpåventionen en

lagenfrån 1993ungersk lagnationelldockfinnsDet omen -
inledningsvisdetdärrättigheterminoritetersetniskanationella och -

Förut-minoritet.etnisknationell ochbegreppetdefinition avenges
minoritetnationell är attförsättningarna aatt som enanses

medlemmardessår ochi minst 100funnits i Ungernminoriteten att
harminoritetenkrävsVidare annatmedborgare. ettungerska attär

majoritetsbefolk-traditionerandra änochkulturspråk, en annan
ochinvandrareuttryckligenundantarbestämmelserningen. Lagens

minoritets-enligtkravenuppfyllerminoriteterflyktingar. De som
tyskar,greker, kroater,bulgarer,armenier,följande:definitionen är

slovaker ochslovener,polacker,serber, rumäner,zigenare, rutener,
ukrainer.

ikriteriernaGenomgång3.6 ettav
minoritetsbegrepp

minoritetnationellbetraktasFörKommitténs förslag: att som en
kriterier:nedanståendeuppfyllaminoritetsgruppenbör

förhållandetill antalet isamhörighetuttaladmedGrupp som-
ställningicke dominerandeharbefolkningentill resten enav

och/eller kulturelltraditionell särart.språklig,Religiös,-
med Sverige.långvariga bandellerHistoriska-

skallenskilde såvälSjälvidentifikation Den gruppensom--
behålla sin identitet.vilja och strävanha atten
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Inledning3.5. l

frågan Sverige börskall utredaMinoritetsspråksskommittén om
för skydd nationellaEuroparådets ramkonventionratiñcera av

försådant fall nödvändigaminoriteter och vilka åtgärder i ärsomom
konventionen.bestämmelserna iSverige skall kunna efterlevaatt

förslag till kriterierEnligt direktiven skall kommittén också lämna
nationellabeträffande minoritetsbegrepp avseende inhemskaett

minoriteter.
nationell minori-Ramkonventionen saknar definition begreppeten av

allmänt svårigheterDet betydandemöter atttet. sett enas om en
definition. sådan definition också kunna medföraEn har ansetts att
skyddsvärda skydd konventionenställs utanför detpersoner som ger.
Europarådets pragmatisk hållning imedlemsstater intog i stället en
detta avseende och i varjeöverlämnade till avtalsslutande stater att
enskilt fall bedöma för enskilda artiklarna skalleller vilka devem vara
tillämpliga. Eftersom innehåller något förbudramkonventionen inte

reservationer sådana folkrätten så de intetillåtna enligt längeärmot
oförenliga medär konventionens ändamål och syfte.

Även ramkonventionen innehåller någon minoritetsdefinitioninteom
har det under tillkomsten framgått med begreppet nationellatt
minoritet åsyftas anknytning till landet och intemed långvariggrupper
invandrargrupper. Vår syftebestämning kriterier har pekaattsomav

vilka minoriteter omfattasi Sverige kan kommaut att avsom
ramkonventionen. Utgångspunkten för förslag kriterier bör dåett om

den inställning ramkonventionen vilar på, nämligen attvara som
minoritetsbegreppet endast skall omfatta minoriteter med långvarigt
boende i landet. För kunna förslag till kriterier har dockviatt ge

det vikt också del de definitionsförslagansett stor att taav av som
lagts fram i andra internationella organisationer och olika defini-de
tionsförslag Europarådet. anledningi Av denna harpresenteratssom
vi beskrivning minoritet årenhur begreppetgett överovan en av
behandlats i olika internationella organisationer. redogörelsenAv
framgår minoritetsbegreppet inom till skillnad från Europarå-FN,att
det och OSSE, alltmer definition fråninriktats utgårmot en som
individens önskan behålla sin och där således historiska ellersärartatt
långvariga band med mindre betydelse identifikation-ärstaten av som
sinstrument.

De definitionsförslag från de olika internationella organisationerna
återgetts innehåller samtliga objektiv subjektivochsom ovan en en

del. Ett objektivt kriterium utgår från något konkret kännetecknarsom
grupptillhörigheten medan det subjektiva kriteriet utgår från den
enskilde individen, själv har han eller hon villavgöraattsom om
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defini-minoritet eller objektiva delarna i detillhöra viss Deen
färre, icketidigare bestårtionsförslag 1 numerärtpresenterats avsom

språklig, etnisk, kulturell eller religiösdominerande 2 särart,grupp,
medborgarskap.långvariga band med 4 Dethistoriska eller3 staten,

viljan enskilda individerkriteriet hossubjektiva utgörs attav gruppens
själv-identitet. betonas ochNumerabevara mer mergemensamen

delsminoritetsbestämning. innebäridentifikationen vid Detta en
delsindividen identifierar sig medindividuell identitet, där gruppen,

minoritet.identifierar siggruppidentitet där som engruppenen
måsteisoleratSjälvidentiñkationen kan dock aldrig användas utan

kriteriernakriterier. två förstaalltid balanseras objektiva Deav -
språklig, etnisk, kulturellfärre, icke dominerande ochnumerärt grupp

etniskfrågan det frågareligiös besvarareller ärsärart enom om-
långvarigatvå sista kriterierna historiska ellerminoritet medan de -

frågan skallband med ävenstaten ansessvar om en gruppger-
inriktatnationell minoritet. Vårt arbete uteslutandeinhemsk ärvara en

belysa denationella minoriteter och vi kommer nedaninhemska att
avseendeminoritetsbegreppvi bör ingå ikriterier ettsom anser

Vi kommer i den fortsattanationella minoriteter.inhemska texten att
nationellinhemsknationell minoritet medanvända begreppet synonymt

minoritet.
påpekaockså lämpligtsammanhangi dettakanDet att attvara

kollekti-individuella och interamkonventionenenligt ärrättigheterna
måste således först konstate-ramkonventionentillämpningFör avva.

omfattas kon-minoritetsgruppsigdet rör avsomom enomras
såindivid, han eller honvarjedärefter kanochreglerventionens om

skyddsregler.konventionensåtnjutandeikommavill, av

itill antaletsamhörighetuttaladmedGrupp3.5.2 som
ickebefolkningen hartillförhållande resten enav

ställning.dominerande

tillfrågadet ärminoritetsbegrepp ärkriterium iEtt att om enett
dominerandeickebefolkningenförhållande tillantalet i resten av

minoritetsgruppför ärkännetecknetförstamänniskor. Det engrupp
antalettillbefolkning,totalalandets äri förhållande tilljust den,att
antals-hindrar intefärre befolkningen. Dettaän attresten gruppenav

område.visstmässigt kan i majoritet i ettvara
pekatVi harVad då med grupp att gruppenovanmenas en

dettaTillbefolkningen.till antalet mindremåste än resten avvara
tilldominerande ställningmåste ha ickekommer settatt gruppen en
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sammanfördet någotVidare måstei samhället.maktbalansen somvara
samhörighet i Attuttaladindivider, gruppensgruppen.engruppens

område därför inte dis-börspriddamedlemmar över störreär ett
sammanhållande inrefinnsdetkvalificera dem ensom grupp, om

eller organisation.struktur
då för de skall kunnaindivider krävs utgöramångaHur att anses en

dennaantalsmässigt bestämtnågotgår integrupp Det att svarge
individer för kunnavisst antalsjälvklart krävs detfråga attettmen

måsteTill detta kommerminoritetskultur.upprätthålla att gruppenen
motiverattillgodose de behovför kunnaviss strukturha att somen

gruppbildningen.
definieradet omöjligtSammanfattningsvis kan konstateras äratt att

individer. Svensk befolk-utifrån visst minsta antalenbart etten grupp
tillhörighetför inte uppgifter etniskningsstatistik omfattar övrigt om

uppbyggnadeller dessspråktillhörighet. Strukturen inomeller gruppen
för gruppbestämningen.måste således bli avgörande

beaktavissa fall kan befogatvi det iDäremot attatt varaanser
Även nationellvid klart konstaterandestorlek. ett attav engruppens

finnas skäl administrativa ellerminoritetsgrupp föreligger kan det -
åtgärder till endast gälla förkostnadsskäl begränsa vissa att ettatt-

individer. har också kommit till uttryck i ramkon-antal Dettastörre
artikel punkt och artikel punkt 3 begränsarventionen, i lO 2 11som

respektive paragrafs räckvidd till områden traditionellt,att avse som
i betydande antal, bebos tillhör nationelleller somav personer en

minoritet.
helt olika beroendeSjälvklart uppbyggnaden eller strukturen påär

vilken det fråga och vilka identitetsdrag har. Iär gruppengrupp om
identifieradel fall kan det lättare i andra.änattnog vara en gruppen

Exempelvis har religiösa troligen fastlagd ordning inomgrupper en
och fasta Vid den hearing kommittén haft medgruppen organ. som

olika minoritetsgrupper, redogjorde exempelvis den judiska gruppen
för hur denna i alla tider byggt speciellgrupp upp en egen sam-

förhällsstruktur i alla skeenden i livet. Med andrastort sett grupper
kan det kanske svårare urskilja struktur ochattvara gruppens
organisation. olika identitetsdragenDe varierar också mycket från

till vissa finns kanskeI endast identitetsdrag,ettgrupp grupp. grupper
exempelvis språk, medan det bland andra kan finnaseget grupper
flera, exempelvis språk, kultur, traditioner och religion. Jueget egen
fler särdrag har, desto lättare bör det definiera dessatten grupp vara
gruppstruktur. dettal sammanhang får naturligtvis tidsaspektenäven

viss betydelse vid bedömningen har beståendeen av om gruppen en
hållbaroch struktur. har århundradenaDet under flyttat in tillgrupper

Sverige totalt assimilerats med majoritetsbefolkningen. An-som
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ingenfleranaturligtviskanassimileringtillledningarna menvara
ellerstrukturformnågonöverlevakan samman-utan avgrupp

detkansplittrastidkortefterOmkitt.hållande upp,gruppen
haft deinteinomstruktureninredenpånaturligtvis bero gruppenatt

minoritetskulturen. Det ärhållaförkrävskvaliteter att sammansom
skallvisar hurkriterierpåpekasvårtsåledes varagruppenatt som

frånvarieraruppbyggnadeneftersomorganiseraduppbyggd eller
bedömningsfråga hurocksånaturligtvisDettill är engrupp.grupp

uppbyggnadochstrukturkravetförkrävasskallmycket attsom
uppfyllt.skall varaanses

detminoritetsbegrepp börikriterierna attVi ett varaatt ett avanser
antalet itillsamhörighetuttaladmedfrågaär somgruppenom

dominerandeickeharbefolkningentillförhållande resten enav
enbartinte görasvi visat,kan,Gruppbestämningenställning. som

ochocksåmåsteantal här vägasefter numerära utangruppens
kitt.sammanhållandeoch/ellerstrukturbelysas gruppens

självidentifikationochGruppens3.5.3 särart

artikel 5iramkonventionenbeskrivit hurtidigareharVi namnger
Dettaoch kulturarv.traditionerspråk,religion,identitet somgruppens

Minori-minoritet.etniskbeskrivningtraditionellobjektivär enaven
frånskilja sigväsentligenavseendedessai någotskalltetskulturen av

befolkningarlokalaanledning bördennamajoritetsbefolkningens. Av
skånska ellerexempelvisspeciell dialektgrundSverigei av -

majoritets-frånsärskiljande dragsåhagotländska inte kunna sägas—-
minoritetsspråkskon-Iminoriteter.nationellabefolkningen de utgöratt

omfattasintedialekteruttryckligenövrigtförventionen att avanges
särdragenuppräknadededet gällerbestämmelser. Närkonventionens

flestadeuppenbartdetoch kulturarvtraditioner ärspråk,religion, att
någotuppfyllerfall endasti mångaminoritetsgruppernationella av

begreppetbetonasbör dockkriterier. Detobjektivadessa att egen
visskravdet ställsinnebärspråk intereligion eller att eneget

Förspråkkunskaper.vissareligionsutövningen elleromfattning enav
dubblablir också denminoritetnationelltillhör enperson som

svensk ochbådeeller honeftersom hankaraktärsdrag äridentiteten ett
idelaktighetsamtidigt medsvenskt kulturarvdelaktig annatettettav

kulturarv.
ocksåinnehållerförvi redogjortminoritetsdefinitionerDe ettsom

bevaraskall viljaindivider hapåkrav attatt gemen-enengruppens
såledesmåsteobjektiva kriteriernaidentitet. beskrivnaDesam ovan

dessabevaravilja hos den enskildemed positivkompletteras atten
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objektiva internationellasärdrag. I sammanhang betonas numera
starkare betydelsen självidentifikationen. Begreppet identitet blirav
således liktydigt med tillhörighetsrelation. ramkonventionen finnsIen
också bestämmelse innebär varje tillhöratten som person som en

sådannationell minoritet skall ha fritt välja behandlasrätt att att som
och ingen nackdel skall följa detta val eller utövandet deav av av
rättigheter förbundna med detta val.ärsom

Vi kriterierna i minoritetsbegrepp böratt ett ett ettvaraanser av
uppvisar religiös, språklig, traditio-krav särartatt gruppen en av

objektiva kriterier intenell eller kulturell Dessa ärnatur. ensamt
måste kompletteras med subjektivt kriterium,tillräckliga ettutan

nämligen viljan hos de enskilda individerna bevara denatt gemensam-
särarten.ma

Historiska långvariga3.5.4 eller band med Sverige

allmän uppfattning internationellt har varit minoritetsbegreppetEn att
endast omfattat historiska minoriteter och detta kommer också till
uttryck i de definitionsförslag från Europarådet de åren,senaste som

förvi redogjort vill endast minoritetskul-Det sägaovan. grupper vars
funnits i landet under lång tid har utgjort nationella minoriteter.tur

Även den definition landsdels- eller minoritetsspråk igörssom av
minoritetsspräkskonventionen, sektion arbete förse 1:s uttryckär ett

uppfattning.denna minoritetsspråkskonventionensI artikel l uppställs
bl.a. kravet språket hävd.skall talasatt av

Inom FN:s människorättskommitté har arbetet dock ochmer mer
inriktats definition utgår från individernas önskanmot atten som
behålla sin och där tidsaspekten mindre betydelsesärart är av som
identifikationsinstrument.

Om endast och identitetskriterierna, vi redogjort förgrupp som
upprätthålls vid minoritetsbestämning kommer detta förovan, en

Sveriges del innebära såväl vistats i landet iatt att grupper som
hundratals år, invandrargrupper kommer omfattasattsom nya av
minoritetsbegreppet. Enligt vår mening detta inte rimligt. Historienär
visar människor flyttar till land håller dennäratt ett annaten grupp
inledningsvis ihop. Det sker därefter successiv uppblandning meden
majoritetsbefolkningen och i många fall blir assimilationen total efter
några generationer. Vi därför den tid minoritetskulturenattanser
funnits i landet, och således visar den livskraftig, måsteärsom om
tillmätas betydelse. Under beredningsarbetet med ramkonventionen har
också framgått, ingen definition begreppet nationelläven om av
minoritet kommit till stånd, tanken varit konventionen skallatt att
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minorite-nationelladvs.minoriteter,nationellainhemskapåtillämpas
till landet.anknytninglångvarigmedter

kriterium iochtankegångdennatill att ettVi ansluter anseross
landetfunnits iminoritetskulturenbörminoritetsbegreppet attvara

tid. VidennalängdendåuppkommerFrågalång tid.under om
Medi årabsolut mätt.någon gränsrimligt dradetinte är attattanser

måstetidsrymdenuppenbartdetuttrycktvi ärvadtill atthänsyn ovan
frågadet ärför kunnagenerationernågraminstomfatta att omse om
därförvidelSverigesminoritetskultur. För attöverlevande anseren

ifunnitsminoritetskulturminoritetsgruppernationellaendast vars
minoritetsbe-omfattasskallvärldskrigetandraförelångtSverige av

endastdååsyftar vivistelselångvarig attMed begreppetgreppet.
lång tid. DettaunderSverigeioavbrutetfunnitsskall hakulturen

inteminoritetskulturensärdragenkulturelladeinnebär att --
människorboendehärsläktledeftersläktled utaniföljthabehöver av

hit.flyttatmänniskorupprätthållitsockså hakankontinuiteten somav

Medborgarskap3.5.5

medborgarskapkravinnehålladefinition ävenSkall etten
tolkatsminoritet harnationellvalOSSE:sochEuroparådets termenav

demed iocksåfinnsoch dettamedborgarskap ovankravettsom
kravNågotEuroparådet.fråndefinitionsförslagenredovisade
Däremotramkonventionen.med idock intefinnsmedborgarskap

med-kravaiartikel liminoritetsspråkskonventionenuppställer
borgarskap.

minoritetsbegreppikriteriumuppställs ettmedborgarskapOm som
dettainnebärminoritetnationell att person,enbegreppetavseende

minoritetskulturnationellexisterandeSverigeiomfattas enavsom
polskamångainvandradeexempelvisnyligenrelativtinvandratmen
dennatillhöraskallintesjuttiotalet,underSverige ansestilljudar

falldessaisåledesfårmedborgarskapkravminoritet. Ettnationella
blikanminoritetsgruppoch endet inomföljdtill sammaatt en

nationellbetraktaden ärtvå delar, att som eniuppdelning enavarav
märkligttyckasdetSamtidigt kanandra.deninteminoritetsgrupp men

ställs,medborgarskapkravingetnyinflyttad omatt person,en
ramkonventionenskydddel detfåingå i ochkanomedelbart somav

ochtidunder längrelandetbott iandra sommedan sompersonerger,
betraktadblirinteminoritetsgrupp,påövriga krav somuppfyller en

harminoritetskulturdessgrundminoritetsgruppnationell attaven
dock,visarfolkrätteninomUtvecklingenSverige.vistelsetid iför kort

ned.medborgarskapkravetpåpekat, tonatsvi tidigare attsom
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folkrätten och dåutvecklingen inommed hänsyn tillVi anser,
syftar till ökad rörligheti bl.a. gränserna,medlemskapet EU över

svensktinte innehåller något kravminoritetsbegrepprimligt att ett
medborgarskap.

också slutsatsermed desådant ställningstagandeEtt överensstämmer
påpekat tidigaresektion har gjort. Som vikommitténs 1 upp-som
minoritetsspråk bl.a.språkkonventionen i definitionenställer ettav

förklarat reglernamedborgarskap. Sektion 1 har dockkrav att om
offentliga sammanhang skall gällaanvända samiska och finska irätt att

förvaltningsområde för använderrespektive språksi envar som
svensk medborgareoch finska, oberoendesamiska ärpersonenav om

det,inte. Sektion har förklarat sitt ställningstagande medeller l att
finska också bland demframförallt bland dem användersom men som

icke-svenska medborgareanvänder samiska, finns många ärsom
bosatta i de områden där reglerna tänkta gälla. Sektion 1 harär att
därför kommit till slutsatsen det olämpligt uppdelningär göraatt att en
mellan svenska medborgare och andra så bara de svenskaäratt som
medborgare får använda samiska finska hos förvaltnings-ochrätt att
myndigheter och domstolar i området, behovet dennaatttrots attav
service sitt språk kan lika eller bland destörreeget antas stortvara
icke-svenska medborgare bor i regionen.som

3.5.6 Sammanfattning

Vi har gått igenom och redovisat de kriterier ingåskallovan anser
i minoritetsbegrepp avseende nationella minoriteter. Samman-ett
fattningsvis vi nedanstående kriterier bör uppfyllda förattanser vara

skall betraktas nationell minoritet.att en grupp som en

Grupp med uttalad samhörighet till antalet i förhållande tillsom-
befolkningen har icke dominerande ställning i samhället.resten av en

Gruppbestämningen kan inte enbart eftergöras numeräragruppens
antal här måste också och belysas strukturvägas ochutan gruppens
sammanhållande kitt.

Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell Endastsärart. ett-
de uppräknade särdragen måste föreligga de särdragav men som

uppvisar måste i något väsentligt avseende skilja sig frångruppen
majoriteten.

Självidentifikation Den enskilde såväl skall hasom gruppen en- -
vilja och behålla sin identitet.strävan att
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detinteViSverige.medbandlångvariga attellerHistoriska anser- måsteTidsrymdeni ârabsolut mätt.någon gränsdrarimligtär att
endastinnebärvilketgenerationer,några attminstomfattadock

Sverigeifunnitsminoritetskulturminoritetsgruppernationella vars
ellerhistoriskakravetuppfyllervärldskrigetandraförelångt

band.långvariga

45





193SOU 1997:

SverigeiminoriteterNationella4

skyddförramkonventionenratificeraSverige börföreslagitVi har att
minoritetnationellbetraktasFörminoriteter.nationella att som enav

kriteriernauppfyllabörminoriteten attföreslagit vara envihar att
tillförhållandeiantalettillsamhörighet restenuttaladmed somgrupp

bör haställning,dominerandeickehar attbefolkningen gruppenenav
ellertraditionerspråk,religion,såsomsärdragobjektivavissa

identifie-skallsjälvaminoritetentillhördekulturarv, att sompersoner
minori-dennavilja bevara särartoch attsamtmedsig gruppenra

tid.längreunderSverigefunnits iskall hatetskulturen en
kriterier,uppfyller dessaviSverigeminoriteter iFöljande anser

judar. Dessaochsverigefinnar,tornedalingar,nämligen romersamer,
ramkon-minoriteternationellabedömningenligt vårdärmed somär

Sverige.iskall tillämpasbestämmelserventionens
vår be-enligtuppfyllerminoriteternationellaSamtliga dessa

såminoritetnationellförkriteriernaochdömning somettvart enav
vikan,kriteriernaolikaDedem angett,redovisatvi somovan.

organiseraminoriteter. Sättetolikaolikauppfyllas attsätt enav
objektivaminoritetens särart.liksomvarieraföljaktligenkangrupp

sig tillföljande begränsari detvi lämnarredovisningDen ensom
nationellrespektivefram tillkommitviredogörelse för hur att
judarsverigefinnar, ochtornedalingar,minoritet romersamer, --

minoritetförnödvändigavi funnitkriteriersamtliga deuppfyller att en
inteRedogörelsen däremotnationell minoritet. görskall som enanses

ochför hurredogörauttömmandeanspråk sättett en avatt var
Framställningenkriterierna.uppfyllerminoriteternanationellade

Virespektive minoritet.frånfrån företrädareuppgifterbygger
anknyterföljdordningiminoriteternanationellaredovisar de somen

Sverige.funnits idetid bedömertill den attman

Samer

Sápmifunnits ihur längefinns olika uppgifterDet samerom
isträcker sig från NorgeSameland, område väster överett som

Kolahalvön itill Ryssland ochSverige och Finland öster.norra norra
nordiskainom området innan dedock varit bosattaKlart är att samer
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fram. de nordiskaNär form komväxtestaterna staterna tog samerna
i minoritetsställning inom dessa. dag beräknasI det totala antalet

i Sápmi till 50 000-75 000 15 000-20 000samer personer varav
beräknas finnas i Sverige.samer

Samer har kultur och historia med mycket gamlaen egen egen
skiljerDenna sig tydligt från denrötter. svenska majoritetsbefolk-

ningens. Trots så länge befunnit sig i minoritetsställning haratt samer
de bevarat sin kultur och identitet Viktiga inslag iegen som samer.
den samiska kulturen det samiska språket, rennäringen, sameslöj-är
den, den traditionella klädedräkten, jojken och matkulturen. Längre
tillbaka i tiden hade också religion. Bland det samiskasamerna egen
kulturutbudet i dag bör också samisk bildkonst och litteraturteater,
nämnas.

Samer har tiderna organiserat sig olika I äldre tidsätt.genom
fanns bland siidasystemet, organisation inomsamerna en egen vars

bl.a. beslut fattades och skipades. I våra dagarrättram gemensamma
finns andra organisationsforrner varierar från samebyar till olikasom
samiska föreningar, och olika samiska partier. finns fleraDet samiska
riksorganisationer och det förekommer också samiskt samarbeteett

nationsgränserna emellan eftersom många samefrågoröver rörsamer
folkgrupp, oberoende nationell tillhörighet.samerna som av

Exempel på gränsöverskridande samisk organisation Nordiskaären
samerâdet bildades år 1952 och ärsom samernas gemensamma organ
och samarbetsorgan för organisationer i Sverige, Norge ochsamernas
Finland. finnsNumera de ryska med i organisationenäven samerna

därför ändrat till Samerädet. Ett exempel Nordisktärannatsom namn
samiskt institut tillkom initiativ Nordiska ministerrådet årsom av
1973. Institutet beläget i Norge och har sektioner; förär tre en
näringsliv, miljö och rättsfrâgor; för språk och kultur församten en
utbildning information.och

Sverige inrättades årI 1993 Sametinget, har ställningsom som
folkvalt och statlig myndighet. Sametinget har uppgift attorgan som

förverka levande samisk kultur och därvid initiativ till verksam-taen
heter föreslå åtgärder främjar denna kultur. Till Sametingetssamt som
uppgifter hör särskilt att

besluta fördelningen bidrag och medel Samefon-statensom av ur-
den till samisk kultur och samiska organisationer andrasamt av
medel ställs till förfogande,som samernas gemensamma

sameskolans styrelse,utse-
leda det samiska sprâkarbetet,-
medverka till samhällsplaneringen och bevaka samiska behovatt—-
beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande markav
och vatten samt att
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förhållanden.samiskainformera om—

Sameskolstyrel-det underkanundervisningsomrâdet nämnas attInom
undervisning sker1-6 därför årskursernasameskolorfinns sexsen

samisk1942årdet sedanVidare finnssamiska.svenska och en
forskning vidsamiskocksåbedrivsJokkmokk. Detifolkhögskola

År RiksdagSverigesuttalade1997i landet. attuniversitet runt om
befolkning.ursprungligegenskapsärställning ihar avsamerna en

utgörssåledes konstateraskan detSammanfattningsvis att avsamer
tillförhållandeantalet itillsamhörighetuttaladmed somgruppen

fleramedställningdominerandeickeharbefolkningenresten enav
gruppidentitetkultur ochharorganisationer. Samerna en egenegna

frånskiljer sigkulturarvtraditioner ochspråk,bl.abestående somav
bl.a.lång tidunderharmajoritetsbefolkningens. De attgenom-

sitt kulturarvspråk ochsittbevaraocholikasig sättorganisera
harsamiska kulturenidentitet. Densinviljavisat värnaatt omen

nation.funnitstid Sverigehela denunderSverigefunnits i som
förkriterierna utgörade uppställdadärmeduppfyller attSamerna en

minoritet.nationell

Tornedalingar

tillbaka varittidlångsedan mycketharTorneälvkringOmrådet
TornedalenutgjordeHistorisktflerspråkigt.ochflerkulturellt en

och bjarmer. Senarekvänerför bl.a.handelsplatsochmötes- samer,
också människorharuppkomstnordiskasamband med dei staternas

under längreRysslandFinland ochSverige,nuvarande Norge,från
Tornedalen.funnits itideller kortare

språk ifinskadominerade varietetermedeltidenFrån somav
1808-1809Ryssland årenefter krigetSverigeTornedalen. När mot

Finland tillnuvaradeungefärrikshalvasinavträdafick östra
Tornedalen sådrogsskedde detta gränsRyssland att genomgenom en

område medan densvensktförblevTornedalendelenden västraatt av
storfurstendömetdelTornedalen komdelen utgöraöstra att en avav

den delfick till följdFinland.republiken DettaFinland, sedermera att
älv kombodde Tornebefolkningentornedalska västerden omsomav

den övrigaförhållande tilliSverige,förbli iatt som enmen nu -
i Tornedalen. Denterritoriell minoritetSverige östrabefolkningen i -

självständigadel det sedermerablevTornedalendelen avenav
språk-deladeillustration hurförFinland gränsen gemensamtettaven

betänkande.kulturområde, sektion 1:soch se
majoritetsbefolkningenden svenskaskiljer sig frånTornedalingarna
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främst språk, kultur och den geografiska förankringen igenom
Tornedalen.

Det finska språket har förts vidare från generation till generation
i Tornedalen. I dag betonar Svenska Tornedalingars Riksförbund
särdragen hos tornedalsfinskan eller kieli de självameän som-

kallar den varietet finska talas i Tornedalen ochnumera av som -
hävdar det språk, frånskilt standardfinskanär angåendeatt ett eget
denna diskussion, vidare bilaga till sektion betänkande.1:sse
Svenska Tornedalingars Riksförbund uppskattar antalet kieli-meän
talande tornedalingar i dag till mellan 50 000 och 60 000.

Utöver språket finns också tornedalsk kultur präglad såvälen av
samiska svenska och finska influenser och faktumdetsom attav
Tornedalen alltid varit förmötesplats flera kulturer. finnsDet bl.a.en

tornedalsk matkultur, byggnadsstil och tornedalska traditioneren
däribland traditionen bada bastu. Den laestadianska väckelserörel-att

fram 1800-talet och fortfarandeväxte finskahar ellersen som som
kieli predikospråkmeän har också påverkat den tornedalskasom

kulturen. Både språk och kulturarv har stark koppling till deten
geografiska området där tornedalingar har varit bosatta under mycket
lång tid tillbaka och fortfarande finns i dag.

årenDe har intresset för den och identitetensärartensenaste egna
vuxit bland tornedalingar. Ett utryck för detta bildandet Svenskaär av
Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset STR-T 1981.
Förbundet skall tillvarata de svenska tornedalingarnas språkliga och

Årkulturella intressen. 1987 bildades stiftelsen Meän Akateemi-
Academia Tornedaliensis har till uppgift förvalta kulturarvetattsom
på Nordkalotten, förstai hand den tornedalska och kvänska kulturen.

PajalaI kommun sedan hösten 1993 kultur-är och ekologiskolaen
verksam. Skolan omfattar årskurserna 1-9 och kieli obligato-meän är
riskt undervisningsämne. kanNämnas också det sedan tio åratt
tillbaka finns tornedalsk och alltmer litteratur pá meänteater atten
kieli De tornedalska kommunerna samarbetar inom förut.ges ramen
organisationen Tornedalsrådet bl.a arbetar för bevara detattsom
tornedalska kulturarvet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras tornedalingarna äratt en
med uttalad samhörighet till antalet i förhållande tillgrupp restensom

befolkningen har icke dominerande ställning med fleraav en egna
organisationer. Tornedalingarna skiljer sig från majoritetsbefolkningen
i Sverige främst de använder språk majoritets-änatt ett annatgenom
befolkningen och sin geografiska och kulturella förankring igenom
Tornedalen. Tornedalingar har särskilt år visat klar viljasenare en

sitt språk och sin identitetvärna och kultur bl.a.att attom genom-
organisera sig olika Språket och den kultursätt. knuten tillärsom

50



Sverigeminoriteter iNationella1997:193SOU

lika längeområdegeografiskaifunnitsspråket har somsamma
samtligauppfyller såledesTornedalingarnanation.funnitsSverige som

nationell minoritet.förkriterier att envara

Sverigefinnar

ochSverigenuvarandeutgjorde1809,till årframtid,Under lång
rörlighetständigtförekomtidhela dennaUnderFinland enstat.en

delenoch nuvaran-Sverigenuvarande östradelendenmellan västra
i denföljd dettatill västrafannsFinskanlandet.Finlandde avav

blandspråkbådeSverigenuvaranderikshälften ettsom-——
Exempel denpredikospråk.ochkyrko-ochallmänheten ettsom

funnitsStockholmiförsamlingenfinskadenfinska ärnärvaron som
460 år. Ettunderdvs.våra dagar,fram tillochår 1533fråndär ca

frånkomsvedjefinnarnaellerskogsfinnarna,exempel är somannat
dvs bl.a.finnmarkensvenskasvedjebruk ibedrevochSavolaxfinska

ochGästriklandHälsingland,Medelpad,Värmland,Dalarna,i
Ångermanland finskataladeSkogsfinnarna1500-talet.påfrån mitten

svedjebruket.kringkultursärskildhaftockså haoch de kan sägas en
under 1800-finnmarkenibruksuccesivtförsvannspråketFinska ur

invand-världskriget harFrån andraförsta hälft.1900-taletstalet och
år 1994siffror från SCBenligtså detökatFinland återfrånringen att

eller andraförsta440 000 ärfinnasberäknades personer som
Sverige-uppskattningar frånEnligti Sverige.finländaregenerationen

finska.fortfarande000 dessatalar 250Riksförbundetfinska ca av
majoritets-svenskafrån densverigefinnarnaskiljerfrämstDet som

särskildfinnasocksådet kanspråket. Men sägasbefolkningen är en
sverigefinnarna.blandkultursverigefinsk

påorganiserat sigtidernaSverige harfinsktalande iDe genom
exempelsin kultur. Ettspråk ochbevara sittföri Sverigeolika sätt att

mittenIStockholmförsamlingen i nämntsden finskaär avovan.som
Stockholms finskaochFinnkårStockholmsbildades1830-talet

grundades årRiksförbundetSverigefinskaår 1894.bildadesförening
skall erkännassverigefinnarnabl.a. förarbetar1957 och att som

arbetarorganisationerSverigefinnarnasi Sverige.minoritetnationell
områdenallaspråketfinnas på finskaskallverksamhetför avatt

institutio-för byggaocksåarbetarsverigefinnarna. Deförintresse att
idag finnslkulturella intressen.behov ochför socialatill stödner

förskolor ochmedfinskspråkiga skolorfriståendeSverige bl.a. ll
tvåäldreboende ochfyrafolkhögskolor,finskspråkigafritidshem, tre

pensionärer.finskspråkigaförfritidscentra
sverigefinnarnadet konstateras ärSammanfattningsvis kan att en
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med uttalad samhörighet till antalet i förhållande tillgrupp restensom
befolkningen har icke dominerande ställning med fleraav en egna

organisationer. Sverigefinnarna skiljer sig från majoritetsbefolkningen
i Sverige främst sitt språk. De har under lång tidegetgenom genom
verksamhet i olika organisationer visat vilja sitt språkvärnaatten om
och den identitet och kultur hänger språket.medsom samman
Sverigefinnar och det finska språket har funnits i Sverige åtminstone
sedan 1500-talet. Sverigefinnarna uppfyller således samtliga kriterier
för nationell minoritet.att vara en

Romer

Romerna bedöms ha kommit till Europa någon gång mellan
1100-1300 talet. Enligt de äldsta kända källorna uppmärksammades

i Sverige för första gången år 1512. Alltsedan dess harromer romer
funnits i Sverige vilket bl.a. framgår det fortlöpande utfärdadesattav
dekret och lagar i syfte förvisa eller tvångsassimilera Underatt romer.
tiden från 1500-talet och fram till i dag har olika grupper av romer
under olika tidsperioder kommit till Sverige. I dag bedöms antalet

i Sverige till 15 000-20 000romer ca personer.
Romerna har språk, romani chib, kultur ocheget en egen egna

traditioner skiljer sig från majoritetsbefolkningens. Den romskasom
befolkningen i Sverige inte homogen bestårär olikautan av grupper.
Förutom de språkliga variationerna finns skillnader och variationer
mellan de olika det gäller traditioner och kultur.när Igrupperna

Romer i Sverige tillsammans i förändring Dsrapporten -
1997:49 understryks variationerna inomatt trotsromerna, gruppen,

och känner sig folkär och det för deärett att gemensamtsom som
olika betydelseär och förenar dem i den romskastorgrupperna av
identiteten.

ÄrRomska föreningar har funnits i Sverige under relativt lång tid.
1967 bildades Finska zigenarföreningen och därefter Stockholmsstrax
Finska zigenarförening. Nordiska zigenarrådet bildades 1972 och är

rikstäckande paraplyorganisation för föreningar i Sverigeen romernas
samlar från alla romska i Sverige.representantersom grupper

Sammanfattningsvis kan det konstateras medäratt romer en grupp
uttalad samhörighet till antalet i förhållande till restensom av
befolkningen har icke dominerande ställning och språk,en som genom
kultur och traditioner skiljer sig från majoritetsbefolkningen i Sverige.
De har under lång tid åtminstone sedan 1500-talet bevarat denna- -
kultur i Sverige. Genom olika romska organisationer värnar romerna

sin kultur och sina traditioner. Romerna uppfyller således samtligaom
kriterier för nationell minoritet i Sverige.att vara en
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Judar

judiskbildagången år 1775för förstajudarSverige tillätsI att en
begravningsplats,anläggamedStockholmförsamling i rätt att

gåttårdrygt 200Under derabbin.inkalla somsamt ensynagoga
olikaSverige underkommit tilljudardess harsedan gruppernya

judiskadenförföljelserföljdoftatidsperioder, motavsom en
tillmånga judarSålunda komdelar Europa.i olikabefolkningen av

Östeuropa huvud-frånsekelskiftetSverige kring pogromernas -
förintelsensamband medoch iLitauenPolen ochfrånsakligen -

Centralrådet detJudiskadag bedömervärldskriget. Iandraunder att
sig judar.identifierar000000-25mellan 20finns sompersoner som

språkkultur,judendomen,religion,harJudarna egnaegenegenen
majoritetsbe-svenskafrån denskiljer sigtraditioneroch somegna

Även religiösa bevararsigintejudarfolkningens. varaansersom
judiskaochsabbatenfirandesåsomtraditionerjudiskamånga av
svenskaflerspråkiga. Utöveri Sverigejudar ärMångahelgdagar.
också ianvändsJiddischgudstjänsterna.ihebreiska bl.a.används

ochi Central-medjudarfrämst rötterutsträckning,varierande av
Östeuropa. framföralltiblomstrade EuropaJiddischkulturen som

förintelsentill följdvärldskriget,andraföretidenunder avsommen
bland judarintresseökatpå tidharkraftigt, röntförsvagades senare

övriga Europa.ochSverigei
för-religiösaförutomförsamlingarnajudiska ärDe att vara

olikasocial verksamhetkulturell ochförocksåsamlingar centra av
övrigaliksom i Europahar i Sverigeminoritetenjudiskaslag. Den av

sjuka ochomhändertagandeutbildning,anordnattradition avegen
dettaExempelför judar.socialochbegravningargamla, omsorg

ungdoms-Hillelskolan,grundskolanjudiskadenSverigei är egna
kanDärutöver nämnasoch ålderdomshem.sjuk-,pensionärs-,gårdar,

flertalochjudisktjudiskfastdet finns ettettteater, museumatt en
föreningar.judiska

medjudardet konstateras ärSammanfattningsvis kan att gruppen
tillförhållandeantalet itillsamhörighetuttalad resten avsom

religion,ställningdominerandeickebefolkningen har genomsomen
imajoritetsbefolkningenfråntraditioner skiljer sigochkultur, språk

kulturarvoch sittreligiontid bevarat sinunder långharSverige. De
gradi högSverigebefolkningen ijudiska ärSverige.i Den en

detjudarnasina organisationerGenom värnarorganiserad omgrupp.
kriterier församtligauppfyller såledesJudarnajudiska kulturarvet. att

i Sverige.nationell minoritetvara en

53





1997:193SOU

ochbestämmelserRamkonventionens5

skydd förtillbestämmelsersvenska
minoriteternationella

Inledning1

skyddinriktad påminoritetspolitiksvenskfinnasidagdetKan sägas en
Svareteller intei Sverigefinnsminoriteternationellaför de som

Sverige kanhuravgörande föruppfattningenligt vårfråganden är
avseendeni olika närställerramkonventionenuppfylla de krav som

jfridentitetochkulturderasför dessaskyddgällerdet grupper,
Artikel 5.

måldokumentbeskrivasvisserligenRamkonventionen kan ettsom
sig tillansluterdeformulerade kravrelativtmed statervagt som

dekonventionentilli ingressen staterattkonventionen, angesmen
förprinciperförverkliga desssigkonventionen åtarratificerar attsom

lagstiftning ochnationellminoriteternationellaskydd genomav
regeringspolitik.lämplig

minoritetspolitikochinvandrar-Svensk

ökadeinvandrarpolitik. Denuttalad70-talet förtsedanharSverige en
000900finnsSverige idag ändet itillhar lettinvandringen att mer

000700ytterligareutomlands ochföddaär personersompersoner
förälder har rötteråtminstoneSverigefödda iär engenommensom

land.iäven ett annat
liggeråtgärderinnehållit fleraharInvandrarpolitiken typer somav

kanBland dessa nämnasbestämmelser.olikaramkonventionensnära
bakgrundspråkligaochkulturellainvandrareserkännande somett av

haråtgärderradfrämjas. Enochskall erkännasbådenågot somsom
Bland dessamålgrupp.invandraremedvidtagitsföljd detta somav
verksamhetkulturellstöd tillmodersmålsundervisning,kan nämnas

påproduktionlitterärochoch TV-programradio-bokinköp,såsom
invandrarspråk.

invandrarpo-förinomframlagtsde förslagmångaI ramensomav
minoriteter".och"invandraresiktedeharlitiken tarangett attman
minoritetanvänder begreppetdockframgårförarbetenaAv att omman
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invandrare och inte de nationella minoritetergrupper av om som
årfunnits i Sverige under hundratals 1985/86:98.prop.

lnvandrarpolitiska kommittén konstaterar i slutbetänkandet SOU
minoritetsbegreppet internationellt1984:58 användsatt ett annat

i Sverige. Internationellt betecknar minoritetsbegreppetsätt än grupper
lång tid bofastaunder mycket varit inom Invandrarestat.som en

omfattas således inte minoritetsbegreppet. Sverige däremot harIav
minoritet ofta invandrargrupper.begreppet Kommitténanvänts om

konstaterar vidare de den har behandla deäratt attgrupper grupper
kommit till Sverige de åren.40-50 Dessa kansenastesom grupper

minoriteterinte i den bemärkelse begreppet haranses vara som
följdinternationellt. Som detta det tveksamtäratten anser manav om

internationellanågon de konventioner gäller minoriteter ärav som
tillämplig förhållanden, eftersomsvenska dessa konventioner avser
sedan länge bofasta minoriteter inte invandrargrupper.och Riksdagen

ingen ställning i dessa avseenden vad kommittén hadeäntog annan
gjort i betänkandet.

Riksdagens frånbeslut december 1997 med anledning propositio-av
med förslag till integrationspolitik 1997/98: 16 omfattarprop.nen en
hellerinte de nationella minoriteterna i Sverige.

Sverige har således fört invandrarpolitik i många delaren som
invandrares kultur, språk och traditioner påvärnar det sättom som

ramkonventionen skall ske nationella minoriteter. Detgentemotanger
har däremot förtsinte någon motsvarande politik inriktningmed att

de nationella minoriteterna och deras språk,värna kultur,om
traditioner m.m.

Flera åtgärderde vidtagits inom för invandrarpoliti-av som ramen
ken har detta inte varit det direkta syftet med reglernatrots att- -
kommit de nationella minoriteterna och deras kultur och språk till
godo särskilt i de fall funnitsdet nyinvandrade inom dem.grupper
Som exempel detta kan regler statligt stöd för olikanämnas om

kulturyttringar där vissa åtgärder innebär särskilt stöd förtyper ettav
kultur med anknytning till invandrare och minoriteter.

Till detta kommer flera de nationella minoriteterna ocksåatt av
omfattar nyligen kommit till Sverige invandrare.personer som som
Exempel detta den sverigefinska denär romskagruppen, gruppen
och den judiska De åtgärder vidtas inom förgruppen. som ramen
invandrarpolitiken och integrationspolitiken sikte på inomtar personer
dessa relativt nyligen kommit till Sverige och således ärgrupper som

betrakta invandrare. Personer tillhör de samiska elleratt som som
tornedalska har däremot ingen eller ringa de reglernyttagrupperna av

sikte på nyanlända invandrares förhållanden eftersom dessatarsom
omfattar eller inga invandrare.grupper
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dra vissaminoriteterna kunnatnationelladeFörutom nyttaatt av
invandrarpolitiken, harförvidtagits inomde åtgärder ramensomav

nationella minoriteternainriktning på dedirektmedolika insatser
sakom-politiken inom olikagenerellaför deninomvidtagits ramen

utbildningsområdet däråtgärder inomExempel på sådana ärråden.
tornedalsfinska ochsamiska,regler förförmånligasärskiltfinnsdet

till modersmåls-gällerfinska barn detför rättromska barn närsamt
villkor det gällermassmediaområdet finnsundervisning. närInom

allmänhetens tjänstprogramföretagen iförsändningsrätten som anger
tornedalsfinskafinska ochför samiska,skallsärskiltatt utrymme ges

åtgärderockså de särskildabörsammanhangTV. I dettaradio- ochi
åtgärdenviktigastebefolkningen Densamiskadenberör nämnas.som

befogenhet bl.a.medinrättande Sametingetår är attavsenare
språk.kultur ochsamiskvärna om

konstatera detsituationen kannuvarandeSammanfattar vi den att
övergripande minori-ochuttalad samladfunnits någonSverige intei

minoriteterna,nationellaför deinriktning skyddmedtetspolitik
artikel 5. Däremotramkonventionensjfroch identitetderas kultur

radredogörelsen nedan,framgåså kommerfinns det, enavsom
nationelladei övrigt kommerlagstiftning ochåtgärder i som

till del.minoriteterna
minoriteterför nationellatill skyddramkonventionenI attanges

nationella minorite-skydd och stöd för deprincipermål ochdess om
nationell lagstiftning ochioch identitet skallkultur omsättasternas

skall kunna uppfyllaSverige heltregeringspolitik. Förlämplig att
Sverige bördärförintentioner och syfteramkonventionens attanser

minoritetspolitik. Enoch övergripandeför samladgrundenlägga en
officiellt erkännainriktadminoritetspolitik bör direktsådan attvara

med kon-i Sverige och, i enlighetminoritetsgruppernanationellade
ochmöjlighet bevaraåtgärder främjar derasventionen, vidta attsom

identitet.sin kultur ochutveckla
innefatta erkännasvensk minoritetspolitikförsta börI attett steg en

sprida kunskaper blandminoriteter, åtgärder förSveriges nationella att
historianationella minoriteterna, derasmajoritetsbefolkningen deom

åtgärderspråk, religion och traditionerderas kultur,i Sverige, samt
nationella minoritetermöjligt för tillhördetgör attpersoner somsom

minoritetspoliti-utformningenpåverka den framtidadelta i och av-
kapitel där redogör förtill detta nedan, i 5Vi återkommerken.

våra förslag.
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ramkonventionenbeskrivningEn kort5.2 av

enhetsyfte för Europarådet uppnå fastaregrundläggandeEtt är att en
förverkliga de ideal ochmedlemmar för skydda ochmellan sina att

huvudvägdet Enprinciper ärutgör attarvet.gemensammasom
för mänskliga rättigheterna ochutveckla respekten deupprätthålla och

friheterna.grundläggandede
minoriteter har sedanutökat skydd för nationellaFrågan ettettom

Europarådets dagordning.från och till tagitsfyrtiotal år upp
redan år 1961parlamentariska församling föreslogEuroparådets att en

minoritetershållen artikel syftande till skyddarelativt allmänt att
tilläggsprotokollreligiösa identitet skulle innefattas ikulturella och ett

för mänskliga rättigheterna och dekonventionen skydd detill om
friheterna Europakonventionen.grundläggande Experter som

sådant tilläggsprotokoll komför utreda lämplighetentillsattes ettatt av
sådant juridisk synvinkel inteemellertid till slutsatsen att ett ur var

dröjde sedan till år 1993 innan den parlamentariskabehövligt. Det
Rekommendation från efterförsamlingen i 1201 år, ettsamma
olika kommittéer föreslog tilläggsprotokollintensivt arbete i nytt ett

tillnationella minoriteter Europakonventionen. Rekommendatio-om
innefattade komplett förslag till konventionstext, innehöllettnen, som

nationella minoriteter.definition begreppet förberedelserna tillIen av
1993 förkastadesEuroparådets emellertid tankentoppmöte ett

minoritetertilläggsprotokoll nationella främst skälet attom av
i Europakonventionen och dess protokoll därgrundtanken är att

rättigheter skall universella och inte enbart vissupptagna vara avse en
jurisdiktion.under statsgrupp av personer en

i Wien den 8-9 oktober 1993 enadesVid Europarådets toppmöte
de deltagande och regeringscheferna rad åtgärder förstats- attom en
främja rättigheterna för de tillhör nationell minoritet.personer som en

den deklaration vid Wiendeklarationen åladesl mötetantogssom
Europarådets ministerkommitté utarbeta ramkonvention,att snarast en

också för icke-medlemsstater, där principer för minoritetsskyddöppen
specificerasskulle och rättsligt bindande verkan. Bl.a. Köpen-ges

hamnsdokumentet användes förebild. Ministerkommittén tillsattesom
med anledning härav den november 1993 ad hoc kommittén4 s.k.en
för skydd nationella minoriteter CAHMIN med uppdrag bl.a.attav
utarbeta sådan konvention innehållande principer avtalsslutandeen som

skall förrespektera tillförsäkra skydd nationella minorite-stater att
ter.

Vid den 10-14 oktober beslutade1994 CAHMINmöteett att
framlägga utarbetat förslag till ramkonvention för ministerkom-ett

mittén. Förslaget den 10 november år och öppnades förantogs samma
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målenfebruari Därmed hade1995.undertertecknande den 1 ett av
Europarådetsuppställdes vidminoriteternationellaavseende som

uppfyllts.8-9 oktober 1993i Wien dentoppmöte
multilateralaförsta juridiskt bindandeRamkonventionen detär

Konventionenminoritetsfrågor i allmänhet.rörande är ävenavtalet
medlemmar i Europa-undertecknande inteför äröppen stater somav

ochfrån Europeiska säkerhets-företrädesvis medlemmarrådet, dvs.
har 36 under-till december 1997samarbetskonferensen. Fram stater

ratificerat densamma. Detta13 harkonventionen,tecknat ävenvarav
ikraftträdandetkrävs förratifikationerinnebär de 12att nusom

februariikraft denkonventionen kommer träda 1föreligger och attatt
1998.

minoritetsskyddet ochframgårramkonventionenartikel iAv 1 att
de mänskligadel skyddetminoritetsrättigheter utgör aven av

angelägenhet.nationell Isåledes inte enbarträttigheterna och är en
perspektivet visatdet historiskakonventionen påpekastillingressen att

för stabilitet,nödvändigtnationella minoriteterskydd äratt av
kontinenten. Vidare pekas ettoch fred pådemokratisk säkerhet att

för kulturellofrånkomligtför dialogtolerant klimat äröppet att
söndringfaktor inte tillbli källa ochmångfald skall kunna enen - -

samhälle".mångfald för varjeberikande kulturelltillmen

Ramkonventionens uppbyggnad5.2.1

uppbyggdunderstryker,vilket redanRamkonventionen är, namnet
konventioneningressen tillprincipdeklaration och i slutet avsom en

kommit till uttryck irättigheterdet skydd och deatt somanges
och lämpligförverkligas nationell lagskallkonventionen genom

regeringspolitik.
Sektionindelat i fem avdelningar.regelverkKonventionens är ett

vägledning för andra be-principer tillinnehåller grundläggande
särskilt varje individkonventionen. kanstämmelser i Här nämnas att

tillhörande nationellvill bli behandladhan eller honavgör som enom
sektion två,ingen nackdel skall följa detta val. Iminoritet och att av

vidareutvecklas dessabestår katalog specificerade regler,som av en av
med-bestämmelser. Eftersom integrundläggande även ärstater som

kan ansluta sig till ramkonventionen har deti Europrådetlemmar
ramkonventionen principerblivit nödvändigt i ävenatt ta upp som

Sektion innehåller tolknings- ochslagits fast i Europakonventionen. tre
fyra bestämmelser övervakningtillämpningsbestämmelser, sektion om

konventionens bestämmelser och slutligengenomförandet avav
fem bestämmelser undertecknande och ratifice-innehåller sektion om
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bestämmelser-igenomföljandei detVi kommer närmarering. att
bestämmel-konventionensöverlapparvissa fallIsektionerna 1-4.ina
bli aktuellabestämmelser kansvenskatillämpligaochvarandraser

mån försöktgörligastedock iartikel. Vi harunder attän enmer
artikel.underbestämmelsertillämpligaendast ta enupp

principer, sektion 1Grundläggande5.3

1-3Artiklarna5.3.1

minoriteternationella utgörframgår skyddetartikel 1Av att enav
därför inteoch deträttigheter,mänskligaskyddetdel attavav

Hänvisningenangelägenhet.nationellenbart kan utgöraanses en
deinnebär dock interättigheternamänskligadeskyddettill attav

någonEuropakonventionendenetablerats gesgenomorgan som
minoritetsskydd kankonventionen. Etttolkningskompetens av

Är individenenskildeinriktat dendettvå olikapåutformas sätt.
rättig-mänskligaingrepp i derasindividenskildvarjeskyddas mot

Är däremotkollektiv byggsminoriteteninriktatdetheter. som
artikelhelhet. Ibefolkningsgruppen .minoritetsskyddet som

rättigheter.individuellaramkonventionen utgörsslås fast att av
kollektivaerkännandenågotinbegriper inteKonventionen av

denminoritetsskyddet placerattonvikten ärrättigheter utan av
individen.enskilda

tillämpningenvidgenerellinnehåller reglerArtikel 2 natur avav
nationernasinspirerad Förentadärvidochramkonventionen är av

mellanoch samarbeterelationervänskapligaprincipdeklaration om
konventionensklargöratillkommit förArtikeln har attattstater.

någonintäkt förtillinte skallbestämmelser partsaccepteraatttas
kränks.suveränitetinnebäråtgärd statsatt annanensom

individvarje avgörfast detslås ärartikel punkt lI att som
och därmedminoritetnationelltillhöraönskareller hanhon enom

inteinnebär dockramkonventionen Dettafå det skydd attger.som
minoritettillhöraväljagodtyckligt kanindivid helt att enen

förrelevantamåstekriteriernaobjektivaeftersom de persovara
skallnackdelockså ingenunderstrykerBestämmelsenval. attnens

val.dettafölja av
föreskrivssektionockså avslutarpunktartikel attl som
konventionentillförsäkrasoch friheternarättigheterna genomsom

int:vilketandra,gemenskap mediindividuellt ellerfår utövas
skallandraUttrycketrättigheter.kollektivamedföväxlasskall
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enligt kommentaren vid tolkning och såvälges en avse personer
inom den eller minoritet, inom majoritetsbe-egna annan som
folkningen.

Åtaganden5.4 enligt konventionen, sektion 2

5.4.1 Jämlikhet och likhet inför artikellagen, 4

Artikel punkt innehåller1 regel grundläggande betydelseen av
i minoritetssammanhang; kravet likhet inför och lika skyddom av
lagen förbud all form diskriminering. Paragrafenssamt ett mot av
diskrimineringsförbud gäller all diskriminering grundval attav

tillhör nationell minoritet. Artikel i Europakon-14en person en
ventionen gäller däremot endast diskriminering i utövandet deav
rättigheter regleras i själva konventionen.som

svensk grundlag återfinns bestämmelserI dessa grundläggandeom
rättigheter. införLikheten lagen kommer således till uttryck i RF 1:9.

finns också bestämmelse lag eller föreskrift inte fårDet atten om
innebära någon medborgare gäller utlänningar miss-ävenatt - -

därför han med hänsyn till hudfärg eller etniskattgynnas ras ursprung
tillhör minoritet RF 15.en

Artikel 4 punkt 2-3, behandlar, följd diskriminerings-som en av
förbudet, jämlikhetskravet och understryker konventionsstaternaatt

lämpliga åtgärder skall främja fullständig och effektivgenom
områdenjämlikhet inom alla det ekonomiska, sociala, politiskaav

och kulturella livet mellan dem tillhör nationell minoritetsom en
och de tillhör majoritetsbefolkningen. innebärDetta attsom
konventionsstaterna kan behöva vidta speciella åtgärder för de som
tillhör nationella minoriteter efter beaktande deras speciellaav
villkor. Sådana åtgärder måste dock adekvata och får intevara

tid eller omfattningutsträckas i vad nödvändigt iutöver ärsom
syfte nå jämlikhetsmålet. I punkt 3 klargörs åtgärderatt att som
genomförs i detta syfte inte skall betraktas diskriminerandesom
handlingar eller strida jämlikhetsmålet. FN kon-Imotanses
ventionerna avskaffande all slags diskriminering kvinnor,om av av

barnets rättigheter och avskaffande alla formerom om av av
finnsrasdiskriminering motsvarande reglering. Ramkonventionen

innehåller inga specifika bestämmelser jämlikhet. Detta ansågsom
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itill uttryckkommitredanjämlikhetsprincipenonödigt eftersom
punkt 2.artikel 4konventionens

uttalad minori-haftaldrigpåpekat,tidigareviSverige har, ensom
vidtagitsåtgärderminoriteter. Denationellaavseendetetspolitik som

skettharminoritetsgruppernanationellaför destödtill genom
Åtgärder invandrar-vårled ividtagitssamlade insatser. ettsomsom

nationellaomfatta vårakommitfallvissahar i ävenpolitik att
modersmålsundervisningreglernaExempelvis gällerminoriteter. om

använderför eleverochinvandrarspråktalarför eleverbåde somsom
ochtornedalsfinskasamiska,minoritetsspråk. Förellerlandsdels-

regler.romani gäller generösare
iTV-företagenochradio-meddelatsvidarevillkor harSärskilda

tornedalsfinska.ochfinskasamiska,avseendetjänstallmänhetens
särbehandlingenexempelytterligare ärEtt somsamernaav

istället förmöjligheti dagharSamerna attminoritetsgrupp.nationell
därsameskolanstatligadeniväljaskolankommunaladen att

SametingetInrättandetsamiska.delvis bedrivsundervisningen av
och samisktsamisk kulturverka förbefogenhetermed dess1993år att

också exempeldettaanslås för ärmedelstatligadespråk och som
ochnationell minoritetsgruppbehandlingen avsamerna somav

språk.gruppens
mellan dejämlikhetnågot kravuppställer inteRamkonventionen

samordningingenråderSverigeIminoritetsgrupperna.nationella
delstillskrivasfårDettaminoritetsgrupper.nationellatillmellan stödet

nationellademinoritetspolitik, delssärskild attavsaknaden enav
samiskaolika. Denmycketsinsemellan ärminoritetsgrupperna

sametingslagenochrennäringslagenredanintar engenomgruppen
ocksåminoritetsgruppernanationellabland desärställning men

Även för denår.underinförtsåtgärderdegrund senaresomav
övrigabetydligtantalsmässigt större änsverigefinska ärsomgruppen,
bidragutgårExempelvisregler.särskildafalli vissagällergrupper,

språknämndensverigefinskatill mm.

artikel 5förutsättningar,säkerställaAtt5.4.2

förpliktelsehållenallmäntinnehållerpunkt l attArtikel 5 en
förnödvändigaförutsättningarfrämja de är att sompersonersom

bibehålla ochmöjlighetskallinhemsk minoritettillhör attgesen
Bestämmelsenidentitet.sinoch bevarasin kulturutveckla anger

nationellförbetydelseidentitetsgrunder störstafyra är ensom av
kulturarv.ochtraditionerspråk,religion,nämligenminoritet
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Hänvisningen till traditioner innebär dock inte sedvänjoratt som
strider den nationella lagstiftningen eller internationellamot över-
enskommelser kan accepteras.
I punkt 2 tillförsäkras tillhör nationella minoriteterpersoner som
skydd ofrivillig assimilering. Enligt konventionskommentarenmot
hindrar dock inte bestämmelsen från vidta åtgärder istat atten
enlighet med sin allmänna politik. Det finns självklart inte något
förbud frivillig assimilering. Bestämmelsen understrykermot
således betydelsen det sociala sammanhanget och belyser denav
önskan kommit till uttryck i inledningen till konventionensom att
kulturell mångfald skall källa till berikande och intevara en
splittring i samhället. Målet för integrationspolitiken bör således

såväl majoritetsbefolkningen de tillhöratt nationellavara som som
minoriteter skall ha lika rättigheter och möjligheter. Vidare skall
samhällsgemenskapen ha samhällets mångfald grund ochsom
samhällsutvecklingen skall kännetecknas ömsesidig respekt ochav
tolerans, alla skall delaktiga i och medansvariga för.som vara

Regeringsformen RF, innehåller bestämmelser till skydd för minorite-
l kap. 2 § RF utgör eller målsättningsstadgande.ter. ett program-

Bestämmelsen intehar karaktären rättsligt bindande föreskriftav en
mål för den samhälleliga verksamheten och sådanutan kananger som

den ha eller få politisk betydelse. I paragrafens fjärde stycke sägs att
etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter behållaatt
och utveckla kultur- och samfundsliv bör främjas. Stadgandetett eget
gäller enligt förarbetena inte enbart nationella minoriteter ävenutan
nytillkomna invandrargrupper.

I 2 kap. RF den s.k. rättighetskatalogen finns bestämmelser- -
skydd för våra fri- och rättigheter. Föreskrifterna rättsligtärom

bindande och gäller i princip förhållandet mellan enskilda och det
allmänna. 2 kap. 15 § innehållerRF diskrimineringsförbud somett

gäller för utlänningar innebäräven lag eller föreskriftattsom annan
fårinte innebära någon medborgare missgynnas därför han medatt att

hänsyn till hudfärg eller etniskt tillhör minoritet.ras, ursprung en
Sverige har också ratificerat FN konvention barnets rättigheter:s om

syftar till i alla sammanhang till barnets bästa. Religions-attsom se
friheten kommer till uttryck i 2 kap. §1 punkt I RF ocksåges
skydd viss form assimilering. Exempelvis i 2 kap..mot 2 §av ges
skydd för samhället påtvingas religion- eller organisation-att av en
stillhörighet. Det bör dock rättigheterna i 2 kap. RF inte inoteras att

delaralla gäller fullt för utlänningarut
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artikel 6dialog,ochFrämja tolerans5.4.3

aktionsplandeklaration ochdeni ljusetArtikel 6 skall motavses
och intolerans,antisemitismfrämlingsfientlighet,rasism, som

Enligt1993.Wien i oktoberiEuroparådetsvid toppmöteantogs
andaavtalsslutandeskallbestämmelsen uppmuntraparter aven

samhälletiolikamellansamarbeteochdialogtolerans, grupper
respekt ochfrämja ömsesidigföråtgärdereffektivavidta attsamt

etniska,derasmellan allasamarbeteförståelse oavsettsamt
särskilt inomidentitet,religiösaspråkliga ellerkulturella, ut-

Syftetmassmedia.och inom ärkulturområdetochbildnings- att
bevarandesamhället mediskall skeolikaintegration avgrupperav

understödjandetidentitet. I kommentaren nämnsrespektive grupps
respektömsesidigverkar förorganisationer,interkulturella somav

förverkamänniskor, sättmellanförståelse attoch ettsom
interkulturell dialog.

för skyddavidtasskalllämpliga åtgärder2punkt attI attanges
diskrimineringvåld ellerför hot,kan utsättassompersoner

religiösaspråkliga ellerkulturella,etniska,derasgrund av
tillöverlämnasaktuellablikanåtgärderidentitet. Vilka som

beslutarespektive stat att om.

mång-betänkande,vårtframgåtti övrigt ettSverige är, avsom
mejdecember 1997frånbeslutriksdagenssamhälle. Ikulturellt

integration-tillförslagmedpropositionregeringensanledning nyav
och skallmångfaldenframhålls är1997/98: 16spolitik prop. att vara

Ävenpolitiken.framtidautgångspunkt för densjälvklar om prc-en
sådankanminoriteternationellaomfattarinteförslagpositionens en

minoritets-nationelladekommamångfaldpolitik byggd även
delfinnsvi visatdelar,vissatill godo. I enovan,somgrupperna

minoriteterna.nationellaför desärbestämmelser
finrsdiskrimineringsförbuddetpekat påtidigareVi har som

diskrimineringetnisklagfinnsgrundlagen. Det äveni motupptaget en
ocksåfinnsbrottsbalkendiskrimineringsombudsman. Ioch enen
grunddiskrimineringolagastraffbeläggerbestämmelse avsom

härkomst.etnisk
Denfolkgrupp.hetsstraffbestämmelsefinns motDet även omen

rasistiskabärandetförtsdiskussionocksåtiden har avsenaste om
rättsfall har HDuppmärksammadenågrasymboler. lochmärken

ochfolkgrupphetsdetta slagbrott utgörslagit fast mot genomatt av
visat brottet ärtillfängelsestraffutdöma attäven avpersoneratt yngre

etnisk dis-lagenslutligenkan nämnasallvarlig Det motattart.
föremål förnärvarande översyn.förkriminering är en
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artikel 7fri- rättigheter,Grundläggande och5.4.4

universell karaktärbefästs grundläggande friheterartikelI 7 av
yttrandefrihet tanke-föreningsfrihet, ochsåsom mötesfrihet, samt
grundläggande rättigheterreligionsfrihet. Dessaoch ärsamvets

Europakonventionen och gäller alla människoriredan intagna
minoritet särskild vikttillhör eller äroavsett men avom man en

betydelse förEftersom friheternaför minoriteterna. är storav
för icke-och då konventionenminoritetsskyddet även är öppen

bli till Europakon-således inte kanmedlemsstater, partersom
lämpligt dessa grundläggandeventionen, har det attansetts upprepa

ramkonventionen.irättigheter

Europakonventionenoch inkorporeratratificeratSverige har genom
enligt artikelnödvändigauppfyller de kravSverigeoch ärlag som

artikel 8Religionsfrihet,5.4.5

Religionsfrihetenreligionsfrihetsskyddet.vidareutvecklasartikel 8I
det ansågsochköpenhamnsdokumentOSSE:sbelyst igrundligtär

härvid i ramkon-avseendefästa specielltlämpligtdärför ävenatt
från köpenhamns-paragraferflerakombinerarArtikelnventionen.

dokumentet.

medborgaresvenskvarje§ 6 RF2 kap. 1grundlagSvensk gerp --
Religionsfriheten gällerreligionsfrihet.tillallmännadet rättgentemot

möjlighetdåfinnsdetmedborgareutländska attför genomäven men
religions-ReglerRF.22 22 kapinskränkningarinföralag st om
§lagens l1951:680. I sägsreligionsfrihetslagen attfinns ifriheten

därigenomintesåvitt hanreligion,sinfritt utövarättäger attenvar
Medförargelse.allmänåstadkommerellerlugnsamhälletsstör

sammanslutningkyrkan,Svenskaförutomi lagen,förståstrossamfund
Sverige hargudstjänst.ordnaingårvariverksamhet,religiösför att

svenskiEuropakonventioneninförlivatpåtalats ovan,somnumera,
lagstiftning.

Fri- ochbetänkandei sitträttighetskommittén gjordeochFri-
mellanjämförelse62del1993240, Brättighetsfrågor SOU ens.

religions-för bl.a.till skyddsvenska reglerochEuropakonventionen
stodlagstiftningsvenskfann intekommitténoch änfriheten, annat att

Europakonventionen.medöverensstämmelsei
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5.4.6 Yttrandefrihet och massmedia, artikel 9

Enligt artikel 9 punkt innebär yttrandefrihetl dels att personer som
tillhör nationella minoriteter har och spridarätt att ta emot
uppgifter minoritetsspråket, dels tillhöratt personer som
nationella minoriteter inte diskrimineras det gäller derasnär

Äventillträde till massmedia. bestämmelsen endast refererar tillom
minoritetsspråk omfattar stadgandet frihetmotsvarandeäven atten
uttrycka sig på majoritetsspråket. Första delen artikeln haftharav
artikel 10 § i Europakonventionen förebild.1 Orden parternasom
inom för sina återfinns i sluteträttssystem, stycket,ramen som av
infördes enligt konventionskommentaren för respekteraatt
grundlagsbestämmelser, begränsar omfattningen och till-som
gängligheten till media.

svensk lag behandlas yttrandefrihetl i regeringsformen, tryckfrihets-
förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Genom dessa grundlagar
tillförsäkras svenska medborgare yttrandefrihet. Regeringsformens
bestämmelser, tryckfrihetslagen och yttrandefrihetsgrundlagen gäller

för utlänningar inget följer lag.även annatom genom

Genom artikel 9 punkt 2-3 tillförsäkras tillhörandepersoner
nationella minoriteter till tillträde till påmassmedia icke dis-rätt
kriminerande villkor. För tryckta massmedia består förpliktelserna
endast i inte söka förhindra framställande och användandeatt
medan tillgången till radio och television skall underlättas genom

åtgärder.positiva Punkt 2 har haft artikel 10.1 tredje imeningen
Europakonventionen förebild långtgående.ärsom men mer

punkt åläggs deI 4 avtalsslutande vidta lämpligaattparterna
åtgärder för underlätta tillträdet till massmedia föratt personer som
tillhör nationella minoriteter i syfte främja tolerans och tillåtaatt
kulturell mångfald. Uttrycket lämpliga åtgärder används med

innebörd i artikel 4.samma som

Enligt Radiolagen 1966:755 de företag har sändaavgör rätt attsom
i rundradiosändning, dvs. Sveriges Television AB SVT,program

Sveriges Radio AB SR, Sveriges Utbildningsradio AB UR TVsamt
vad skall förekomma i de sändningar4 AB TV, ensamma som som

företagen anordnar. För programförslag skall få sändningstill-ettatt
stånd krävs dock beslut från regeringen. samband med regeringenI att
beviljar sådant tillstånd kan villkor för sändningsrätten meddelas av
regeringen. sändningstillstånd regeringen radio-De meddelat ochsom
TV-företagen i allmänhetens tjänst, trädde kraftSVT, SR, och UR i
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december 1998till utgångengäller för UR1997 ochjanuariden l av
förvillkorendecember 2001. Iden 31och SR tillför SVTsamt

skyldigaprogramföretagen "attangivet ärfinnssändningsrätten att
finska ochSamiska,behov .etniska minoritetersochspråkligabeakta

produktionVidaresärställning.skall inta nämnstornedalsfinska aven
anslagsvillko-minoritetsspråk särskilt iochinvandrar-TV-program

för UR.ren
1986:3finns lagfinländska TV-programgällerdetNär omen
möjlighetenreglerarDenfinländska TV-program.rundradiosänding av

TV-kanal.finländskStockholmmarksändning viatill av en
Stockholmsområdet och i 25ikansändningarnafinskaDe orterses

nåmöjligtDärmed blir detkabelmottagning.viai landet att storen
tillhandahållervisPå motsvarandeSverige.finsktalande idedel av

Radio harSverigesåterutsänder.FinlandTV-kanalSverige somen
finskspråkig1998januarimed den 12från ochbeslutat starta enatt

mellanTV-utbytetdigitaltekniken.med denkanal P7 nya--
utökats.successivt1986 och harårFinland inleddesochSverige

båda ländernaömsesidighetsprincip där deVerksamheten bygger en
svenska insatsenkostnadsätaganden. Denjämförbaraförsvarar

till 30budgetåret 1997uppgår förochstatsbudgetmedelmedbekostas
000 kr.744

i presstöds-presstöd finns idagstatligtförvillkorendet gällerNär
ekonomisktförvillkorsärskilt förmånliga1990:524förordningen

särskildminoriteter. Enspråkligasig tillvändertill tidningarstöd som
utgivningförbedömningförmöjlighetregel generösare enavenger

innehålletdelförutsättningTornedalen underdagstidning i att aven
statligt stödmöjlighetsamiska harDagstidningarfinska. attär

Sametinget.via

artikel 10Minoritetsspråk,5.4.7

minoritetsspråksfrågor.speciellabehandlas1-310 punktartikelI
viktigtminoritetsspråket utgöradetAnvändande ettansesegnaav

identiteten. 1denbevarandetochför hävdandetmedel egnaav
minoritetnationelltillhör rättpunkt 1 attensompersonerges

muntligt ochoffentligt,privat ochminoritetsspråkanvända sitt
offentligtmedkonventionskommentarenEnligtskriftligt. avses

vilketmyndigheter,förhållandet tillinteplats ochendast allmän
tidigareVi harparagraferna.följandei de tvåreglerasförhållande

konstateraoch kangrundlagsbestämmelsersvenskagått igenom att
lagstiftningsvenskuppfyllerdärskydddet gessomgenom

punkt.enligt dennagrundkraven

67



Ramkonventionens bestämmelser SOU 1997:193

punkt 2 behandlas offentligaI den användningen minoritetsspråkav
hos förvaltningsmyndigheter. förvaltningsmyndighetBegreppet
skall i detta sammanhang vid tolkning och exempelvis ävenges en
innefatta ombudsmän. I kommentaren pekas på bestämmelsen,att
med tanke på de svårigheter finansiell, administrativ ellerav
teknisk kan föreligga vid användandet minoritetsspråkart som av
vid förvaltningsmyndigheterna, mycket flexibelt hållen förär att ge
avtalsslutande handlingsfrihet. En avtalsslutandestater stor part
skall den bedömer det finns verkligt behov eftersträvaatt ettom

tillgodose sådana krav. Användandet minoritetsspråkatt av
begränsas dock i punkt till2 områden traditionellt eller isom
betydande antal bebos tillhör nationella minorite-av personer som

Vidare kan inga krav ställas den avtalsslutande förränter. staten
begäran användande minoritetsspråk framställts ochen om av

denna begäran verkligt behov.motsvarar ett

Huvudregeln för myndighet kommer i kontakt med någonen som som
använder språk finnssvenska i 8 § förvaltningslagen. Däränett annat

myndigheten vid behov bör anlita tolk vid kontakter med denattanges
inte behärskar svenska. Bestämmelsen gäller både muntliga ochsom

skriftliga kontakter. rättegångsbalken finnsI i 33 kap 9 § motsva-en
rande regel vid behov får låta handlingarrätten översättaattom som
kommer in till eller skickats från det kan harättenut antasom
betydelse för målet. rättegångsbalken kapI 5 6 § behandlas behovet

tolk. Enligt bestämmelsen kan tolk anlitas vittne ellerpart,av om
skall höras inför inte mäktig svenska språket.rätten ärannan som

svenska bestämmelsen innebär såledesDe myndigheten lika liteatt
domstolar i brottmål och tvistemål har någon absolut skyldighetsom

anlita tolk eller någon väljer använda samiskaöversättareatt attom
eller finska i kontakter med myndigheten. Istället sker behovs-en
prövning innan tolk eller anlitas. Detta innebäröversättare att en
prövning ärendets beskaffenhet, omfattningen och karaktären detav av

skall och kostnaderna för tolkning/översättningöversättas görssom
ställs relation tilli detta.

finnsDet dock ingen regel innebär handlingarattsom som ges
på samiska eller finska skulle ogiltiga på grund de ärattanses av
upprättade på dessa språk. Det finns inte heller någon regel som
förbjuder myndigheter också handlingar på samiska ellerupprättaatt
finska. I de fall myndighet skickar beslut eller någonbrev tilletten

behärskar svenska språket gäller 8 § förvaltningslagen ochsom
översättning bör då normalt ske.
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det gällandeSammanfattningsvis kan det konstateras att genom
användafinns någon ovillkorligsvenska regler inte rätt att ett annat
domstolar.med myndigheter ochsvenska i kontakterspråk än

Europeiskaartiklarna och 6 i dendelar 5Punkt 3 bygger av
misstänktarättigheter ochmänskligakonventionen ger personerom

meddela signationella minoriteterför tillhörandebrott rätt att
vid kontakt med polis ellereller hon förstårspråk hanett som

domstol.

ratificerat och inkorporerattidigare påpekat,Sverige har, som
uppfyller således de kravEuropakonventioneni svensk lag och vi som

enligt artikel 10.3.nödvändigaär

artikel 11och skyltar,5.4.8 Namn

för avtalsslutandeinnehåller åtagande deArtikel punkt l11, ett
minoritetsspråk. Dettaofficiellt erkännaattparterna personnarrm

skall hatvingats byta rättinnebär bl.a. attatt namnpersoner som
begränsad såRättighetensitt/sina gamla sättåterta är attnamn.

nationell lagstiftning.förmåste ligga inomden ramen

efternamnhurfinns bestämmelserSFS 1982:670namnlagenl om
efternamn vidföräldrarsförvärvar sinabarnförvärvas. I 1 § sägs att

måste hanybildat efternamn§ punktfödelsen. I 12 ettatt ettanges
lämpligtform detsådan språkligstavning och äruttal och att som

lämplighetsbedömning räknasVid dennahär i landet.efternamn
inhemska språkbruket.detspråkbruk delsamiskt och finskt som en av

nationelltillhörpunkt 2Enligt artikel ll som enges personer
privatinformationskyltar ochminoritet rätt sättaatt avannanupp
Enligtallmänheten.minoritetsspråk, kanpånatur ses avsom

intealltmed uttrycket privat natur ärkommentaren somavses
liksomkommersiellskyltarkanoffentligt. Det naturt.ex. vara av

och dylikt.sammankomstermeddelanden om
efterskallpunkt 3fastslås i artikel 11 strävaSlutligen att parterna

dyliktochskyltar medsätta ortsnamn, gatunamnatt upp
i betydandetraditionellt ochområdenminoritetsspråk inom som

förutsätter vidareminoriteter. Dettabebos nationellaantal attav
tillräcklig efterfrågan.det finns en
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Med hänsyn till bestämmelsen bl.a. begränsad till områdenäratt som
traditionellt och i betydande antal bebos tillhörav personer som en
nationell minoritet bör det enligt vår uppfattning endast bli fråga om

och tornedalingar. Riksdagen har, i enlighet med regeringenssamer
budgetproposition 1984/852100, bil 10, 474- 475, beslutat att stors.
hänsyn måste till de samiska finskaoch minoriteterna itas norra
Sverige vid fastställandet på kartor och i samband medav namn
vägskyltning Vidare har det de Lantmäteriverketangetts attm.m. av
fastställda kartnanmen bör normerande vid fastställandevara av namn

kartor och vägskyltar När i flerspråkiga områdenortnamnm.m.
Ävenfastställs skall de återges på de språk talas i området. detsom

minoriteterna tillämpade skrivsättet bör användas.av
Lantmäteriverkets kartor samiskaävenortnamnanger numera

och finska. Vägverket har påbörjat arbetet med kompletteraatt
ortnanmsskyltar med de samiska/finska i Norr- och Västerbot-namnen

Någon tidpunkt för arbetet skall slutfört finnsnär inteten. vara
angiven.

5.4.9 Utbildning och forskning, artiklarna 12-14

artiklarnaI 12-14 behandlas utbildnings- och forskningsfrågor.
Artikel 12 behandlar åtgärder till stöd för kunskap såvälom
minoriteternas och majoritetens kultur, historia, språk och religion
och fångar i den inledande paragrafen grundsyfte med kon-ettupp
ventionen skapa tolerant klimat för dialog Iöppetatt ett- - .punkt 2 särskilt lärarutbildningen och läroböckernämns som
exempel områden inom vilka åtgärder bör vidtas.
Punkt 3 behandlar främjandet lika möjligheter till tillträde tillav
utbildning alla nivåer för tillhör nationellapersoner som
minoriteter.

Idag finns i läroplanerna angivet målen med utbildningen iatt ett av
grundskolan och gymnasieskolan eleverna förtrogna medär görsatt
centrala delar det svenska, nordiska inklusive det samiska, samtav
västerländska kulturarvet.

Idag undervisas de elever själva tillhör användersom grupper som
landsdels- eller minoritetsspråk förutom minoritetsspråket, den
historia och kultur hänger med språket. Detta sker isom samman
samband med modersmålsundervisningen, i sameskolan och i
integrerad samisk undervisning för samiska barn i grundskolan.
Gemensamt för denna undervisning den inte når utanför denär att

och kan därför inte bidra till öka förståelsen hosattegna gruppen
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kultur ochnationella minoriteternasmajoritetsbefolkningen för de
sinsminoritetsgruppernaförståelsen i detta avseendeeller ökahistoria

emellan.
finns enligtframgår läroplaner och kursplanerdetUtöver som av

finskt-svensktSverige och Finlandöverenskommelse mellan etten
utbildnings-underlättamed uppgift i Sverigeutbildningsrâd att

ochfinskspråkiga befolkningenSverige bosattasituationen för den i
finsk-våroch förståelse förför ökad kunskapverkaatt gemensamma

vårt kulturarv.historia ochsvenska gemensamma

inhemsktillhörtillerkännspunkt 1-2I artikel 13 enpersoner som
skallutbildningsinstitutioner. Dessahållaminoritet rätt att egna

i respektiveutbildningssystemetfördock hålla sig inom stat.ramen
finansielltinnebärainte skallsärskilt dettaDet nämns ettatt

föråtagande staterna.

fristående skolafullgöras iskolpliktenfårkap. SkollagenEnligt 9 en
Statensgodkändskolanenskild huvudman ärskola med avom

idenskall väsentligenUtbildningenskolverk. mot gessomsvara
profil,särskildmöjlighet hafinnsgrundskolan. Det t.ex.att en

grundskolansväsentligtskall i alltkulturell. Dockspråklig och
Elevernas hemkommuner ärsvenska.inås, bl.a.kunskapsmål ämnet

grundskolor.friståendegodkändatillbidragskyldiga lämnaregeli att
därskolorsverigefinskas.k.fristående skolor ärfinns fleraDet som

finnsTornedalenfinska. Ibedrivsdelvisundervisningen en
kieli.bedrivsdelvisundervisningen meändärskolafristående

defullgörabarnfår1985:1100Skollagenkap.Enligt 8 samernas
sameskolan.skolformenstatligadeninomårskursernaförsta sex

barnsyfta tillskallsameskolan ut-Utbildningen i att ensamernasge
utbildningenövrigtiinriktningsamiskmedbildning motsvararsom

gällersameskolangrundskolan. För6 i attårskursmedtill och
ochsamiskaoch ämnetsvenskaskallundervisningen attges

samiskaFörsamtliga årskurser.i ämnetförekommaskallsamiska
Karesuando, Lannavara,Sameskolor finns ikursplan.särskildfinns en

Sameskolorna ledsoch Kiruna.TärnabyJokkmokk,Gällivare, enav
Sametinget.Sameskolstyrelsen,styrelse, utses avsom

får kommun995:205SameskolförordningenEnligt 8 kap. en
förundervisningintegreradundervisning samisksamiskanordna —--

mellanträffasavtal häromgrundskolasinvideleversamiska om
före-undervisning kanSådanSameskolstyrelsen.ochkommunen

undervisningsamiskMedgrundskolan.ialla årskurserikomma avses
slöjd,inslag, såsomsamiskaundervisning medsammanhangi detta

iundervisninghistoria och ämnetochsamisk kulturiundervisning
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samiska den undervisning anordnas i samiska hem-utöver som som
språk. På gymnasienivå finns det möjligheter friståendeatt starta
skolor. Under vissa förutsättningar elevernas hemkommunerär
skyldiga lämna bidrag till sådana skolor.att

artikel punkt 1-3 behandlas läraI 14 sig minoritetssprå-rätten att
ket. Vidare gäller för till konventionen under vissaparter att
premisser tillhandahålla undervisning minoritetsspråket.
Slutligen påpekas vikten tillhörande nationellaattav personer
minoriteter lär sig det officiella språket.

Frågor minoritetsspråk och undervisning sådant språk har ut-om
tömmande behandlats i sektion och här1 endast kort be-görs en
skrivning. Reglerna till modersmålsundervisning gäller i helaråttom
landet och för alla andra språk svenska. bestämmelsernaIän rättom

modersmålsundervisning finns också särskildatill regler "samiska,av
tornedalsfinska och romska barn. Normalt kommun endastär en
skyldig anordna sådan undervisning antalet elever minst femäratt om

detta krav gäller inte för de redovisade minoritetsgrupperna.men ovan
drag gäller också reglerI till modersmåls-rättstora samma om

undervisning i gymnasieskolan. särskildaSamma regler förekommer
det gäller modersmålsundervisning för samiska, tornedals-när

finska och romska elever. detta sammanhang hänvisas tillI vad
anförts friståendetidigare möjligheten skolor medatt startasom om

undervisning och i dessa språk. övrigt hänvisas till sektionI 1:5 be-
tänkande.

5.4.10 Deltagande i det sociala, kulturella ekonomiskaoch
livet, artikel 15

Artikel fastslår tillhör15 de inhemska minori-att personer som
skall nödvändiga förutsättningar för effektivt kunnateterna attges

delta i det kulturella, sociala och ekonomiska samhällslivet. l
kommentaren följande exempel vilka åtgärder börstaternages

i sina konstitutionellaöverväga ramar:

Lämpliga former för samråd med tillhör nationellapersoner som-
minoriteter, deras representativa institutioner, då lagstift-genom
ning administrativa åtgärdereller troligen kommer direktattsom
beröra dem övervägs,

72



bestämmelserRamkonventionens1997:193SOU

inationella minoritetertillhörDeltagande personer somav——
ochnationellaoch utvärderagenomföraförbereda,medarbetet att

direktkan kommautvecklingsplaner ochregionala attprogram som
minoritetsgrupperna,nationellapåverka de

möjligautvärderaförmed dessasamarbeteStudier i attpersoner—
åtgärder,planeradeför demkonsekvenser av

minorite-nationellatillhördeltagandeEffektivt personer somav-
både påförsamlingarvaldaoch ibeslutsfattandeprocesseniter

nivå,lokalnationell och

styrelsesätt.formerlokalaellerDecentraliserade av-

betydelse-karakteristiskt ochremissväsendetKommitté- och utgör ett
omfattandeflestaDebeslutsprocess.politisksvenskinslag ifullt mer

kommittébetånkande.oftast pågrundasregeringspropositioner ett
intresseorgani-parlamentariskt tillsatta ävenoftaKommittéerna är men

möjliggörsdettarepresenterade. Genomkan systemsationer vara
i ochfår insynintresseorganisationerocholikasåledes att grupper

kommittébe-Till detta kommerpolitiskainflytande i den attprocessen.
principremissbehandlas,skallregeringsärendenochtänkanden somen

skallgrundlagsbestärmnelsedennaEnligt7:2.fast i RFslagits
tillfällelämnasbehövsomfattning yttrai den attorganisationer som
andrasåvälminoritetsgrupper,innebärsig. Detta grupper,att som

dem.särskilt berörärendensig itillfälleskall yttraatt somges
förmöjliggöri dagslägetredansåledesSverige har systemett som

kommakanärendenisynpunkter attminoritetsgrupper att somge
fungerainflytande skall ärför dettaförutsättningEnpåverka dem. att

insiktockså harremissinstansernabeslutarnaturligtvis denatt omsom
detanledningdenna ärförslagen. Avberördblikani avsomvem

derasoch"synliggörs"minoritetsgruppernaviktigt attnaturligtvis att
lyfts fram.frågeställningarspecifika

avseendeminoritetspolitiknågon allmänförtaldrigSverige har
för-gällerdet ärNärminoritetsgrupper.nationellavåra samerna

föremål förvaritharSamefrågornaannorlunda.dock litehållandena
SametingetinrättadesSåledestid.under långåtgärderochutredningar

kanbegränsadvisserligenformella maktSametingets är1993. men ge
finnsopinionsbildare. Detochpåverkamöjlighet att varasamerna

Ministerrådet bidrarNordiskaSameråd till vilketNordisktockså ett
samisktNordisktocksåkansammanhang nämnasdettamed medel. l
ochMinisterrådet, ärNordiskabesluteftertillkominstitut, avsom

i Norge.beläget
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Inom Inrikesdepartementet har arbetsgrupp arbetat med att taen
fram förslag till åtgärder för främja situation i detatt romernas
svenska samhället. Förslagen har i iRomerpresenterats rapporten

tillsammans i förändring 1997:49. ArbetsgruppenSverige Ds har-
bestått företrädare från olika departement, andra myndigheter ochav
Nordiska Zigenarrádet. arbete kan förstaGruppens ett stegses som

form samråd mellan myndigheter och förmot representanteren av
föreslåsi ärenden berör dem. I arbets-rapporten attromerna som

frågorfortsätter arbeta med romska i avvaktanattgruppen en mer
lösning.permanent

Befolkningsförflyttningar, artiklarna 16-175.4.11

avhålla sig från manipulativaartikel 16 stadgas skallI att staten
befolkningsproportionerna i områdenåtgärder förändrar somsom

nationell minoritet i syftebebos tillhörande attpersoner enav
de rättigheterminoriteters rättigheter. Det dock endastinskränka är

ramkonventionen skyddas.friheter härrör från Ioch somsom
förflyttningen människor för damm-kommentaren nämns ettav

på tillåten åtgärd.bygge, exempelsom en
iExpropriation, vräkning och ändring befintliga alltgränser,av

konventionens rättigheter,syfte begränsa åtnjutande nämnsatt att
på otillåtna åtgärder.i kommentaren exempelsom

bestämmelser till skydd förregeringsformen finns2 kap 18 §I
liknanade förfarande.expropriation elleräganderätten och annatmot

inskränkningar ifinns bestämmelser till skydd20 § rättenI attmot
för rennäring-särskild bestämmelse till skyddbedriva näring samt en

infördes lag 1994:1468.Båda dessa bestämmelser genomen.
Fri- och rättighets-Beträffande förarbeten hänvisas till SOU 1993:40

och 1994/95:KU5.bet. 1993/94:KU24frågor, 1993/942117,prop
förflytta sig i riket regleras i 2 kap. 8frittRätten att

till skydd vräkning vidjordabalken finns bestämmelserI mot
och nyttjanderätt.arrende, hyra annan

fastighetsbildningfinns bestämmelserfastighetsbildningslagenI om
fastighetsreglering.och

förinte inkräktaartikel åtar sigGenom 17 rättenparterna att
upprätthålla kontak-nationella minoritetertillhör attpersoner som

delta i icke-statliga organisationer. Iochgränsernaöver attter
artikel behandlarhänvisning tillkommentaren somges en

grundläggande rättigheter.
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anslutninganförts svenska regler ivadVi hänvisar till omsom ovan
till artikel 7.

artikel 18multilaterala avtal,Bilaterala och5.4.12

efter behov skall18 punkt 1-2 strävaI artikel att parternaanges
till skydd föravtalbilaterala och multilateralaingåefter att

specielltArtikelnnationella minoriteter.tillhör ärpersoner som
nationelltillhöravsedd för de fall där som engrupp av personeren

nationell ellersig olika sidor gräns,minoritet befinner om en
kommen-angränsande Ibefolkning iband tillstarkahar stat.enen

information.utbildning ochområdena kultur,särskiltnämnstaren
arbete börgränsöverskridandesärskiltpunkt 2I nämns att

viktigt verktygdetoch kommentaren ärnämner ettattuppmuntras,
tillit.förståelse ochömsesidigfrämjandetför av

Nordiskarådet ochi Nordiskaövriga ländermedsamarbetarSverige
det s.k.utbildning. Genomochgäller kulturvadministerrådet bl.a.

SÖ övrigasamarbete medSverigehar1962: 14Helsingforsavtalet ett
bl.a.utbildning. Därochkulturberör bl.a.ländernordiska angessom

omfatta under-skallländernanordiskai deskolundervisningenatt
ochländernas kulturnordiskaandraspråken, denordiskai devisning

åtagit sigavtaletSverigeVidare har attsamhällsförhållanden. genom
gäller litteratur,detländernanordiska närövrigamed desamarbeta

fåravtalenenligtåtagandenSverigesfilm.och anseskonst, teater
ochFinlandfinska ianvänderdemmellankontakternafrämja som

Sverige.
samarbete,kulturelltavtalträffatharländernanordiskaDe om

SÖ SverigeharavtaletGenom1971:22.forskningochutbildning
nordiskaandradeiutbildningenfrämjasigförbunditbl.a. att

samhällsförhållanden.ochspråk, kulturländernas
nordiskaövrigamedsamarbetelängesedanocksåSverige har ett

finans-ministerrådetNordiskaViasamefrågor.gällerdetländer när
SarnerådetsFinlandochmed NorgetillsammansSverigeierar

i Norge,förSamerådetverksamhet. är gemensamt samerett organ
tillvaratauppgiftRyssland medFinland ochSverige, att samernas

finnsSamerådetInomkulturella intressen.sociala ochekonomiska,
NordiskaViaspråk.samisktgällerdetsamarbeteockså närett

tillharinstitutsamisktNordisktocksåfinansierasministerrådet som
samiskadenförbättrainformationochforskninguppgift att genom

nordiskaekonomiskt. Derättsligt ochsocialt,ställningbefolkningens
radioprogramsamsändningingått avtalocksåländerna har ett avom
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och produktion TV-program samiska. Sedan 1995 pågår ettav
samarbete mellan Sverige, Finland och Norge med framatt ta ett
förslag till nordisk samekonvention.en

finns fleraDet bilaterala avtal mellan Sverige och Finland rörande
SÖkulturutbyte. Ett sådant överenskommelse 1960:5är en om en

kulturfond har ändamål ekonomiskt stödja strävandenatt attsom som
öka kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.
Inom utbildningsområdet finns enligt överenskommelse mellanen
Sverige och Finland finsk-svenskt utbildningsråd med uppgiftett att
i Sverige underlätta utbildningssituationen för den i Sverige bosatta
finskspråkiga befolkningen och förverka ökad kunskap förståelseoch
för vår finsk-svenska historia och vårtgemensamma gemensamma
kulturarv. finnsDet också andra såsomavtal avtalet finska TV-om
sändningar i Sverige, stöd för utgivning finskspråkig facklitteraturav
och stöd till Sverigefinska språknärnnden.

Sverige deltar också i Barentsrådets och regionrådets samarbete,
där regioner i Sverige, FinlandNorge, och Ryssland samarbetar inom
bl.a. områden berör kultur, utbildning, forskning och urbefolk-som
ningsfrågor. Inom Barentsregionen, i Sverige omfattar Norrbot-som

län, bådetalas samiska och finska. I Tornedalen samarbeteutövastens
många bl.a. Tornedalsrådet och mellan städernasätt Torneågenom

och Haparanda. Mellanstatligt samarbete i gränsälvsöveren-utövas
skommelsen i förvaltningen Torne älv Gränsälvskommissionen.av

Sverige har, vi redovisat goda kontakter och ettsom ovan,
omfattande samarbete med våra grannländer. I vissa delar har detta
samarbete varit inriktat stöd eller skydd för minoriteter.

135.4. Inskränkningar, artikel 19

Artikel 19 behandlar möjligheterna inskränkningar i ochgöraatt
begränsningar de åtaganden framgår ramkonventionen.av som av
I kommentaren bestämmelser i ramkonventionennämns att om

bestämmelse i internationell överenskom-motsvaras av en en annan
melse får begränsningar i enlighet med den överenskommel-göras

Det härvid framförallt konventionenär skydd för desen. om
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som avses.
Parterna skall alltså inte kunna begränsa de rättigheter friheteroch

inspirerade andra konventioner i omfattningär änsom av annan
vad dessa konventioner tillåter i syfte få till stånd andra mindreatt

regler för minoriteter.gynnsamma
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sektion 3tillämpningsbestämmelser,Tolknings- och5.5

behandlar tolknings- och20 -23,består artiklarnaSektion avsom
tillämpningsbestämmelser.

minoritetnationelltillhörskallEnligt artikel 20 enpersoner som
skalllagstiftning. Deoch nationellakonstitutionrespektera landets

natio-i områden därrättigheter,andrasvidare respektera även en
befolkningen.majoritetenminoritetnell utgör av

folkrättsli-de grundläggandeunderstryks betydelsenartikel 21I av
nationellatillhörförSkyddetbestämmelserna. sompersonerga

överensstämmelse med dem.stå imåsteminoriteter
minorite-nationellatillhörsyftetillArtikel 22 har att personer som

rörandereglernaförmånligasteåtnjutande deiskall kommater av
konventions-i respektivefinnsoch rättighetermänskliga fri- som

överenskommelser.internationellalagstiftning ellernationellastats
förhållande till Europa-ramkonventionensbehandlarArtikel 23

rarnkonventionen överensstä-bestämmelser ikonventionen. De som
detolkas så överensstäm-skallEuropakonventionenmed attmmer

tilläggsprotokoll.Europakonventionen och dessmedmer

Övervakningsmekanismen, sektion 45.6

övervaknings-behandlar24-26artiklarnabestårSektion 4 avsom
vilarkonventionenövervakningen enligtförmekanismen. Ansvaret

rådgivandebiståndministerkommitté medEuroparådets enav
och arbets-sammansättningkommitténsrådgivandekommitté. Den

haröverenskommelseframgår inte rarnkonventionenordning menav
ministerkom-1997septemberdessa delar och denträffats i 17 antog

övervakningsmekanismen.resolution avseendemittén en

Övervakningsarbetet

fråninformationÖvervakningsarbetet handi förstabygger
fullständiginnehållaskallkonventionsslutande Deras rapporterstater.

förvidtagitsåtgärder attde rättsliga eller andrainformation somom
fast.slårkonventionenoch verkan de principeruppfylla somge

kompletterandeskallförsta avlämnatsdenEfter det att rapporten
finnsMöjlighet ävenkontinuerligt avlämnas år. att5:evartrapporter

bedömsdettaunder mellantidenhocs.k. adinfordra rapporter om
Europarå-skall offentliggöraserforderligt. Staternas rapporter avvara
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det vid mottagandet. Detta hindrar emellertid inte ifrågastaten att
offentliggöra sina i tidigare skede.rapporter ett

Rapporterna skall granskas den rådgivande kommittén,av som
under sin granskning har möjlighet begära ytterligare informationatt
från ifråga. Kommittén får information frånäven andrastaten ta emot
källor. det fallFör den infordra sådan information skallavser
emellertid ministerkommittén underrättas därom. Kommittén har
vidare möjlighet hålla med regeringsrepresentanter frånmöten denatt

står under granskning En kan begära sådant skallstat mötestat attsom
hållas. det förra falletI det fråga fakultativär bestämmelseom en
medan den tvingande till sin karaktär. Omär kommittén önskarsenare
hålla med konventionsslutande imöten än avsikt sökastat attannan en
information krävs särskilt mandat från ministerkommittén. Mötena är

offentliga.inte Ministerkommittén skall kontinuerligt hållas under-
rättad gångarbetets i den rådgivande kommittén.om

Efter avslutad granskning skall den rådgivande kommittén sinavge
bedömning till ministerkommittén i fråga den granskande statensom
åtgärder tillräckliga för verkanär de principer kon-att ge som
ventionen ställer Ministerkommittén skall därefter slutligtaupp.
ställning i sak. Ministerkommittén får därvid rekommendationerge
och förelägga berörd vid bestämd tidpunkt inkommastat att senast en
med information rekommendationen efterkommits. Ministerkom-om
mitténs ställningstaganden och rekommendationer blir offentliga när
de Enligt huvudregeln gäller detta den rådgivandeävenantas.
kommitténs bedömningar och eventuella yttranden från den granskande

denl omfattning ministerkommittén bestämmer skall denstaten. som
rådgivande kommittén delta i uppföljningsarbetet.även

Konventionsslutande inte medlemmar Europarådetärstater som av
har givits möjlighet delta i den rådgivande kommitténs arbeteatt

villkor medlemsstater. Sådana skall vidare inbjudasstatersamma som
ministerkommittén delta i dess arbete under konventionen, dockattav

delta i själva beslutsprocessen.rättutan att

Särskilt den rådgivande kommitténom

Som framgått vilar den delen övervakningsarbetettungaovan av
rådgivandeden kommittén. Som huvudregel får antalet ordinarie

medlemmar i kommittén inte understiga 12 och inte överstiga 18.
Medlemmarna inte utbytbara de skall tjänstgöra på grundvalär utan

sin individuella förmåga. De skall erkända inomexperterav vara
områden rörande nationella minoriteter. Vidare skall de obe-vara
roende och opartiska i sin verksamhet och skall kunna tjänstgöra i
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finnas medlemfår endasteffektivt Detkommittén sätt.ett en
konventionsslutandefrån respektivenominerad stat.

två slag,kommittén kanrådgivandei denExperter vara av
deltarordinarie medlemmarKommitténsordinarie.ordinarie eller icke

medan ickekonventionsslutandesamtligagranskningsarbeteti staterav
rörande den egnaarbetetendast deltar iordinarie medlemmar

särskilt rotationssystem.eftermedlemmar bytsOrdinarie ut ettstaten.
finnsordinarie medlemmarår ickeantalefterDe ersätts ett somav

samtliga konventions-På så fårväntelista.särskild sättuppsatta en
ordinarietidsperiod ha "sin"vissunderslutande expertstater somen

emellertidskersådant deltagandeEttkommittén.medlem i utan
rösträtt.

procedurregler.sinaKommittén skall sätta egnaupp
farhågorutrycktesramkonventionens tillkomstRedan vid attom

effektivinte skulle kunnaövervakningsmekanismen utgöra en
lösningenöverenskomna över-kontrollmekanism. Den ennu

iinnovationkonventionentillvakningsmekanism ensynes vara
kompliceradedetoch dessvärresammanhanginternationella merav

övervakningsmekanismen iemellertidåterstårslaget. Det att se om
tillfredsställande.fungeraframtiden kan komma att
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till åtgärder för stärka de6 Förslag att

ställningminoriteternasnationella

Inledningl

Vårt förslag: föreslår åtgärder kan grunden förVi utgörasom en
svensk minoritetspolitik med direktövergripande och samlad

skydd för de nationella minoriteterna:inriktning
för erkänna de nationella minoriteterna och derasåtgärder att—-

till skydd och stöd,rätt
våraför sprida kunskap bland majoritetenåtgärder att om—

minoriteter och deras del i vår historia och samhälletnationella av
i dag samt

det möjligt för dem tillhör nationellaåtgärder görsom som-
själva påverka utformningen framtida svenskminoriteter att av en

minoritetspolitik.

Sverige börEnligt våra direktiv har vi i uppdrag utredaatt om
förramkonventionen och vilka åtgärder eventuellt krävsratificera som

detta. Oavsett vilken slutsats vi kommerSverige skall kunna göraatt
i uppdrag lämna förslag till åtgärdertill i denna fråga har att som

nationella minoriteternas ställning i Sverige.stärka dekan
stärkasnationella minoriteternas ställning skulleDe attgenom

för för nationella minorite-ratificerar ramkonventionen skyddSverige
grundensamband med detta vidtar åtgärder kanoch i utgörater som

inriktning skyddminoritetspolitik med direktför samlad att geen
sverigefin-tornedalingar,nationella minoriteter,för Sveriges samer,

och judar.nar,romer
minoriteternasde nationellafinns flera skål för stärkaDet att

nationella minoriteterskäl skyddet förställning på detta Ettsätt. är att
mänskligainternationella skyddetintegrerad del detär avaven

år harramkonventionen. Påartikel irättigheter jämför 1 senare
fått förnyadinationella minoriteter Europaskydd förfrågor om

iomvälvningarpolitiskaföljd de ägtaktualitet som rumsom en av
Östeuropa. linjeSverige iuppfattning angelägetenligt vårDet är att

markerarmänskliga rättigheterskydd förförd politik tillmed tidigare
lagstiftningpolitik ochramkonventionens kravvikten att ta om enav
allvar. Attminoriteternanationellaskydda demed inriktning att
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ratificeringSverige i samband med ramkonventionen läggeren av
förför minoritetspolitik med direkt inriktning på skydd degrunden en

nationella minoriteterna enligt vår uppfattning tydligtär sättett att
markera detta.

för minoritetspolitik inriktningskäl samlad medEtt annat en
för nationella minoriteterna i Sverige enligt vårskydd de är upp-

sådanfattning de nationella minoriteterna själva önskar attatt en
med inriktning erkännande och åtgärder stöderpolitik ett som

bevara sin kultur och sin identitet, sin religion,deras strävanden att
språk, traditioner och sitt kulturarv. Det också nationelltsitt sina är av

de historiska nationella minoriteternas situation ochintresse att
perspektiv.ställning lyfts fram i moderntett

minoriteter tornedalingar, sverigefin-Samtliga nationella samer,-
och judar under flera hundra år, och i del fallharromer ennar, -

så, funnits i Sverige minoritetsgrupper och harmycket längre än som
vilja bevara och utveckla sin kulturunder denna tid visat klar atten

nationella minoriteterna funnits ioch identitet. Under den tid de
för hårdhänta försök tillSverige har det förekommit deatt utsatts

frånåtgärder syftat till dem detassimilering eller utestängaattsom
riktlinjer för invandrarpolitikensamhället. det beslutsvenska I om

1975:inU6,fattade år 1975 1975:26, bet. rskr.riksdagen prop.som
invandrares viljaavstånd från tanken1975:160 att mottog man

samhället. kulturella ochassimilera dem till det svenska Invandrares
erkännas, den skulle ocksåspråkliga bakgrund skulle inte bara

har fattats riksdagen detfrämjas. Något motsvarande beslut inte närav
kultur och språk.gäller främja de nationella minoriteternas Det äratt

enligt vår uppfattning viktigt Sverige samladdärför att genom en
främja ocksåsin avsikt stödja och deminoritetspolitik markerar att

minoriteterna i deras flerhundraåriga strävanden bevaranationella att
identitet inom för det svenska samhället.sin kultur och ramenegen

Sverige,anledning regeringens propositionRiksdagen har med av -
till integrationspoli-och mångfalden från invandrarpolitikframtiden -

fattat beslut avseende in-1997/98:16 i decembertik Prop.-
generellategrationspolitiken, bl.a. innehåller förslag denattomsom

utformas utgångspunkt i Sverige tillpolitiken i framtiden skall med att
mångkulturellt samhället. Detföljd invandring ärär ettav numera

föruppfattning viktigt då grunden läggsenligt vår att enman
Sverige mång-integrationspolitik med utgångspunkt från äratt ett

varitinte lyfta fram Sverigekulturellt samhälle glömmer att att
flera de kulturermångkulturellt under hela landets historia och att av

Sverige fortfarande finns i dagfunnits under många hundra år isom
samhället. angelägetlevande del det svenska Det är attsom en av

integrationspolitikfinns diskussionendetta med i övervägs.när en ny
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dras olika åtgärder tidigare vidtagits förViktiga lärdomar kan av som
nationella minoriteterna i samhället. Det tydligasteintegrera deatt

nationella minoriteternas kultur och identitetmarkera desättet att som
samhällethistoria och det mångkulturella i dagdel Sveriges aven av

liknade tidigare skettenligt vår uppfattning sättär att gentemotsom
för övergripande minoritetspolitik medinvandrare, lägga grunden en

viljasyfte stödja de nationella minoriteternas bevara ochattatt
sin kultur och identitet.utveckla

minoritetspolitikutformning6.2 Innehåll och av en
nationella minoriteterför

lång rad åtaganden medRamkonventionens bestämmelser innehåller en
för minoriteter. Om Sverigesyfte stärka skyddet nationellaatt
så föreslår bör dessa åtagandenratificerar ramkonventionen vi tassom

för nationella minorite-utgångspunkt för hur minoritetspolitiksom en
utformas.ter

minoritetspolitik emellertidUtformandet samlad är enav en
i ramkon-omfattade i enlighet med vad som angesprocess som
nationellamåste i samråd och samverkan med deventionen, ske

finnstidigare redogörelsenminoriteterna själva. Så berört i densom
önskemålminoriteterna och de deolikheter mellan de nationellastora

bevaragäller utformningen stöd för sina strävandenhar detnär attav
och utveckla sin kultur m.m.egen

till föreslåuppgift därför så vi den begränsadVår är attsom ser
minoritetspolitik med direktåtgärder kan grunden förutgörasom en

Utform-minoriteterna i Sverige.för de nationellainriktning skydd
förför främja förutsättningarnaåtgärderningen ytterligare attattav

sinskall bibehålla och utvecklaminoriteterna kunnaolika nationellade
fårbeståndsdelarna sin identitet,väsentligadekultur och bevara av

nationella minorite-ordning i samarbete med dedärefter ske i annan
terna.

minoritetspoli-första i samladföreslåråtgärder viDe ett stegsom en
tik i huvudsak,är

derasnationella minoriteterna ocherkänna deåtgärder för rättatt-
till skydd och stöd,

våra nationellabland majoritetenför sprida kunskapåtgärder att om-
vår historia och samhället i dagderas del iminoriteter och samtav

tillhör nationelladet möjligt för demåtgärder gör somsom-
framtida svenskpåverka utformningenminoriteter självaatt av en

minoritetspolitik.
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Vi har då har utformningen dessa åtgärder funnitövervägt av
anledning utgå från lång rad åtgärderde kommitténsatt en av som
sektion har lagt fram förslag för1 stärka landsdels- ellerattsom
minoritetsspråken i Sverige. Skälet till detta flera dessaär att av
förslag också inom ramkonventionens bestämmelser och enligtryms
vår bedömning lämpliga åtgärder för lägga förgrundenär att en
minoritetspolitik med inriktning på de nationella minoriteternaatt ge
ökat skydd. Vi har flestadock i de fall gjort vissa tillägg och
förändringar till förslagen i sektion

Tilläggen förändringarnaoch dels föranledda minoritets-är attav
språkskonventionen i huvudsak inskränkt till behandla skyddetär att
och stödet för landsdels- eller minoritetsspråk medan minoritetspo-en
litik inte kan omfatta skydd förbara och stöd språk samtliga deutan

för nationellaaspekter skydd minoriteter ramkonventionenav som
omfattar, såsom kultur, kulturarv, religion, traditioner Dels ärm.m.
de föranledda vi funnit fler betraktaäratt att attav grupper som
nationella minoriteter i Sverige vad sektion har funnit kunnat1än
gälla för språk kan landsdels- minoritetsspråkeller isom anses som
Sverige minoritetssprâkskonventionensi mening.

gäller sektion förslagNär det 1:s har vi inte kunnaansett taoss
ställning till de avvägningar lett fram till sektion bedömning1:ssom

vilka språk i Sverige landsdels- eller minori-är attav som anse som
tetsspåk i minoritetsspråkskonventionens mening och följaktligensom
skall omfattas denna konventions tillämpning. frågor liggerDessaav
utanför våra direktiv och har därför inte gjort någon be-egen
dömning frågor.dessa kompliceradeav

nationella minoriteterna.6.3 Ett erkännande deav

Vårt förslag: Vi föreslår de nationella minoriteterna erkännsatt
de vid i samband med Sverige ratifice-nämnsatt attgenom namn

ramkonventionen till skydd för nationella minoriteter. Virar
sådantföreslår också i ordning överväger ettatt annan omman

skall förenas med grundlagsändring.erkännande en

6.3.1 Skäl för erkännande de nationellaett av
minoriteterna

minoritetspolitik i nationellaUtgångspunkten för Sverige deär atten
Genomminoriteterna officiellt erkänns de vidnämnsattgenom namn.
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detta blir klart dessa omfattas minori-det skallatt grupper av en
tetspolitik inriktad skydd för de nationella minoriteterna. De

främst tagitåtgärder vidtagits med inriktning minoriteter harsom
relativt nyligen till Sverige intesikte på kommit ochgrupper som

årnationella minoriteter funnits i Sverige under flera hundrade som
och fortfarande del det svenska samhället.är en av

erkännande skulle vidare tydliggöra vilka denEtt grupper nya
också politikens syftepolitiken omfattar och skulle klart markera att

skydd och stöd för de nationella minoriteternas strävan-är att egnage
den bevara sin kultur och identitet.att

SverigeSlutligen skulle erkännande innebära markering attett en av
eftersom minoriteterna funnitsalltid varit flerkulturellt de nationella

fortfarande del deti Sverige under många hundra âr och utgör en av
svenska samhället i dag.

sverigefin-minoriteter tornedalingar,Samtliga nationella samer,——
vid kontakter med kommittén uttrycktoch judar har enromernar, -

nationella minoriteter.vilja få erkännandestark att ett som
för förstadärför starka skäl talar detviSammantaget attattanser

minoriteterna skallminoritetspolitik för de nationellaisteget varaen
ochnationella minoriteterna och de rättigheterofficiellt erkänna deatt

minoriteter.friheter tillkommer tillhör dessasomsom personer

nationella6.3.2 Olika erkänna desätt att
minoriteterna

ställningerkänna vilka harfinns olika former förDet att somsom
ratificeringi samband mednationella minoriteter. Ett är att en av

enlighet med vadratificering iramkonventionen dem. Omnamge en
minoritetspoli-grunden läggs för svenskföreslår förenas medvi att en

det tydligt,nationella minoriteterna, blirinriktning detik med klar
nationellainternationellt, dessabåde i Sverige och äratt grupper

i Sverige.minoriteter
grund-ändra deterkännande skulle kunnaformEn attvaraannan av

språkliga ochfinns till skydd för etniska,lagsstadgande i dagsom
utvecklabehålla ochminoriteter och derasreligiösa strävan egetettatt

de vidsamfundsliv kap 2 § RFkultur- och 1 4 nämnsst attgenom
minoritetsbegreppet tidigarebakgrund hurDet är mot avnamn.

helt klartlagstiftningen enligt vår uppfattning inteianvänts om
grund-omfattas det nuvarandesamtliga nationella minoriteter av
vid deminoriteterna harFöreträdare för de nationellalagsstadgandet.

erkännande skallhaft dem begärtkontakter kommittén med att ett
nationellaför degrundlagsändring där skyddetförenas med en
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minoriteterna anges.
Det ocksåär våra grannländervärt Norge och Finlandatt notera att

har grundlagsfäst skydd för nationella minoriteter och hur det harett
utformats. I Norge finns grundlagsbestämmelse Grunnloven 110en

§ föreskriverA det åligger myndigheter skapaatt statens attsom
sådana förutsättningar den samiska befolkningen kan bevara ochatt
utveckla sin kultur sittoch sociala I Finland finns i grundlagenarv.

§ regeringsformen14 bestämmelse atten som anger samerna,
zigenarna och andra har bevararätt och utveckla sitt språkattgrupper
och sin kultur. Där också Finlands nationalspråk finskaärattanges
och svenska och det allmänna skall tillgodose båda dessa språk-att

kulturella och samhälleliga behov på enahanda grunder.gruppers
Frågan grundlagsskydd för har tidigare Iövervägts.om samerna,

Samerättsutredningen behandlades frågan grundlagsskydd förettom
urbefolkning SOU 1989:4. betänkandetI konstaterassamerna som en

funnits i de delarna Sverige innan dessa områdenatt samerna norra av
befolkades andra och den samiska kulturen därför sedan längeattav

betydelsefull del vårt kulturarv.är Kommittén anför vidareen attav
till skillnad från samtliganära andra minoritetsgruppersamerna nog

i Sverige förlitainte kan sig på något stöd för sin kultur och sitt språk
från något land där folkflertalet ellerutgör har stabilannat man en
kulturell och språklig bas. Ett uttalande från Riksdagen från 1977 lyfts
också fram kommittén. I detta särskildasägs ställningattav samernas
bland vårt lands minoriteter innebär det vid utbyggnadenatt av
samhällets stöd till samekulturen måste andraävenutrymmeges
bedömningar de kan beträffandeän övriga minoritetskultu-görassom

i det svenska samhället. Med detta uttalande utgångspunktrer som
föreslog utredningen det skulle införas tillägg till kap. 2l §att ett
fjärde stycket RF i vilket skulle slås fast i egenskapatt samerna av
urbefolkning intar särskild ställning.en

aldrigFörslaget följdes dock i regeringens proposition prop.upp
1992/93:32. Statsrådet anförde gällande bestämmelser i RF, seddaatt

bakgrund Sveriges folkrättsliga förpliktelser,mot av ger samerna som
etnisk minoritet fullgott grundlagsskydd och ytterligareett en
markering i RF särskilda ställning saknar därförav samernas
betydelse. Konstitutionsutskottet anslöt sig till regeringens bedömning
1992/93:KUl7 och någon grundlagsändring kom till stånd.

Även minoritetspråkskommitténs sektion 1 har fråganövervägt om
grundlagsändring för officiellt erkänna och förskyddatten ge

landsdels- eller minoritetsspråken i Sverige. sektionI harl ansettman
det finns starka skäl förtalar grundlagsändring där deatt som en

svenska landsdels- eller minoritetsprâken vid ochnämns ettnamn ges
särskilt skydd och stöd. Sektion har1 dock påpekat grund-att en

86



Förslag till åtgärderSOU 1997:193

grundlagsfästa bestämmelserna i ochlagsändring, liksom de Norge
för andra viktiga minoritetsfrågorFinland, bör omfatta skydd också

bedömningspråket. förordar därför övergripandeManän att aven
minoriteter börsamtliga frågor skydd för nationella närrör görassom

hänvisar till sådna bedömninggrundlagsändring ochövervägs att enen
sektioninom för arbetet i kommitténs 2.bör kunna göras ramen

frågan grundlagsändringVi har denna bakgrund övervägtmot om en
till den nuvarandebör den innebörden tillägg görsgöras att ettav

de nationella minoriteterna vidbestämmelsen i RF nämnsattgenom
särskilda ställning i egenskap nationella minorite-så derasattnamn av

markeras.ter
utformad denSå bestämmelsen i kap. 2 § 4 RF i dag1 är ärst.som

paragrafens fjärde styckeeller målsättningsstadgande. Iett program-
språkliga och religiösa minoriteters möjligheter"etniska,sägs attatt

och samfundsliv bör främjas. Ibehålla och utveckla kultur-ett eget
väsentliga funktionförarbetena till RF 1:2 stadgandetssägs att mest

för ifrågavarandeålägga allmänna positivt verka dendetär att attatt
möjliga utsträckningrättigheten skyddas, främjas och i största

inte karaktärenförverkligas SOU 1975:75 184. Stadgandet har avs.
föreskrift enskilde kan inte på grundvalrättsligt bindande den aven

det allmännadet påkalla domstols ingripande utangentemot anger-
mål sådan kan den ha ellerför den samhälleliga verksamheten. Som

f., 1975/76:209få politisk betydelse prop. 1973:90 194 s.s. prop.
128.

tolkatsoch minoritetspolitikMed tanke på hur begreppet invandrar-
grundlagsstad-såsom omfattande endast invandrargrupper skapar

vilkadet dag utformat, enligt osäkerhetgandet, så i är omosssom
grundlagsstadgandetomfattas det. förDetta talar attgrupper avsom

med inationella minoriteternaändras så debör nämnsatt namn
framgår dessaDå det klartinledningen stadgandet. skulle attav

också understryka deskulleomfittas. ändring på dettaEn sätt
särställning.nationella minoriteternas

skulle redan ocksåsådan grundlagsändringEr. sagts ettsom vara
sina nationellaSverige erkännermycket tydligt visasätt attatt

politikens inriktningtydligt markeraminoriteter och sätt attattett
kultur ochbevara sinstödja minoriteternasrespektera och strävan att

skulle klart markerabeståndsdelarna i sin identitet. Detde väsentliga
de nationella minorite-positivt verka förallmänna åläggscet attattatt

och samfundslivutveckla sitt kultur-behålla ochsträvan egetattternas
främjas.

något måstegrundlagen dockändrad utformningEr. är som nogaav
aspekt detmånga olika aspekter. sådanEn ärärövervägas attur

grundlagsstadgandet så detändringangeläget till attatt somen avse
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i dagför demedför försämrat skyddi dag inteut grupper somser
anledningockså finnasbestämmelsen. Det kan överomfattas att seav

tillräckligtdag utformadså den ibestämmelsen är gottettgersomom
kultur ochde nationella minoriteternassamtliga de delarskydd för av

för dem.viktigaidentitet ärsom
erkännandebedömningenleder till denövervägandenDessa ettatt
förstaskyddet för dessa iminoriteterna ochnationellade ett stegav

ramkonventionen med nämnanderatificerarSverigebör ske attgenom
På erkänns devid detnationella minoriteternade sättetnamn.av

samtidigtinternationelltbåde nationellt ochminoriteternanationella
bestämmelserramkonventionensåtar sig tillämpaSverige att omsom

minoriteter.skydd för dessa
ramkonventionenratificeringocksåbörDet övervägas avom en

nuvarandemed den innebördengrundlagsändringskall följas attenav
och religiösaskydd för etniska, språkligagrundlagsstadgande till

vidminoriteternade nationellautökas med nämnsminoriteter att
ocksågrundlagsstadgandetbörDärutöver översynen avnamn.

nationelladei sin nuvarande lydelsefrågan denbehandla gerom
haft för fullgöran-starkt skydd. tid vitillräckligt Denminoriteterna ett

allaallsidig belysninginte viuppdrag medgerde vårt att avger enav
grundlagsändring. Visamband medifrågor bör övervägas ensom

i ordning.fråga utreds vidaredärför dennaföreslår att annan
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Åtgärder sprida svenskaför kunskap de6.4 att om
minoriteternanationella

inom områdenaVåra förslag: föreslår rad åtgärderVi ut-en
med detforskning, massmedia och kulturbildning och gemensam-

minoriteterna ochde nationellasyftet sprida kunskapatt omma
för skapaåtgärderoch historia i Sverigederas kultur attsamt

majori-nationella minoriteterna ochutbyte mellan dedialog och
tetsbefolkningen.

de nationellaför sprida kunskaper6.4.1 Skäl att om
dialog mellan demför skapaminoriteterna och att en

majoritetenoch

tornedalingar,nationella minoriteternaerkännande deEtt samer,av —
måste dessa skall kunnajudarsverigefinnar, och om grupperromer ——

med åtgärderramkonventionen förenasfå sådant skyddett anger,som
språk,och deras kultur,dessaför sprida kunskaperatt grupperom

samhälletkulturarv ochdel vårtoch historia gemensammasom en av
i dag.

artikelbestämmelser, bl.a. iberörs detta i fleraramkonventionenl
skalltill konventionenländer ansluter sigdär det de12 attanges som

främjaforskning förområdet utbildning ochvidta åtgärder att
majoritetens kultur,minoriteters ochkunskap sina nationellaom

de länderreligion. artikel 6historia, språk och l att somanges
tolerans ochskall andaansluter sig till konventionen uppmuntra en av

främjaåtgärder föroch vidta effektivainterkulturell dialog att
samarbete mellan allarespekt och förståelse ochömsesidig personer

etniska,territorium dessaderasbor oavsett personerssom
särskilt utbildnings-religiösa identitet,språkliga ellerkulturella,

inom massmedia.och kulturområdet samt
nationelladebestämmelser framgår kunskapendessaAv att om

religionhistoria, språk ochmajoritetens kultur, ärminoriteternas och
få det skydd de behövernationella minoriteterna skallviktig för deatt

skalloch för utbytesin kultur och identitetför kunna bevara att ettatt
Ökadövriga samhället.stånd mellan minoriteter ochkomma tillkunna

historiadel i vårminoriteterna och deraskunskap de nationellaom
minoriteternade nationellanödvändigoch vårt kulturarv ärtror om

strävandenförståelse och stöd för sinaskall få respekt,i Sverige att
vårockså enligtspråk, sin religion Detsin kultur, sittbevara ärm.m.
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uppfattning förutsättning för ökat utbyte mellanett samer,en
sverigefinnar, judar den svenskatornedalingar, och samtromer

majoritetsbefolkningen.
viktigt för de nationellasådant utbyte vi mycketEtt attser som

och språk i Sverige skall kunna överleva ochminoriteternas kultur
synvinkel. Deutvecklas. utbytet också viktigt majoritetensMen är ur

språk delnationella minoriteternas kultur och historia och är en av
blirvårt kulturarv. Genom minoritetskulturernaatt mergemensamma

majoritetskulturen.respekterade berikas majoriteten och Ikända och
minorite-vikten utbyte och dialog mellanramkonventionen betonas av

ingressen till kon-majoriteten gång gång. Redan iochterna
för dialogunderstryks bara tolerant klimatventionen öppetatt ettom

intemångfalden källa och faktorden kulturella bliskapas kan en en -
samhälle.till berikande för varjetill söndring men-

grundendärför starka skäl för redan i samband medfinnsDet attatt
spridaminoritetspolitik vidta åtgärder förför svenskläggs atten

Sverigesnationella minoriteter, deras del ikunskap Sverigesom
inte minst viktigtsvenska samhället i dag.historia och i det Detta är
sverigefinnarnas,tornedalingarnas,med tanke att samernas,
i okändjudarnas historia i Sverige i dagoch är stort settromernas

tid Sverigemajoritetsbefolkningen i Sverige. Under lång harbland
kultur,historiskt enhetligt land, medframställts ettett sett ensom

så debild skall kunna ändrasspråk religion. För dennaoch attatten
religionkultur, språk ochhistoria,nationella minoriteternas, som en

utbyteoch såblir känd och uppskattaddel Sveriges historia ettattav
åtgärder på radökar, krävsminoriteter och majoritetenmellan en

massmedia.kultur ochområdena utbildning,olika områden, främst
framlagtåtgärder sektion lbehandlar de förslag tillNedan som

vi bedömeri vilken månsakområden och ställning tillinom dessa tar
sprida kunskaperverkningsfulla åtgärder fördessa är attatt omsom

vad månockså iminoriteterna. Vi kommenterarde svenska nationella
skydd förför olika bestämmelserförslagen faller inom omramen

ramkonventionen.nationella minoriteter i
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6.4.2 Utbildning

Våra förslag: Vi föreslår kunskap torneda-att om Samernas,
lingarnas, sverigeñnnarnas, och judarnas historia,romernas
kultur, språk och religion i Sverige del svensksom en av—
historia, kultur och samhällsliv skall ingå kunskapskravettsom-
i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Utbildning i
detta bör också ingå del kursplanerna i ämnenasom en av sven-
ska, historia, religion och samhällskunskap. Som följd dessaen av
förslag föreslår vi i likhet med sektion lärarutbildning1 ochatt
fortbildning lärare skall utformas så lärarna fåratt ut-av en
bildning det möjligt förmedla kunskaper degör attsom om
nationella minoriteterna till eleverna.

Vi föreslår Statens skolverk regelbundet följaskall huratt upp
gällande regler modersmålsundervisning och tvåspråkigom
undervisning för de nationella minoriteterna tillämpas samt avge
periodiska angående resultaten.rapporter

Vi föreslår åtgärder vidtas för säkerställa utbildningatt att att
och forskning i och de nationella minoriteternas kultur,var en av
historia, språk, religion, traditioner och samhällsliv vidäger rum
åtminstone universitet eller högskola för vardera minorite-ett en
ten.

Vi föreslår åtgärder vidtas för säkerställa långsiktigtatt att
statligt till folkhögskolastöd åtminstone för varje nationellen
minoritet där utbildning minoritetens historia,i den nationellages
kultur, språk, religion, traditioner och samhällsliv.

Grundskolan och gymnasieskolan

kunskapviktigaste förslaget i sektion det gäller spridaDet 1 när att
minoriteterna förslaget införa kunskap dede nationella är attom om

landsdels- eller minoritetspråken och deras kultur och historiasvenska
för grundskolan ochkunskapskrav i läroplanernaett gym-som

svenska,nasieskolan del i kursplanerna i ämnena,samt som en
historia och samhällskunskap.

målen med utbildningendag finns i läroplanerna angivetI att ett av
förtrognai grundskolan och gymnasieskolan eleverna med,är görsatt

nordiska,respektive har god insikt centrala delar det svenska,av
inklusive det samiska, västerländska kulturarvet. Denna formule-samt

i sektion så det framgår under-ring bör enligt förslaget 1 vidgas attatt
skall innefatta undervisningvisningen det svenska kulturarvet omom
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ochromska kulturarvet desamiska, finska, tornedalska och detdet
eller minoritetsspråken i Sverige.historiska landsdels-

samtligakunskapskravet i läroplanerna börVi att avseanser
Sverige.språk och religion iminoriteters historia, kultur,nationella

sverigefinnars,tornedalingars,kunskapSålunda bör om samers,
språk och religion i Sverigejudars historia, kultur,och somromers -

ingåoch samhällslivsvensk historia, kulturdel ettsomaven -
gymnasieskolan.för grundskolan och Dei läroplanernakunskapskrav

svenska, historia,kursplanerna iockså delbör ämnenaen avvara
föreslårförslagSom följd dessaoch samhällskunskap.religion aven

blivandesålärarutbildningen ändraslikhet med sektion 1vi i attatt
kunska-förmedla dessadet möjligtfår utbildninglärare gör attsomen

skallvårt förslagutbildning skall, förtill eleverna. Denna attper
minorite-nationellainnehålla utbildning i samligagenomföras,kunna
gälla denreligion. börspråk och Detsammahistoria, kultur,ters

anordnas för lärare.skallfortbildning som
mycketvi detförslag i dessa delartill våraSkälet är att varaanser

ellerminoritetSverige, antingen de tillhöralla barn iviktigt att en
minoritetersfår kunskap våra nationellaredan i skolanmajoriteten, om

kunskapkultur, språk och religionSverige och derashistoria i samt
förförståelsenPå detta visamhället i dag.del ideras sätt attanserom
sinstöd för bevaradärmed viljan för demochdessa attatt gegrupper

förFörutsättningarnaspråk kommerkultur och sitt växa.att enm.m.
skolan ochoch majoriteten, både iminoriteternadialog mellan senare

vår uppfattning bäst dettaockså enligt sätt.livet, stödsi
skallregelbundetsektion Statens skolverkliksom lVi föreslår att

modersmålsundervisning ochreglergällandefölja hur omupp
minoriteterna tillämpasundervisning för de nationellatvåspråkig samt

resultaten.angåendeperiodiskaskallskolverket rapporteratt avge
undersökningar tillämpasframkommit i SkolverketsEnligt vad som

hurMed tanketillfredställandereglerna påinte alltid sätt.ett
språkendem ochanvänder ärspråk för demviktiga dessa är attsom

under-minoriteternas kultur,nationellaviktig del de attanseraven
utvärderasföljas ochskallspråken regelbundetvisningen i avupp

uppfylls ocksååtgärderinförande dessaGenomSkolverk.Statens av
på bättreramkonventionens artikel 14 sätt.ett

folkhögskoloroch högskolorUniversitet samt

för säkerställavidtasföreslår vi åtgärdersektionlikhet med lI attatt
minoritetssprå-landsdels- elleriforskningutbildning och ägeratt rum

för varderai landethögskolauniversitet ellervid åtminstoneken ett en
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språket och åtgärder vidtas för säkerställa långsiktigt statligtatt att
stöd till åtminstone folkhögskola för och landsdels- ellervart etten av
minoritetsspråken.

Vi dock åtgärder också skall vidtas för tillseatt attanser att
forskning och undervisning i och de nationella minoriteter-var en av

kultur, historia, språk, religion, traditioner och samhällsliv ägernas
vid åtminstone universitet eller högskola för varderaettrum en

minoriteten. Sådan forskning och undervisning nämligen enligt vårär
uppfattning förnödvändig ökad kunskap skall vinnas deatt om
nationella minoriteterna och deras del i Sveriges historia och samhälls-
liv i dag. kan ocksåDen bidra till ökat utbyte mellan minorite-ettav

och majoriteten också högskole- och universitets nivå tillter samt
forskning blir gränsöverskridande så både minoritetsperspektivattsom
och majoritetsperspektiv med och jämförelser mellan dessagörstas
perspektiv inom olika områden.

viktigt frånDet sida försäkrar sigär forskningatt statens attman om
och undervisning kring frågor berör skyddet för de nationellasom
minoriteterna dag fårI varje högskola och universitet iäger rum.
princip fritt forskningvälja vilken och undervisning skall bedrivassom
där. Det kan i den situationen svårt väcka intresse hos någonattvara
högskola för forska kring och undervisa frågor röratt om som
minoriteter. därförDet viktigt tillser forskningdennaär att staten att
och undervisning verkligen exempelvis anvisningaräger rum genom
i regleringsbrev till högskolor och universitet.

sektion finns förslagI 1 statligt stöd för minst folkhögskolaom en
för och landsdels- eller minoritetsspråken. Vivart ett attav anser
förslaget bör vidgas så statligt långsiktigtstöd minstatt ges en
folkhögskola för vardera de svenska nationella minoriteterna därav
utbildning i den nationella minoritetens historia, kultur, språk,
religion, traditioner och samhällsliv äger rum.

Liksom sektion vi sådana folkhögskolor bli viktigal kanattanser
kulturella för samisk, tornedalsk, sverigefinsk, romsk ochcentra
judisk kultur och historia i Sverige. På detta kan folkhögskolornasätt
bidra både stärkatill identiteten hos tillhör deatt personer som
nationella minoriteterna och till sprida kunskap dessaatt om grupper
till majoritetsbefolkningen. utformningenDen det statliganärmare av
stödet förvillkoren det får i ordning. Viövervägassamt anserannan
dock det angeläget redan understryka vikten sådanaäratt att attnu av
folkhögskolor också för tillhör majoritetsbe-öppnaär personer som
folkningen eller andra minoritetsgrupper alla vilkenoch att oavsett

de tillhör, delta i studier vid folkhögskolorna.uppmuntras attgrupp
På det kan, enligt vår uppfattning, dialogen mellan olikasättet grupper
bäst främjas.
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Massmedia6.4.3

framtidadedet börVi övervägasVårt förslag: att omanser
allmänhetensiprogramföretagenförsändningsrättförvillkoren
minoritetersnationellasamtligaomfatta villkorskalltjänst attom

programverksamheten.iskall beaktassärskiltbehov

programföretagen iförför sändningsrättfinnsi dagvillkordeI som
minoritetersetniskaspråkliga ochfinns kravtjänstallmänhetens attom

finska ochsamiska,Vidarebeaktas.skallsärskiltbehov attanges
förprogramverksamhetensärställning iskall intatornedalsfinska en

minoriteter.etniskaochspråkliga
villkor förperioderkommandeförföreslårSektion 1 statenatt som

tjänstallmänhetensiTV-programföretagenradio- ochförsändningsrätt
skallprogramverksamhetsiniprogramföretagenföreskriver geatt

minoritetsspråkellerlandsdels-övrigamedchib tillsammansromani
programverksamheten.särställning iSverigei en

framtidadeanledning övervägafinnsdetVi att omattanser
samtligavillkoromfattaskallsändningsrättför attvillkoren om

programverksam-beaktas iskallsärskiltbehovminoritetersnationella
nationellaolikadebåde mellanväxlakanbehovVilka dessa ärheten.

kultur,språk,sakområdenolikaoch mellanminoritetsgrupperna som
religion m.m.

förvillkorendet inödvändigtdetuppfattning kanEnligt vår attvara
behovminoriteternasnationelladeframgårklartsändningsrätt att

behovdessariskerarbeaktas. Annars attskallsärskilt gruppers
Sverigeiminoriteteretniskaspråkliga ochi mängdenförsvinna av

betydligtbestårSverigeiminoriteternanationellaflestadeeftersom av
nationellaDeinvandrargrupper gör.mångavadfärre änpersoner

viljastarktillbaka visattidlångockså under attharminoriteterna en
skalldennaockså förtalaridentitet. Dettaochsin kultur attbevara ges

TV-sändningarochradio-i desärskilt program-somutrymmeett
tillhandahåller.tjänstallmänhetensiföretagen
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6.4.4 Kultur

Våra förslag: Vi föreslår det statliga stöd utgår till olikaatt som
kulturyttringar skall fördelas så samisk, tornedalsk,typer attav

sverigefinsk, romsk och judisk kultur olika slag får till-av en
räcklig andel detta.av

Statens kulturråd skall inom för den uppgift kulturrå-ramen-
det har främja kulturarvet och kulturell mångfald tillseatt att-
de nationella minoriteternas kultur får tillräckligt iett utrymme
kulturlivet så denna kultur kan nå till majoriteten. Våraatt ut
förslag omfattar såväl rikstäckande regionala kultursats-som
ningar. Vi understryker betydelsen samisk och tornedalskattav
kultur får tillräckligt stöd och i regionala kultursats-ett utrymme
ningar i de geografiska områden där dessa kulturer funnits under
århundraden tillbaka fortfarandeoch finns i dag.

Kulturområdet enligt ramkonventionen mycketär viktigt områdeett
där dialog mellan minoriteter och majoriteten kan skapas. Genom att
majoriteten får lära känna samisk,närmare tornedalsk, sverigefinsk,
romsk och judisk kultur kan respekten för dessa kulturer liksomväxa
insikten vad de tillfört och tillför vårt kulturarv.om

För de nationella minoriteternas kultur skall kunna nå tillatt ut
majoriteten krävs denna kultur får tillräcklig andel detatt en av
statliga stöd i dag utgår till olika slag kultur. krävsDet ocksåsom av

från håll till denna kultur får tillräckligtatt statens att ettman ser
inom för den statliga kulturpolitiken.utrymme ramen

Sektion har förslag1 lämnat i båda dessa avseenden med inriktning
på de svenska landsdels- eller minoritetsspråken och den kultur de är

del den förslagenI del stödja kulturyttringaratten av. avser
landsdels- eller minoritetsspråken, exempelvis litteratur dessa
språk, tjänar förslagen främst stärka språken och kulturen blandatt
dem använder språken. Vi stöder dessa förslag eftersom det ärsom
viktigt kulturen och språken stärks inom de nationella minoritets-att

också för i andra led kunna sprida kulturen utanföratt ettgrupperna;
den egna gruppen.

För samisk, tornedalsk, sverigefinsk och romsk kultur skallatt
kunna spridas också utanför den föreslår sektion 1 attegna gruppen
åtgärder vidtas för det statliga stöd i olika former utgår tillatt som
kultur olika slag utformas så kulturyttringar på samiska, finskaattav
och romani chib och den kultur hänger med språken fårsom samman

tillräcklig andel de statliga stödåtgärder i dag utgår inomen av som
olika områden. Sektion 1 föreslår också Statens kulturråd iatt egen-
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samordnande rollövergripande ochharmyndighetskap den ensomav
tornedalsksamisk, finsk,tilli uppdragkulturpolitikeni attatt seges

kulturpolitik.svenskitillräckligtkultur fårromskoch utrymmeett
skallkulturråds uppdragstödet och Statensstatligaföreslår detVi att

börSåledeskultur.minoriteternasnationellasamtliga deomfatta
romsk ochsverigefinsk,tornedalsk,samisk,förvidtasåtgärder att

statligaandel dettillräckligskallslagolikakulturjudisk avenav
kulturrådStatenskulturyttringar.till olikautgårstöd typer avsom

främjakulturrådet haruppgiftför deninomocksåskall attramen-
minorite-nationellademångfald tillsekulturellochkulturarvet att—

så dennakulturlivetitillräckligtfårkultur attutrymmeettternas
ochviktigt platserocksåmajoriteten. Detnå till ärkankultur attut

kulturminoriteternasnationellamellan dekulturutbyteformer för ett
uppfattningvårenligtskapas. Dettamajoritetskultur är storoch av

majoritetetskul-ochminoritetskulturmellanutbytedetförbetydelse att
viktenunderstryker12arikel 6 ochramkonventionens av,tur som

uppnås.kunnaskall
regionala kultursats-rikstäckandesåvälomfattarförslagVåra som

samiskbetydelsenunderstrykasektion 1Vi vill liksom attningar. av
regionalaiochstödtillräckligtfårkulturtornedalskoch utrymmeett

funnitskulturerdär dessaområdengeografiskai dekultursatsningar
dag.finns ifortfarandeochtillbakaårhundradenunder
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6.5 Inflytande för de nationella minoriteterna

Våra förslag: föreslårVi åtgärder skall vidtas för deatt att
nationella minoriteterna skall få ökat inflytande frågoröver som
berör dem. För utreda hur detta skall ske föreslår viatt att en
utredning tillsätts med uppdrag undersöka olika former föratt
inflytande så ökat organisationsstöd, deltagande i samråds-ettsom

företrädare för myndigheter,med nationella minoritetergrupper
m.fl.

föreslårLiksom sektion vi regional sarnrådsgrupp il att en
län skall inrättas för utvärdera vidtagna åtgärderNorrbottens att

språkoch tornedalingarnas och kultur och förför attsamernas
i syfte stödja minoritetskultur och minori-föreslå åtgärder attnya

föreslår vi samverkansgruppen i uppgifttetsspråk. Vidare att ges
dialogför främja interkulturell mellanföreslå åtgärder attatt en

majoritetenoch minoriteterna och emellanminoriteternade olika
områdena utbildning ochframförallt inomlän,i Norrbottens

kultur.

nationellaför deinflytandeökatSkäl för6.5.1 ett
minoriteterna

nöd-bestämmelsefinnsramkonventionenartikel i attI 15 omen
tillhörförskall skapasförutsättningarvändiga att sompersoner

kulturella,delta i deteffektivt skall kunnaminoriteternationella
särskiltangelägenheter,offentligailivetekonomiskasociala och samt

medsyftetkonventionskommentarendem. I attde berör angessom
tillhörmellanreell jämlikhetfrämjabestämmelsen är somatt personer

Däreftermajoriteten.tillhördemminoriteter ochnationella gessom
för sådantförutsättningarnödvändigaskapaförslag åtgärder för att

Dessaminoriteter.nationellatillhördeltagande för personer som
åtgärder är,

nationellatillhörför samråd medlämpliga former sompersoner-
lagstiftningdåinstitutioner,representativaminoriteter, derasgenom

direkt berörakommeradministrativa åtgärder troligeneller attsom
dem övervägs,

i arbetetminoriteterdeltagande tillhör nationellaav personer som——
regionalaochmed förbereda, nationellagenomföra och utvärderaatt

påverka dedirektutvecklingsplaner och kan komma attprogram som
nationella minoritetsgrupperna,

möjligaför utvärderastudier i samarbete med dessa attpersoner——
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konsekvenser för dem planerade åtgärder,av
effektivt deltagande tillhör nationella minoriteterav personer som-

i beslutsfattandeprocessen och i valda församlingar både nationell
och regional nivå samt

decentraliserade eller lokala former styrelsesätt.av——
Så vi tidigare vi det vikt deär störstaangett att attsom anser av

nationella minoriteterna kan påverka utformningen framtidaav en
svensk minoritetspolitik med direkt inriktning skydd dessaav

detta skallFör möjligt krävs, i enlighet med vadattgrupper. vara
rarnkonventionen finnsdet former för påverkan för deattanger,
nationella minoriteterna beslut dem genomförsnär rör övervägs,som
och utvärderas.

6.5.2 Olika åtgärder för öka de nationellaatt
minoriteternas möjlighet till inflytande

vår redogörelse i föregående framgårAv kapitel gällande regler attav
intar särställning det gäller möjlighet påverka beslutnär attsamerna en

berör dem. Genom inrättandet Sametinget finns i dag bådesom av en
representativ institution företräder och former försom samerna
påverkan beslut berör dem i Sverige.somav

Övriga nationella minoriteter har inga institutionermotsvarande som
kan dem och deras intressen kommunergentemotrepresentera stat,

finnseller myndigheter. För och de nationella minoriteternavar en av
fristående fall deldock organisationer irepresenterar vartsom en av

de tillhör respektive nationell minoritet. kan dockDetpersoner som
svårt dessa organisationer i olika frågoravgöra ärattvara om

representativa för helhet.grupperna som
det gäller former för påverkan beslut berörNär av som personer

tillhör de har vi föregående kapitelnationella minoriteterna isom
kommittéväsendet och remissförfarandet innan regeringsförslagnämnt

utformas, exempel det redan i dag finns möjlighetatt attsom
förslag former förpåverka kommande och beslut. Genom dessa

synpunkter lagförslag och andra åtgärderinhämtande av nya som
företräderkan också de organisationerövervägs, som personer som

tillhör nationella minoriteter inflytande.utöva
form för medverkan och påverkan då åtgärderEn annan nya
den praktiserats i den arbetsgrupp inom Inrikes-övervägs är som

främjadepartementet där förslag till åtgärder för situationatt romernas
företrädarei Sverige tagits fram Ds 1997:49. I denna har bådegrupp

för olika myndigheter och departement företrädare för olikasamt
romska deltagit i arbetet med utforma arbetsgruppensattgrupper
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gällerarbetssätt detföreslår bl.a. detta närförslag. Arbetsgruppen att
funnit deteftersomförslag skallfram permanentasatt ta mannya

förslag till åtgärderframsamråd medifruktbart taatt somromer
dem.berör

vi godamedverkanochför påverkan ärdessaSamtliga sätt anser
delaktighet iintentionerramkonventionenshurexempel om

ikannationella minoriteterna omsättasför debeslutsfattandet
skall kunnaheltintentionerramkonventionenspraktiken. För att

tillräckligtskallminoriteternationellasamtligauppfyllas och
åtgärderdockvidemåtgärder berörinflytande attöver nyaansersom

påverkan.samråd ochförformerför skapamåste vidtas att
med detillsammansbörutformas övervägasdessa börHur noga

förolika fonnersigvisasjälva. kanDetminoriteternanationella att
Fråganför olikaolika välpåverkansamråd och omgrupper.passar

ochminoriteternanationellatillhör desamtligahur sompersoner -
organisationerolikarepresenteradei dagbara deinte är avsom -

Detocksåsituation bör övervägas.sinpåverkafå möjlighetskall atten
påverkan ochförformerdeutvärderaanledningocksåfinns att

finns i dag.samverkan som
organisationerdeförstaföreslår,Sektion l attsteg, somettsom

ochfinskaanvänderdemföreträderfinns ochredan i dag somsom
arbetatillsyftarverksamhetförstatligt stöd attchibromani somges

ochfinskaför detskyddstöd ochfrågorpåverkaoch rörmed som——
möjlighetharedanbedömssamiskaanvänderDespråket.romska som

medarbeteSametingetsförinomverksamhetsådanbedriva ramenatt
hurfråganocksåföreslår ettSektion 1språket.samiska attdet om

isamrådfortlöpandeoch hurutformasskallorganisationsstöd ett
myndighetermellanskall kunnaspråken ägaberörfrågor rumsom

vidare.utredasskallromani chib,ochfinskaanvänderoch dem som
organisationerdeockså börstödstatligt avföreslårVi gesatt

harochminoriteternanationellasvenskadetillhör somsompersoner
frågorpåverkaochmedarbetatillsyftar somverksamhet attsomen

derasminoriteterna,nationellasvenskadeskyddetförviktär avav
religionspråk,kultur, m.m.

fråganocksåVividare. attutredasmåstestödetförFormerna anser
nationellatillhördemmellansamrådfortlöpandehur somettom

defrågor rörimyndigheterförföreträdareoch somminoriteter
deSamtligasammanhang.dettaiutredasbörminoriteternanationella

utredningsådanförinombörberörts sesfrågor enramenovansom
förinflytandeförformerförslagramkonventionensliksomöver,

bör övervägas.minoriteternationellatillhördem som
integrationspolitikdecemberibeslutRiksdagensGenom nyom

beslutetEnligtinvandrarorganisationer.tillorganisationsstödberörs
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bör bidrag till organisationer bildats invandrare ellerstaten ge som av
på etnisk grund och verksamhet ligger i linje med deannars vars

Ävenintegrationspolitiska målen. organisationer arbetar tväret-som
niskt bör enligt beslutet kunna få statligt stöd. När det gäller formerna
för organisationsstödet till invandrares organisationer har regeringen
tillsatt utredning för utveckla former för bidragssystem.att ett nytten

inte de organisationer företräderFörslagen berör nationellasom
minoriteter i Sverige. Det finns ändå enligt vår uppfattning anledning

de frågeställningar inom för dennabeaktaatt tassom upp ramen
utredning då formerna för organisationsstöd till organisationer som
bevakar nationella minoriteters intressen övervägs.

sektion föreslås också regional skall inrättas iI 1 att en grupp
länstyrelsen.Norrbottens län under ledning I skallav gruppen

företrädare för de kommuner berörs sektion förslag tilllzssom av
finskaregler använda samiska och i kontakt med myndig-rätt attom

förheter och domstolar ingå liksom landstinget och förrepresentanter
finskadem använder samiska och i dessa kommuner. Gruppenssom

uppgift årligen vilketskall utvärdera resultat de regionalaattvara
reglerna övriga åtgärder vidtagits till stöd för samiskan ochoch som

fått förfinskan och den samiska och tornedalska kulturen språkens och
ställning i området. skall tillkulturernas Gruppen rapportavge rege-

ha befogenheter lämna förslag till åtgärder tillringen och stödatt nya
finskanför samiskan och och den kultur hänger medsom samman

språken i området.
förslagDetta kan exempel sådan decentraliseradettses som en

form för inflytande för nationella minoriteter i kommenta-nämnssom
till ramkonventionen. också exempel på hurDet ärren personer som

tillhör nationella minoriteter deltar i utvärdering gällande regler ochav
förslag till regionala regler nationella minoriteter iberörnya som en

nationella historia.region där minoriteter har mycket gammalen
sammansättning också goda förutsättningar finns förGruppens gör att

arbetet i kan ske i samverkan mellan minoriteterna ochatt gruppen
majoriteten området vilket ocksåi vi vikt. Viär attstoranser anserav

dubbla uppgift utvärdera vidtagna åtgärder för språk ochattgruppens
kultur och föreslå åtgärder i syfta stödja minoritetskultur ochattnya

för åtgärderna;minoritetsspråk mycket viktiga uppnå syftet medär att
bevara och stärka kulturerna och språken i området.att

föreslår slag iVi dessutom samverkansgrupp dettaatt en av ges
uppgift föreslå åtgärder för främja interkulturell dialogatt att en
mellan de olika nationella minoriteterna och majoriteten emellan i

framförallt inom områdena utbildning och kultur.Norrbottens län
Sådana initiativ ligger väl i linje med ramkonventionens innehåll och
kan enligt vår uppfattning leda till ökad respekt och förståelse och
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samverkan olika emellan i Norrbottens län och tjänagrupper som
förebild för andra dela landet.av

Om den regionala samverkansgruppens arbete i Norrbottens län visar
sig leda till goda resultat det gällernär stödja minoritetskultur ochatt
minoritetsspråk kan det enligt vår uppfattning finnas anledning att

fler regionalaöverväga detta slag skall inrättas i andraom grupper av
delar landet.av

Övriga6.6 förslag i sektion 1

förslagDe vi redogjort för vi kan bidra till de nationel-attovan anser
minoriteterna blir erkända, kunskap dem och deras kultur,att om

språk, och historia sprids och de nationella minoriteterna kanattm.m
få inflytande och delta i utformningenöver svensk minoritetspo-av en
litik. Utöver dessa förslag har minoritetsspråkskommitténs sektion 1
lämnat ytterligare förslag för stärka de svenska landsdels- elleratt
minoritetsspråkens ställning. Vissa dessa förslag faller också inomav

för olika bestämmelser i ramkonventionen vilket vigörramen att
funnit anledning ställning till dem.att ta

Samarbete nationsgränsernaöver

Vårt förslag: Vi föreslår Sverige skall verka för detatt att nor-
diska samarbetet såväl nationell regional och lokal nivåsom
skall inriktas samtliga frågor intresse för de nationellaav
minoriteterna såsom, kultur, historia, språk, religion m.m.

Sektion 1 föreslår Sverige skall verka för det nordiskaatt att sam-
arbetet både nationell och regional nivå inriktas på stödjaatt
samiskan, finskan och romani chib och kulturerde hängersom

med språken.samman
Sverige bör enligt vår uppfattning verka för ökat nordisktatt ett

samarbete skall omfatta samtliga svenska nationella minoriteter i den
mån övriga nordiska länder erkänner nationella minoritetersamma

Sverige. Samarbetet bör omfatta samtliga frågor intresse försom av
de nationella minoriteterna såsom, kultur, historia, språk, religion
m.m.

Det i detta sammanhang viktigtär samarbetet påpoängteraatt att
nordisk nivå, liksom arbetet nationell nivå, måste utformas
tillsammans med för de nationella minoriteterna själva.representanter
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18 i ramkon-till artikelleder detgenomförsförslagetOm att
ratificerardeartikelnuppfylls. Iventionen bättre att stater somanges

multilateralaochingå bilateralaefterskallkonventionen sträva att
syfte säkerställaimedsärskiltandraavtal med attgrannstater,stater,

minoriteter.nationellatillhörskydd sompersonerav

samiskaanvändatillämpliga reglerregionalt rätttillFörslag attom
förvaltningsmyndigheteroch hosdomstolarfinska ioch

tillämpligaregionaltsektionföreslår liksom lViVårt förslag: att
och finska isamiskaanvändaenskildaförregler rätt attom

geografisktinförs iförvaltningsmyndigheteroch hosdomstolar ett
KirunaGällivare ochJokkmokk,Arjeplog,motsvarandeområde

Övertorneå, Pajala,Haparanda,samiska ochförkommuner
finska.förkommunerGällivareKiruna och

enskildaförreglertillämpligaregionalt rättföreslår attSektion 1 om
förvaltningsmyndig-och hosdomstolaroch finska isamiskaanvända

finska användsrespektivesamiskadärgeografiska områdenheter i de
jfr artikelutsträckningtillräckliganvänds ifortfarandeochhävdav

enskilda fårFörslaget innebärminoritetsspråkskonventionen.i att1
medkontakterfinska i sinasamiska ochanvända sigrätt att av

landstingskommunalakommunala,såvälmyndigheteradministrativa
förlagd tillverksamhetmeddomstolarmyndigheterstatligaoch samt

KirunaGällivare ochJokkmokk,Arjeplog,del,för samiskans
Övertorneå, Pajala,Haparanda,finskans delförochkommuner

domstolärende hosmål elleriPartoch Kiruna kommuner.Gällivare
förställetvälja iocksåområden hargeografiska rättdessa atti att

finska.samiska elleranvändasvenska
Även börbestämmelseinnehållerramkonventionen att manomen

i deminoriteter,nationellatillhöreftersträva att sompersonerge
bebosantali betydandetraditionellt ellerområden personeravsom

språk ianvända sittminoritet, möjlighettillhör sådana egetattsom
detbegärdessamyndigheteradministrativakontakt med personerom

artikel 10behov,verkligtsådan begäranoch ettmotsvararenom
punkt 2.

minoritetetsspråkskonventionenspåbyggersektionFörslaget i som
denvillkorinnehåller inget10,artikel 9 ochbestämmelser i attom

verkligt behovhon harellervisa han attenskilde skall ettatt av
myndighetensvenska hosförfinska i ställetelleranvända samiska

ochsamiskaanvänderhar deEnligt förslagetdomstolen.eller som
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finska absolut använda dessa språk oberoenderätt språkkun-atten av
skaper i svenska. Myndigheten eller domstolen har således inte
möjlighet behovsprövning innan dengöra enskilde medgesatt en att
använda dessa språk. Förslaget i sektion går därmed1 längre vadän
rarnkonventionen kräver.

Trots detta vi det finns anledning för stödja sektionatt attanser oss
förslag1:s eftersom detta stärker de samisktalande och finsktalande

minoriteternas använda sinasträvan språk i offentliga sammanhangatt
områdeni där det finns många samisktalande respektive finsktalande

personer.
När det gäller bedömningen i sektion vilka1 geografiska områdenav

skall omfattas förslagen bygger denna tolkningsom av en av
minoritetsspråkskonventionens bestämmelser de använderattom som
landsdels- eller minoritetsspråk skall ha använda dessa språkrätt att
i offentliga sammanhang i de geografiska områden där de svenska
landsdels- eller minoritetsspråken används hävd och fortfarandeav
används i tillräcklig utsträckning. områdenDessa bedöms för
samiskans och finskans del geografiskade områdenvara som

de kommunerna.nämnamotsvaras av ovan
Denna bedömning vilket geografiskt område omfattasav som av

minoritetsspråkskonventionens bestämmelser ligger utanför vårt
uppdrag. Vi kan däremot konstatera tillhör deatt personer som
nationella minoriteterna kan ha intresse få användarättatt attav en
sina språk hos myndigheter i andra geografiska områdenäven deän

föreslås sektion Detta det finnaskan anledninggör att attsom av
fler geografiska områden de sektion föreslagitöverväga än lom som

bör omfattas bestämmelser få använda minoritetsspråkrätt attav om
i kontakt med administrativa myndigheter. Vi det dock klart attanser
det geografiska område valts sektion det område därsom av som
regler använda samiska finskaoch skall gälla, i fallrätt äratt vartom

område lämpar sig förväl tillämpning regler detta slag,ett som av av
dels historiska skäl, dels det skälet många fortfarandeattav av

ytterligareanvänder samiska och finska i dessa områden. Frågan om
områden bör omfattas sådana regler bör inom förövervägasav ramen
den framtida minoritetspolitiken.

enligt vår uppfattningDet angelägetär de regionalt tillämpligaatt
reglerna använda samiska och finska i kontakträtt medattom
förvaltningsmyndigheter och domstolar följs och resultatetattupp av
dessa regler för skyddet samiskt, tornedalskt och finskt språk ochav
kultur utvärderas. Enligt det förslag vi redovisat sådanskallovan en
uppföljning reglerna ske i den samrådsgrupp föreslårvi skallav som
inrättas under ledning länstyrelsen i Norrbottens län.av
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förskola och äldreomsorgfinskaanvända samiska och iRätt att

regio-förslagbakom sektion 1:sställerVårt förslag: Vi omoss
erbjudaför kommunerskyldighetreglertillämpliganalt attom

respektivesamiskaförskoleverksamheteneller delarhela av
finska.

så barnövriga landetskall iföreslår görasVi översyn attatt en
bli bemöttabehovminoriteter får sittnationellatillhör attavsom

förskoleverksamheten.inomspråk tillgodosettpå sitt eget
gällerdetverksamhetSocialstyrelsen i sinföreslår närVi att

minorite-nationellahur deskall beaktaoch äldreomsorgsjukvård
tillgodoses.språkbemötande sittbehov egetternas av

omfattaskommunerskyldighet för deföreslagitharSektion l somen
samiska ochanvändaregionala reglertill rättförslaget attomav

eller delarerbjuda helaförvaltningsmyndigheter,finska hos att av
respektive finska.samiskapåoch äldreomsorgenförskoleverksamheten

Viinte äldreomsorg.överhuvudtagetbehandlarRamkonventionen
språksittpåbli bemöttaäldresfrågandock rätt egetattatt omanser

nationellamed desamarbeteviktig den isåäldreomsorgeninom är att
framtida svenskförinommåste lösasminoriteterna enramen

verksamheti sinSocialstyrelsen närföreslårminoritetspolitik. Vi att
nationellahur deskall beaktaoch äldreomsorgsjukvårdgällerdet

tillgodoses.språkbemötande sittbehovminoriteternas egetav
ramkonventio-iuttryckligeninte hellerFörskoleverksamhet nämns
tillförsäkrabestämmelsenin iläsasskulle kunna attattomnen men

minoritets-undervisning itillmöjlighetertillfredställandedet finns
antal bebosbetydandeitraditionellt ellerområdenspråk i de avsom

behovtillräckligtminoriteternationellatillhör ett avompersoner som
punktartikel 14finns,undervisningsådan

iuppdragetutanfördet liggerfunnithar viviSom attsagt ovan
geografiska områdedetbedömningsektion 2 göra somatt omaven

påförskoleverksamhettillomfattasfunnit bör rättensektion 1 av
omfattasområde börgeografiskadet endafinskaochsamiska är som

det gällerliksom rättendockfinner närVi attsådan rätt.enav -
och hossammanhangadministrativafinska iochsamiskaanvända

sitttillämpningenvalt försektionområde ldetdomstolar avatt——
regler. Visådanaväl försigfall lämparidelförslag i denna vart

del.förslaget i dennadärför bakomställer oss
tillämpligaregionalttillförslagövrigagällerdetvill liksomVi när

såutvärderastillämpningreglernasvikten attunderstrykaregler attav
dettautvidgaskantillämpningför derasområdetgeografiskadet om
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lämpligt.möjligt ochvisar sig
ellerlandet landsdels-i övrigaförskoleverksamhetgällerdetNär

samiskaanvändningenföreslagitsektion 1minoritetsspråk har att av
samisktalande ochsåförskoleverksamhet följsoch finska inom attupp

modersmål beaktassittbli bemöttabehovñnsktalande barns att
i samband meddetlagstiftning ochgällandeförinom att enramen

för förmåvidtasåtgärder kanvilkauppföljningsådan övervägs attsom
finsktalan-respektivesamisktalandemångafinnsdär detkommunerde

såförskoleverksamhetenorganiseraförskoleålderni attde barn att
medi likhetkommuner,i dessaförskoleverksamhetendelnågon av

förvaltningsområdena, kaniför kommunernaföreslagitvad vi
samiska.respektivefinskabedrivas

förskoleverk-föreslårförslag översynenVi stöder detta att avmen
samtligablandförskolebarnomfattardenvidgas såsamheten att

denbli bemöttabehovdessa barnsminoriteter ochnationella att
språk.minoritetensnationella

minoritetspolitikmedfortsatta arbetetDet6.7 en
förslagminoritetemasnationellade egna-

övergripandeförgrundenkanåtgärderföreslagit utgöraVi har ensom
förskyddinriktningdirektminoritetspolitik medsamlad svenskoch

åtgärder förstaföreslagitviminoriteterna. Denationella ettde som
nationellaerkänna deföråtgärderpolitiksådani är attsteg en

spridaåtgärder förskydd och stöd,tilloch deras attminoriteterna rått
och derasminoriteternanationellademajoritetenblandkunskap om

åtgärder göri dagsamhällethistoria ochdel i Sveriges samt somav
självaminoriteternationellatillhörför dem attmöjligtdet som

minoritetspolitik.svenskframtidautformningenpåverka enav
uppfyllervälförslagmed dessaSverigebedömningVår är att

minoritetspolitiksvenskförgrundensyfteramkonventionens enom
minoriteternationellaSverigesskydd förinriktningdirektmed

föreslagit.visåläggs som
förintressefrågordeinte alla ärinnebärVåra förslag att som av

behandlats. Däremotharminoriteternanationellaskyddet de anserav
grundgodochförstakanvi lämnarde förslag utgöra stegvi ett enatt

främja depåinriktningdirektmedminoritetspolitik attför svensken
tornedalingar,nödvändiga förförutsättningar är att samer,som

sinutvecklabibehålla ochskall kunnajudarochsverigefinnar, romer
identitet.kultur och

måste skeåtgärderytterligareutformamedarbetetfortsattaDet att
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i samråd och samarbete med de nationella minoriteterna själva. I detta
sammanhang det vikt de frågorär vistörsta behandlatattav ovan som

de nationella minoriteternasrör möjlighet till inflytande frågordeöver
berör dem själva löses.snarastsom

l vårt arbete har vi haft upprepade kontakter företrädaremed för de
olika nationella minoriteterna. I samband med dessa kontakter har de
framfört önskemål rad frågor de viktigaom en attsom anser vara
behandla inom för minoritetspolitik. De olika harramen en grupperna

tillfälle inkommaäven med skriftliga förslag på angelägnagetts att
ldemåtgärder. Frågorna varierar mellan de olika Vissagrupperna. av

har vi kunnat behandla inom för våra förslag andra har vi bl.a.ramen
grund begränsningar i tid inte kunnat behandla. Vi redovisarav

dem exempel för bakgrund för det fortsatta arbetet medsom en en
minoritetspolitik.

Samerna företrädda Sametinget har pekat på de, iattav- -
egenskap urbefolkning, intar särskild ställning övrigagentemotav en
minoritetsgrupper i Sverige. De också de till skillnad frånattmenar

samtliga andra minoritetsgruppernära i Sverige inte kan förlitanog
sig på något stöd för sin kultur och sitt språk från något land därannat
de folkflertalet eller harutgör stabil kulturell och språklig bas. Deten

därför enligt dem påkallat medär särskilda åtgärder för värna,att
stärka och utveckla den samiska kulturen, det samiska språket och det
samiska näringslivet.

Samerna har minimikrav åtgärder pekat behovetsom ettav av
grundlagsstadgande skydd för de nationella minoriteterna medom
narrmgivande de nationella minoriteterna, samisk språklagav en
artiklarna 10 punkt 1-3, ll punkterna 2-3 punkterna14samt
1-3, ändring namnlagen artikel 11 punkt 1, Nordiskav en
samekonvention artikel 17 och 18, beslut förstärktaom resurser
artikel 12 punkt l-2 och slutligen artiklarna 15 och 16 böratt
föranleda politiska/administrativa beslut.

Judarna representerade Judiska Centralrådet i Sverige har,av- -
med utgångspunkt från artiklarna 5 och 12, påpekat krav bör kunnaatt
ställas dels vardaglig judendomen, såsomacceptansav en mer av
respekt behov ledighet i samband med judiska helgerav samtav
tillåtande koscherslakt, dels reella möjligheter anordnaattav
judiska skolor, också inom för det allmänna skolväsendet. Deramen
har också pekat föreskrifterna i artikel 6 vikt i detäratt attav

skall anda tolerans såväl i förhållandetstaterna uppmuntra en av
minoritetsgrupp majoritetsgrupp minoritetsgrupperna emellan.som-
Vidare har de pekat behovet grundlagsstadgande skyddettav om
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olika nationel-namngivande demedminoriteternaför de nationella av
minoriteterna.

tagitCentralrådetovanstående har JudiskaföljervadUtöver avsom
minoritets-sjuka inomgamla ochförsamhällets ävenattansvarupp

medreligion och levasinmöjlighet tillfåkan utövaatt engruppen
kanför minoritetsgruppentoleransennämndajudisk kultur. Den ovan

nationellaanordnas för denutbildningockså krävaenlig dem att
minoritetsgruppersoch idiskrimineringsfrågorimajoritetsgruppen

tillräckligt med enbartdet intevidareförhållanden. ärDe attanser
förmekanismeffektivocksåbehövsåtgärder. Detfrämjande en

reglernagrundläggandedebryterdemlagföring mot omsomav
försam-har desammanhangdetta nämntför andra. lrespekt att
dettabelopp ochtill äruppgårsäkerhetskostnaderlingarnas attstora

för.bordekostnader staten svarasom

Riksför-TornedalingarsSvenskarepresenteradeTornedalingarna av——
på behovethar pekatSTR-TTornionlaaksolaiset, ettbund av--

medminoriteternanationelladeskydd förgrundlagsstadgande om
har därutöverDeminoriteterna.nationellade olikanamngivande av

föråtgärderinriktadeåtgärderförslag ärkonkretagett som
Tornedalen.utveckling isocioekonomiskkulturell ochspråkligpositiv

följande:Förslagen är
från DGprojektmatchningförminoritetsfondInrättandet avav en-

6-fonden.MålområdeInterregfondenminoritetsfond,XXII:s samt
socioekonomiskochkulturellspråklig,främjamedel skallFondens

tornedalskommunerna.de femutveckling i
kulturfondTornedalensBildande av-

sverigefinskadenspråknämnd sättInrättande somsammaav en-
Sverige.har igruppen

serviceoffentligtornedalsfinska imeänkieliAnvändande av-
meänkieliTV-sändningar-

"meänkieliavdelning".lokalradionsförKraftigt ökade resurser- ÖkadeÖkad stimuleraförbör övervägasutbildning. attresurser-
DärtillTorneälv.skolor längsmellansamarbetegränsöverskridande

meänkieliundervisningpåbörjar extraskolordebör gessom
attityder.förändraförochövergångenunderlättaför attattresurser

ochspråkTornedalensiprofessurochforskareförFasta resurser
kultur.

ochseminarierkonferenser,samtligavidför STR-TRepresentation-
därbemärkelse ochvidminoritetsfrågor iberörkongresser som

Sverige är representerat.
AcademiaAkateemioch MeänVerksamhetsstöd till STR-T --

Tornedaliensis.
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Verksamhetsstöd till SWEBLUL The Swedish National Member-
State Committee of the European Bureau of Lesser Used Languages -

Stöd till IT-satsning dels för överbryggande de avståndenstoraav—
mellan tornedalskommunerna, dels för möjligheteröppna tillatt nya
uppbyggnad kontaktnät och samarbete med andra minoriteter iav
landet och övriga världen.

STR-T har förslag finansieringäven beträffande de åtgärdergett
föreslagits.som

Sverigefinnarna representerade Sverigefinska Riksförbundetav- -
har pekat behovet grundlagsstadgande skydd för deettav om
nationella minoriteterna med namngivande de olika nationellaav
minoriteterna. har därutöverDe framförallt pekat behovet av
språkliga åtgärder inom olika områden samhällslivet. Således harav
de påpekat det finns behov undervisning finska iatt ett stort av
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan och finska bör erbjudasatt

inom och vidareutbildningen.ämne har vidareDesom vuxen-
framfört övervakningsorgan bör inrättas för följa vidtagnaatt ett att
åtgärder uppnåddaoch framsteg. Inom de rättstillåmpande myndig-
heterna domstolarnaoch de finska bör användas i inlagorattanser
och bevisning och bör använda finskaäven rättatt part atten ges om

Ävenså önskas. myndigheter skall tillåtelse handlingarupprättaattges
på finska och tala och kommunicera finska. Inom kulturlivet böratt
användandet finska och olika tillgång tillsättuppmuntras attav
verk på finska främjas. Sverigefinska Riksförbundet har starkt betonat
behovet finsktalande personal inom sjukhus, pensionärshem ochav
vårdhem.

Romerna företrädda Nordiska Zigenarrådet har pekat påav- -
behovet grundlagsstadgande skydd för de nationellaettav om
minoriteterna med namngivande de olika nationella minoriteterna.av
Under våren 1997 har arbetsgrupp inom Inrikesdepartementeten
arbetat med fram förslag till insatser kan främjaatt ta som romernas
situation i Sverige. Arbetsgruppen beståtthar förrepresentanterav
departement, Statens invandrarverk och organisationer inklusive

för romskt föreningsliv. Arbetsgruppens förslag finnsrepresentanter
redovisade i Romer i Sverige tillsammans i förändringrapporten -
Ds 1997:49.

genomgångenAv framgår finnsdet förslag äratt ettovan som
för samtliga nationella minoriteter och det behovetärgemensamt av

grundlagsstadgande till förskydd de nationella minoriteterna. Ut-ett
gångspunkten för vårt arbete med lägga minori-grunden föratt en
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tetspolitik har varit de nationella minoriteterna lyfts fram ochatt
erkänns. Som första punkt i detta arbete har vi föreslagit deatten
nationella minoriteterna erkänns de i samband medattgenom namnges

Sverige ratificerar ramkonventionen. Detta också förslagäratt ett som
kan genomföras omedelbart medan grundlagsändring lång tid.taren
Vi har dock grundlagsändring till förmånäven för deövervägt en
nationella minoriteterna. förändringEn grundlagen kräver dockav en

analys inte möjliggörs inom de tidsramar vi haftnoggrann som som
för fullgörande vårt uppdrag. Vi har därför föreslagit fråganattav om

grundlagsändring utreds vidare i ordning.en annan
de nationella minoriteternasI förslag har också pekats på behovet av

utbildning inte förbara de tillhör nationella minoriteter ävenutansom
för majoritetsbefolkningen minoriteternas förhållanden för attom

anda tolerans i förhållande minoritetsgruppuppmuntra en av ——
majoritetsgrupp. Vidare har SWEBLUL The Swedish National
Member State Committe of the European Bureau of Lesser Used
Languages, där alla nationella minoriteter i Sverige medlemmar,är
och Sveriges Samarbetsorgan för Trossamfund exempelnämnts som
på möjliga förebilder för samarbetsorgan mellan statsmakten och
minoriteterna. har också i dettaDet sammanhang detpoängterats att

viktigt i sig stark och kan byggaär äratt gruppen upp en egen
självkänsla.

Våra förslag inom områdena utbildning och forskning, massmedia
och kultur har det syftet sprida kunskap deattgemensamma om
nationella minoriteterna och deras kultur och historia i Sveriges samt
till skapa dialog och utbyte mellan de nationella minoriteterna ochatt
majoritetsbefolkningen. Vi har också lämnat förslag statligt stödom
till folkhögskolor, åtgärder för säkerställa utbildning och forskningatt

uppföljning resultaten modersmålsundervisningen.samt av av
denI framtida minoritetspolitiken de nationella minoriteternasär

möjlighet till inflytande i frågor berör dem betydelse. Enstorsom av
förutsättning för det fortsatta arbetet med minoritetsfrågorna är att

ståndtill fungerande kanaler mellan samhällets företrädare och
minoriteterna. därför frågaDetta bör har prioritet i detär en som
framtida arbete med minoritetsfrågor.

För utreda olika möjligheter för utformningen sådantatt ettav
inflytande föreslagithar vi utredning tillsätts med uppdragatt atten
undersöka olika former för inflytande så ökat organisations-ettsom
stöd, deltagande i samrådsgrupper företrädare förmed myndigheter,
nationella minoriteter m.fl.

Liksom sektion 1 föreslår regional samrådsgrupp i Norrbot-att en
län skall inrättas för utvärdera vidtagna åtgärder förtens att samernas

och tornedalingarnas språk och kultur och för föreslå åtgärderatt nya
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minoritetsspråk. Vidare förslårsyfte stödja minoritetskultur ochi att
föri uppgift föreslå åtgärdervi samverkansgruppen att attatt ges

olika minoriteterna ochfrämja interkulturell dialog mellan deen
framförallt inom områdenaemellan i Norrbottens län,majoriteten

utbildning och kultur.
de nationellade förslag på åtgärder lämnatsNågra som avav

Exempelvis harbehandlats kommitténs sektionminoriteterna har av
föreslås regionaltspråklagar och i sektionpåpekat behovet avsamerna

och finskaanvända samiskaregler för enskildatillämpliga rätt attom
områdengeografiskaförvaltningsmyndigheter i dei domstolar och hos

fortfarandeanvänds hävd ochsamiska respektive finskadär av
till sektionhänvisar i denna deltillräcklig utsträckning. Vianvänds i

betänkande.lzs
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7 Kostnader och finansiering

Våra förslag överensstämmer till del med de förslag lämnatsstor som
i sektion När det gäller förslagde berör utbildningsområdet såsom
syftar inte dessa till utöka timplanen i grundskolan elleratt gym-
nasieskolan eller öka för statsbidrag till högskolor ochramarna
universitet eller folkbildningen. Vi därför de satsningarattanser
föreslår det gäller utbildningnär och forskning i de nationella
minoriteternas kultur, historia, religion och traditioner kan rymmas
inom för respektive anslagsområde.ramen

Detsamma gäller våra förslag inom kulturområdena. föreslårHär
vi åtgärder skall vidtas för säkra de nationellaatt minoriteternasatt att
kultur och historia skall få tillräcklig andel det statliga stöden av som
utgår inom olika kulturområden. Vi föreslår också Statensatt
kulturråd del de uppgifter de redan har idag skall tillsesom en attav
de nationella minoriteternas kultur får tillräckligt iett utrymme
kulturlivet i Sverige. Båda förslagen innebär de nationella minorite-att

kultur skall beredas inom gällande förternas statligtutrymme ramar
stöd till kulturlivet. Redan idag får olika kultursatsningartyper av som

de nationella minoriteternasrör kultur sådant stöd. I många fall torde
därför våra förslag inte leda till kostnader. Det blir istället fråganya

kontroll kultursatsningar berör de nationellaattom en av som
minoriteternas kultur verkligen får tillräcklig andel statligaen av
medel uppföljning så sker. de fallI nationella minorite-samt atten av

kultur inte får något stöd idag blir det fråga omfördelningters om en
tillgänliga medel så minoritetskulturen får tillräcklig andelattav en av

de totala anslagen.
När det gäller former för inflytande för de nationella minoriteterna

frågor beröröver dem har vi föreslagit dessa frågor skallattsom
utredas ytterligare. Vi har dock föreslagit regional samrådsgruppatt en
redan skall tillsättas i Norrbottens län med uppgift utvärderanu att
redan vidtagna åtgärder för samisk och tornedalsk kultur och språk i
länet med möjlighet föreslå åtgärder fär främja dessasamt att attnya
kulturer och språk den interkulturella dialogen i Norrbottens länsamt
mellan de nationella minoriteterna och majoriteten minoriteternasamt
emellan. Sektion har beräknat1 kostnaderna för samrådsgrupp tillen
50.000 kr årligen. Vi har ålagt ytterligare yuppgifter enligtgruppen
vårt förslag och uppskattar därför kostnaderna till 100.000 kr årligen
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lämna tillskallårligadenförberedandeavseende rapport gruppenav
finansierasskallviföreslårkostnadfrågor. Dennadessairegeringen

frånmedelutvecklingsinsatserregionalatill samtanslaget genomöver
strukturfonder.EG:s

reglertillämpliga rättregionaltsektion 1 rörförslag i omDe som
förvaltningsmyndig-ochdomstolarfinska iochsamiskaanvändaatt

och inomförskoleverksamhetisamiskaanvändaheter rätt attsamt
Vi konstate-bakom.ställthar vikommuneri vissaäldreomsorgen oss

tillförslagochkostnadsberäkningargjortharsektion lattrar
finansiering.
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Särskilt yttrande

Sivledamoten Holmaav

Minoritetssprâkskommittén sektion har haft i1 uppdrag bl.a.att
definiera vilka de inhemska minoritetssprâken.ärsom

vill med detta särskilda yttrande framföraJag kielimeän äratt ett av
våra inhemska minoritetsspråk. Jag det viktigtäratt attanser
hörsamma vad minoriteten själv STR-T denrepresenteraranser. som
inhemska minoriteten tomedalingar hävdar deras språk skaatt ses som

språk. Henning Johansson står delar ocksåSTR-T näraegetett som
uppfattning. stådenna Jag hans analys god grundäratt attanser en

tvâför kieli minoritetsspråk. Vi harmeänatt statusen ett egetge som
Sverigefinnarnaliknande minoriteter; och tornedalingama. Dessa

minoriteter kvalificerar sig utifrån sina specifika förutsättningar till att
ocksåminoritet. Följdaktligen språkfâ inhemsk bör derasstatusen;

skiljas till för dessa minoriteter.gagn
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Bilaga 1

lida
Kommittédirektiv

filläggsdirektiv till Dir.

1996277Minoritetsspråkskommittén J0l995:O3

oktober 1996regeringssammanträde den l7Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

börfrågan Sverigeskall utredaMinoritetsspråkskommittén om
nationellaskyddramkonvention förratificera Europarådets av

fall nöd-i sådantvilka åtgärderochminoriteter ärsomom
bestämmelserna iefterlevaskall kunnaSverigevandiga för att

konventionen.

Bakgrund

minoriteter harnationellaför skyddramkonventionlin ut-av
godkändesKonventionen,Europarådet.arbetats inom avsom

detden november I994,ministerkonnnitté l0liuroparådets är
behandlar mi-multilaterala avtalbindandeförsta juridiskt som

under-förKonventionen öppnadeszillmåinhet.noritetsfrågor i
februari l995.medlemsstater den lEuroparådetstecknande av

Konventionendag.Sverigeundertecknades trä-Den sammaav
följer eftermånaddagen i dender i kraft den första ut-som

tolvfrån den dag dåmånaderperiodgången tre avomav en
konven-sig bundnaförklaratEuroparådets medlemsstater av

ratilicerat konventionen.fyraendasttionen. Hittills har stater
skyddtillförsäkra effektivtkonventionenSyftet med är ettatt

och friheterför de rättigheterminoriteter ochför nationella som
Konventionendessatillhörtillkommer grupper.personer som
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7

erkännande kollektivainbegriper inte något rättigheter utanav
huvudsakligen inriktat den enskilda in-mmoritetsskyddet är

definieras särskilda principerdividen. konventionen rörandel
skyldigheter för avtalsslutandeminoritetsskydd och stater som

Blandprinciper. innehåller konventionenhärrör från dessa annat
rättsli-minoritetsspråk. Parterna skall vidta debestämmelser om

följer konventionen.politiska åtgärderoch avsomga
avsiktligt definition begreppetsaknarKonventionen en av

betydande svårig-allmäntnationella minoriteter. Det möter sett
definition ocksådefinition. sådan harEnheter att enas om en

utanförskyddsvärda ställsmedförakunna attansetts personer
Europarådets medlemsstaterkonventionendet skydd ger.som

avseende ochhållning i dettapragmatiskintog i stället över-en
enskilt fall bedömai varjeavtalsslutandelämnade till stater att

tillämpliga.artiklarna skallenskildaför vilka deeller varavem
reservationer.förbudinnehåller ingetRamkonventitvnen mot

länge de in-enligt folkrätten såreservationer tillåtnaDärmed är
syfte.ändamål ochkonventionensoförenliga medärte

Uppdraget

Sverige börutreda fråganskallMinoritetsspråkskommittén om
nationellaskyddramkonvention förratilicera Europarådets av

böromfattning anslutningfall, i vilkenoch, i sådantminoriteter
ske.

mi-kriterier beträffandetillförslagskall lämnaKommittén
nationella minoritetervilkaoch föreslånoritetsbegreppet som

itillämpligakonventionen böribestämmelserna vara
lagstift-de eventuellaredovisakommitténskallSverige. Vidare

förkrävs Sverigeandra åtgärderningsåtgärder eller attsom
Kommitténkonventionen.ibestämmelsernaskall kunna följa

för berörda minori-företrädarefrånskall inhämta synpunkter
till Sverige inteframfall kommittén kommerFör det attteter.

skall den redovisa hurratificera ramkonventionen,kan eller bör
till förläggas grundsyfte ändå kaninnehåll ochkonventionens

nationella minoriteter iforarbetet stärka skyddetmed att
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Sverige.
tör-lämnaochkostnadsuppskattningarskall göraKommittén

harutgångspunkt an-sommedñnaitsieringssätt sammatillslag
tör-samtligaFörgällerDettadirektiven.ursprungligai degetts

kom-kankostnaderfalldelfram.läggerkommitténslag som
särskiltdettaskall anges.kommunernabelastaattma detför ursprung-sektioner.tvåarbetaskall enKommittén

uppdraget.aktuelladetlörochuppdraget nuliga en

uppdragetRedovisning av

delenaktuelladeniuppdragsittredovisa nuskallUtredningen
1997.juniutgångenvid avsenast

Jordbruksdepartementet
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Bilaga 2

Ramkonvention för skydd av

nationella minoriteter

Framework Convention for the Protection
of National Morities

Strasbourg, 1.11.1995

119





Bilaga 2SOU 1997:193

of CouncilThe member States the Europarådets medlemsstater och
of Europe and the other States, de övriga undertecknatstater som
signatories the denna rarnkonvention,to present
framework Convention,

aim of the beaktar Europarådets syfteConsidering that the attsom
uppnå fastare enhetCouncil of Europe achieve ärto att en

its mellan sina medlemmar förunity between members attgreater
of safeguarding skydda och förverkliga de idealfor the purpose

principer derasand realising the ideals and och utgörsom
theirprinciples which gemensammaare arv,

heritage;common

medlenConsidering that of the beaktar att attettsom avone
fullfölja syftewhich that aim dettamethods by ärto

maintenance and upprätthållandet och utvecklandetbe pursued the
mänskliga rättigheternafurther realisation of human rights de ochav

frihetema,fundamental freedoms; de grundläggandeand

följa dekla-follow—up the önskar denWishing to som upp
of ration och regerings-Declaration of the Heads State statsav

överhuvuden i Europarådetsand Government of the member
of medlemsstater i Wienof the Council EuropeStates antogssom

adopted in Vienna 9 October den 9 oktober 1993,on
1993;

within inom sinaBeing resolved beslutnaär attto protect som
territorier detheir respective territories the respektive skydda

existens,of national minorities; nationella minoritetemasexistence

of omvälningama iConsidering that the upheavals attsom anser
historia har visathave shown that EuropashistoryEuropean att

skydd nationella minoriteterprotection of nationalthe ärav
nödvändigt för stabilitet,stability,minorities essential to
demokratisk fredin säkerhet ochdemocratic security and peace

kontinent,dennathis continent;

pluralistiskt ochpluralist andConsidering that att ettsom ansera
integenuint demokratiskt samhällesocietydemocraticgenuinely

den etniska,endast bör respekterathe ethnic,should only respectnot
och religiösakulturella, språkligareligiouscultural, linguistic and

varjeidentiteten förbelongingidentity of each person somperson
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minoritetnationelltillhöralsominority, butnational utanento a
lämpligaskapaconditions ävenappropriatecreate

för detförutsättningar görathem attenabling to express,
uttrycka,för demmöjligtidentity;thisand develop attpreserve

utveckla dennaochbevara
identitet,

upprättandetofcreationthat the ettConsidering att avansersom
för dialogklimat ärtolerant öppetdialogueandof toleranceclimate

kulturellofrânkomligt förculturalenable atttonecessary
källakunna blimångfald skallandbediversity ento asourcea

söndringinte tillfaktorochofdivision, butoffactor, ennot --
för varjetill berikandesociety;for eachenrichment men

samhälle,

förverkligandetofrealisationtheConsidering that att avansersom
välmående EuropaochtolerantEuropeandtolerant ettprosperousa

samarbeteendast berorintesolelydependdoes not con --
krävermellan ävenalsobutStatesoperation between staterna utan
mellansamarbete gränsernaco-operation övertransfrontierrequires

myndigheterregionalalokala ochregionalandlocalbetween
varjepådetta inverkarprejudicewithoutauthorities utan attto

territoriellaförfattning ochterritorialandconstitutionthe stats
integritet,eachintegrity of State;

KonventionenbeaktarConventiontheregardHaving omto som
mänskligaför deskyddofProtection Humanthefor
och derättigheternaFundamentalandRights

ochfrihetemagrundläggandeProtocolsand theFreedoms
protokollen till denna,thereto;

skyddåtagandenabeaktartheregardHaving omto som
iminoriteter Förentanationellaconcerning theconimitments av
ochkonventionernationernasminoritiesof nationalprotection

i dokumentendeklarationerandconventionsUnited Nations samtin
säkerhet ochKonferensenfrånthe documentsand indeclarations om

särskiltsamarbete i Europa,Security andConferenceof the on
den 29KöpenhamnsdokumentetCo-operation in Europe,

juni 1990,Copenhagentheparticularly
1990;of 29 JuneDocument
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defineBeing resolved the beslutna definera deärto attsom
principles be respected and the principer skall respekterasto som
obligations which flow from them och de skyldigheter härrörsom

fränin order in the member dem i syfte ito attensure,
States and such other States medlemsstaterna och i sådanaas

become Parties the andra kan bli ito present stater, partermay som
instrument, the effective detta instrument, tillförsäkra ett
protection of minorities effektivtnational skydd för nationella

freedoms ofand of the rights and minoriteter och de rättigheter och
belonging those friheter tillkommertopersons som personer

minorities, within the rule of law, tillhör dessa minoriteter, isom
respecting the territorial integrity enlighet med rättsstatens

national sovereignty of principer, varvidand hänsyn tillstates; tas
territoriella integritet ochstaternas

nationella suveränitet,

fastimplement beslutna förverk-Being detertnined ärto attsom
fram- liga de principerin this ithe principles set out som anges

denna ramkonventionthrough natio-ework Convention genom
national lagstiftning och lämpligappropriatelegislation andnal
regeringspolitik,policies,governmental

kommit följande:har överensfollows:agreedHave omas

Sektion ISection I

Artikel IArticle I

nationella minoriteterSkydddetmino-protection of nationalThe av
friheterrättigheter ochdeochandrities and of the rights av

tillkommerfreedoms belongingof somto personersompersons
minoriteterdessa utgörtillhörintegralthose minorities forms enan

detintegrerad delof protectionthe internationalpart av
internationella skyddetof human rights, such fallsand avas

fallerrättigheter ochmänskligawithin the of internationalscope
förinomsådantco-operation. ramensom

samarbete.internationellt

ArtikelArticle 2 2

i dennaThe provisions of this framework Bestämmelserna
tillämpas iConvention shall ramkonvention skallbe applied in
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förståelsei andagodspirit offaith,good tro, en ava
enlighet medioch toleransandand toleranceunderstanding samt
grannför-principernaprincipleswith theconformity gottom

relationervänskapligahållande,friendlyneighbourliness,of good
mellansamarbeteochco-operationand stater.relations

States.between

Artikel 3Article 3

tillhörVarjebelongingEvery ento person somaperson
minoritet skall hanationell rätttheshall haveminority attnational

intebehandlas ellerväljafrittbechoosefreely attright toto
ingensådan ochbehandlastreatedbetreated somnot to asor

valfölja dettanackdel skallshalldisadvantageandsuch avno
deutövandetellerfromthis choicefromresult avavor

medförbundnarättigheterwhich ärrightsof theexercisethe som
detta val.choice.connected thattoare

nationellatillhör2. Personernationalbelonging2. Persons somto
defårminoriteterrights utövaexercise theminorities may

friheteråtnjuta derättigheter ochflowingfreedomsand enjoy the
principerfrån dehärrörenshrinedthe principlesfrom somsom

ramkonventioni dennaConventionframeworkthe angespresent
i gemenskapsåväl enskiltcommunitywellindividually somasas

med andrawith others.

Sektion IISection

Artikel 4Article 4

tillförsäkraåtar sigParternaundertakePartiesThe attto
nationellatillhörbelonging toguarantee to personer sompersons

införtill likhetminoriteterofminorities the rights rättnational
lika skydd lagen.och tillof lagenbefore the law andequality av

allhänseende skalldettaof the law. In lprotectionequal
grundvaldiskriminering pådiscriminationthis avrespect, any
nationelltillhörighet tillnationalbelongingbased to enaon

förbjudenminoritetprohibited.shall beminority vara

sååtar sig där2. Parterna ärundertake adopt2. The Parties attto
nödvändigt lämpliga åtgärderadequatewhere antanecessary,

områden detför inom allaorder attto promote, avmeasures
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of social, sociala, politiskaall economic, ekonomiska, ochareas
life, full and kulturella livet främja fullständigpolitical and cultural

effective equality between och effektiv jämlikhet mellanpersons
belonging national minority tillhör nationellto a personer som en

the minoritet och de tillhörand those belonging to som
majority. this they majoriteten. I detta hänseendeIn respect,

of the skall de vederbörligshall take due hänsyn tillaccount ta
specific conditions of the de speciella omständigheterna förpersons

minorities. de tillhör nationellabelonging nationalto personer som
minoriteter.

adopted åtgärder vidtas i3. The Demeasures som
accordance with paragraph 2 shall enlighet med punkt 2 skall inte

be considered be of betraktas diskriminerandenot to actan som en
discrimination. handling.

Article 5 Artikel 5

The Parties undertake åtar sig främja deParternato att
conditions förutsättningarthe nödvändigaärpromote necessary som

belonging national förfor tillhörto attpersons personer som
minorities maintain and develop nationella minoriteter skall kunnato
their culture, and the bibehålla och utveckla sin kulturto preserve
essential elements of their och bevara de väsentliga
identity, namely their religion, beståndsdelarna sin identitet,av
language, traditions and cultural nämligen religion, språk,
heritage. traditioner och kulturarv.

Without prejudice2. Utan inverka på åtgärderto attmeasures
theirtaken in of vidtas i enlighet med deraspursuance som

general integration policy, the allmänna integrationspolitik skall
Parties refrain fromshall policies avhâlla sig från åtgärderparterna

aimed assimilationpractices eller metoder syftar tillator som
of belonging national assimileringtopersons av personer som
minorities against their will and tillhör nationella minoriteter mot
shall these from deras vilja och skall skydda dessaprotect persons

action aimed such från varje åtgärdatany personer som
assimilation. syftar till sådan assimilering.
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6Artikel6Anicle

skallParterna uppmuntrashallParties enThe encourage a
ochtoleransandaandof tolerancespirit av

vidtaochdialogmellankulturelltakeanddialogueintercultural
främjaföråtgärdereffektiva atteffective promotetomeasures

förståelseochrespektömsesidigunderstandingandmutual respect
allamellansamarbeteallco-operationand samt perso-among

territorium,derasbortheir territory,living somneronpersons
etniska,dessapersons’irrespective of those oavsett personers

religiösaspråkliga ellerkulturella,linguisticcultural,ethnic, or
utbildnings-särskiltidentitetparticular ininidentity,religious

inomkulturområdetochculture samteducation,offieldsthe
massmedia.media.and the

vidtasigåtar2. Parternatakeundertake attPartiesThe2. to
skyddaföråtgärderlämpliga attappropriate protecttomeasures

för hotkan utsättasbe subjectwho to personer sommaypersons
handlingar,diskriminerandeellerdiscrimination,ofthreats actsor

till följdvåldñentlighet ellerofresultviolencehostility avas aor
språkligakulturella,etniska,deraslinguisticethnic, cultural,their or

identitet.religiösaelleridentity.religious

Artikel 7Article 7

säkerställa respektskallParternashallPartiesThe respectensure
för varjeför rättenoffor the right sompersonpersonevery

tillminoritetnationelltillhörminoritynationalbelonging ento a
i fredligadeltafrihetassembly,peacefuloffreedom attto

tillsammankomster,freedomassociation,offreedom
yttrandefrihet,föreningsfrihet,offreedomandexpression,of

samvetsfrihet ochtankefrihet,religion.andconsciencethought,
religionsfrihet.

Artikel 8Article 8

erkännaåtar sigParternarecognise attundertakeParties attThe to
tillhörvarjebelongingthat ento person somapersonevery

minoritet harnationell rättthe right attminority hasnational to
ochellerreligionsinreligion utöva atther tromanifest his oror

institutioner,religiösareligious upprättaestablishandbelief to
ochorganisationerandorganisationsinstitutions,
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associations. sammanslutningar.

Article 9 Artikel 9

The Parties undertake åtarParterna sig erkännato att att
recognise that the right till yttrandefrihet för varjerättento
freedom of expression of tillhör nationellevery person som en

belonging national minoritet innefattar åsiktsfrihettoperson a
minority includes freedom hold och frihet och spridato att ta emot
opinions and receive and uppgifter och tankarto
impart information ideasand in minoritetsspräket ingripandeutan
the minority language, without offentliga myndigheter ochav
interference by public authorities oberoende territoriella gränser.av
and regardless of frontiers. förThe skall inomParterna ramen
Parties shall within the sina säkerställarättssystem attensure,
framework of their legal nationelltillhörsystems, enpersoner som
that belonging inte förminoritet utsättstopersons a
national gäller derasminority diskriminering detnärnotare

massmedia.discriminated against their tillträde till
the media.toaccess

hindraskall inte2. Paragraph shall Punkt1 2. 1not prevent
Parties from requiring frånthe att utanparterna

grundvalochlicensing, without discrimination diskriminering av
tillståndand based objective criteria, objektiva kriterier krävaofon

ellertelevisions-sound radio and television för radio-,
broadcasting, cinema biografföretag.or
enterprises.

hindraThe Parties skall inteshall hinder the 3. Parternanot
nationellacreation and the of printed tillhöruse personer som

ochframställamedia belongingby minoriteter frånto attpersons
denmedia. Inomnational minorities. In the legal använda tryckta

ochradio-framework of sound radio and rättsliga förramen
de, sáskalltelevision broadcasting, they shall televisionssändningar

beaktandefar possible, medand långt möjligt ochasensure, as
punktthe provisions itaking into bestämmelsernaaccount av

tillhörsäkerställaparagraph thatof att personer sompersons
medgesnationella minoriteternational minoritiesbelonging to

framställa ochof möjlighetpossibilitygranted the attare
sina media.användacreating and using their egnaown

media.
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förinomskallParterna4.legalof theirframework ramentheIn4.
lämpligavidtasina rättssystemshall adoptPartiesthesystems,

underlättai syfteåtgärderorder attinadequate tomeasures
förmassmediatillträde tillformediathefacilitate toaccess

nationellatillhörnationalbelonging sompersonertopersons
främjai syfteochminoriteter attorderinandminorities promoteto

kulturelltillåtaochtoleransculturalpermitandtolerance
mångfald.pluralism.

Artikel 1010Article

erkännasigåtarParterna attrecognise attundertakeParties to
tillhörvarjebelonging ensompersonthat to apersonevery

frittharminoritet rättnationell attrighthas theminoritynational to
sittanvändaingripandeochwithoutand utanfreelyuse

ochminoritetsspråk privatminorityhis herinterference or
skriftligt.muntligt ochoffentligt,public,and inprivateinlanguage,

writing.inorally and

traditionelltområden2. Ibyinhabited som2. In personsareas
bebosantalbetydandeiellerminoritiesnational avbelonging to

nationellatillhörsubstantialintraditionally sompersoneror
skallminoriteter parterna, omthosenumbers, persons so

ochdettabegärdessasuch omwhereand personerrequestrequest a
begäransådan ettthe motsvararneed,realcorresponds ento a

såefterbehov,verkligt sträva attendeavourshallParties to ensure,
desäkerställamöjligtlångtconditionspossible thefar asas

skulle göraförutsättningarpossiblewould make somwhich to
användamöjligtdetin attminority languagetheuse

förbindelserminoritetsspråket ithoserelations between persons
deochdessamellanauthorities.administrative personerand the

myndigheterna.administrativa

tillförsäkrasigåtarParternaundertake attPartiesThe to
tillhörvarjeofright enthe sompersonguarantee every

minoritetnationell rätt attnationalbelonging to aperson
språkofördröjligen,promptly,informed ett sombeminority to

förstår, blieller honhanshewhich helanguagein ora
för hansskälenunderrättadfortheunderstands, omreasonsor

anhållande ochhennesellerof theand omhis her arrest,or
tillorsakenochinnebördenofand avnature anycause

ellerhonomanklagelsenandher,him motagainstaccusation or
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defend himself herself in henne försvara sigrättto samt attor
this language, nödvändigtwith detta språk, mednecessary om
the free assistance of bistånd tolk kostnad.utanan av
interpreter.

Article 11 Artikel 11

The Parties undertake åtar sig erkännaParternato att att
recognise that varje tillhörevery person som enperson
belonging national minority nationell minoritet har rättto atta
has the right his her efternamnanvända sitt patronymto use or

first minoritetsspråket,patronym and och förnamnsumame
in the minority language officiellt erkännandeoch tillrättnames

and the right official dessa i enlighet medto av
recognition of them, according bestämmelserna i derasto
modalities provided for in their rättssystem.
legal system.

The Parties2. undertake 2. Parterna åtar sig erkännato att att
recognise that varje tillhörevery person person som en
belonging national minority nationell minoritet har rättto atta
has the right display in his sitt minoritetsspråk sättato or upp

minorityher language signs, skyltar, inskriptioner och annan
inscriptions and other information information privat natur, somav
of private visible the kan allmänheten.nature toa ses av
public.

traditionallyIn inhabited l områden traditionellt ochareas som
substantialby numbers of i betydande antal bebospersons av

belonging national minority, tillhör nationellto a personer som en
the Parties shall endeavour, in the minoritet skall strävaparterna
framework of their legal efter inom sinaförsystem, att ramen
including, where appropriate, innefattande, detdärrättssystem,

with other States, and lämpligt, överenskommelseräragreements
taking into their specific med andra och medaccount stater,
conditions, display traditional beaktande sina speciellato av
local and förutsättningar, skyltarsättastreetnames, names upp
other topographical indications med traditionella ortnarrm,
intended for the public also in the och andra topograñskagatunamn

dåminority language when there upplysningar avsedda föra
sufficient demand for such allmänheten páäven
indications. minoritetsspråket, det finnsnär
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efterfrågan sådanatillräcklig
upplysningar.

Artikel 12Article 12

skall detdärwhere Parterna ärThe Parties shall,
områdetlämpligt vidta åtgärder påin thetakeappropriate, measures

forskning förutbildning ochand researchof educationfields attto
sina nationellafrämja kunskapof culture,knowledge thefoster om

minoritetens och majoritetensreligion ofandhistory, language
historia, språk ochof kultur,minorities andtheir national

religion.majority.the

skalldetta sammanhangParties shall 2. lthis theIn context
beredablandprovide adequateinter alia annatparterna
tilllämpliga möjligheterfor teacher trainingopportunities

tilloch tillgånglärarutbildnigtextbooks, andand toaccess
underlättatextböckerstudentsfacilitate samtcontacts among

ochkontakter mellan studenterof differentand teachers
befolkningsgrupper.i olikalärarecommunities.

främja likaåtar sigundertake 3. ParternaThe Parties3. attto
tillträde tillfor möjligheter tillequal opportunitiespromote

nivåer förutbildning på allaeducation all levelsto ataccess
nationellatillhörnationalfor belonging to personer sompersons

minoriteter.minorities.

Artikel 13Article 13

förskall inomframework of their ParternaWithin the ramen
erkännasina utbildningssystemthe Partieseducation attsystems,
nationelltillhörrecognise thatshall som enpersons personer

inrätta ochminority minoritet harbelonging national rätt attto a
privatasköta sinaright andhave the set toto egnaup

utbildningsanstalter.their privatemanage own
and trainingeducational

establishments.

denna skallshall 2. Utövandetexercise of this right rätt2. The av
medföra finansielltobligation inte någotentail financialnot any

föråtagandefor Panies.the parterna.
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Artikel 14Article 14

åtar sig erkännaThe undertake ParternaParties att attto
tillhörvarjerecognise that person som enevery person

nationell minoritet har lärabelonging national minority rätt attto a
sig sitt minoritetsspråk.the right learn his herhas to or

minority language.

I områden traditionelltinhabited by2. In sompersonsareas
minorities eller i betydande antal bebosbelonging nationalto av

nationellasubstantial tillhörtraditionally in personer somor
detsufficient minoriteter skallnumbers, there parterna, om

finns tillräckligt behov,Parties shalldemand, the strävaett
möjligt inomfar efter så långt ochendeavour to attensure, as as

utbildningssystemframework för sinapossible and within the ramen
tillförsäkraof thattheir education attsystems, personer som
tillhör dessa minoriteter harbelonging thosetopersons
tillfredsställande möjligheter tillminorities have adequate
undervisning i minoritetsspråketopportunities for being taught the

undervisningfor receiving eller till dettaminority language or
språk.in this language.instruction

i denna artikel skallof article shall Punkt 2Paragraph 2 this3.
pâgenomföras inverkaimplemented without prejudicebe utan att

officiellaofficial inlärningen detthe leaming of theto av
undervisningenin this språket ellerthe teachinglanguage or

detta språklanguage.

ArtikelArticle 1515

nödvändigaskall skapaThe Parties shall the Parternacreate
förförutsättningarconditions for the att personernecessary

tillhör nationella minoritetereffective participation of persons som
i detminorities in effektivt skall kunna deltabelonging nationalto

sociala och ekonomiskaeconomic life kulturella,cultural, social and
i offentligapublic affairs, in particular livetand in samt

angelägenheter, särskilt deaffectingthose them. som
dem.berör
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Artikel 16Article 16

sig fränskall avhållashall refrain from ParternaThe Parties
befolknings-åtgärder vilka ändrarwhich thealtermeasures

i områdenin proportionernaproportions of the population som
tillhörbebosinhabited by personer somavpersonsareas

vilkanationella minoriteter ochnational minoritiesbelonging to
syftar till inskränka derestricting theand aimed attatare

friheter härrörfrom rättigheter ochfreedoms flowingrights and som
ifrån principerna dennaenshrined in thethe principles

ramkonvention.Convention.frameworkpresent

Artikel 17Article 17

sig inteåtarundertake ParternaThe Parties attnot to
förinkräkta páofinterfere with the right rätten personerpersons

minoriteternationellatillhörnational minoritiesbelonging toto som
upprätthålla friaochandmaintain free upprättaestablish and att

fredliga kontakterochfrontiers överpeaceful contacts across
medstaying inlawfully gränsernawith sompersonerpersons

vistas i andralagligenparticular thoseStates, inothers stater,
vilka desärskilt med dem medethnic,sharewith whom they an

språkligkulturell,delar etnisk,religiouslinguisticcultural, enor
ellerreligiös identitetcultural elleridentity, ettor a conunon

kulturarv.heritage. gemensamt

åtar sig inte2. ParternaParties undertake2. The attnot to
förinkräkta påof rättenwith the rightinterfere personerpersons

minoriteternationellatillhörminoritiesnationalbelonging toto som
icke-i aktiviteter inomof deltaactivitiesparticipate in the attnon-

organisationer på såvälstatligabothgovernmental organisations,
nivå.internationellnationellinternationalandthe nationalat som

levels.

Artikel 18Article 18

efterskallendeavour Parterna strävaParties shallThe attto
nödvändigt ingådär såwhere ärconclude, necessary,

multilaterala avtalochbilateralamultilateralandbilateral
medsärskiltmed andrainwith other States, stateragreements

säkerställasyfteiinneighbouring States,particular grannstater, att
tillhörskyddprotection oftheorder to personer somavensure
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minoriteter.national berörda nationellabelonging thetopersons
minorities concerned.

skall där detParties ParternaWhere relevant, the är
förlämpligt vidta åtgärdershall take attto encouragemeasures

samarbeteco-operation.transfrontier överuppmuntra
gränserna

Artikel 19Article 19

respekteraåtar sigParternaParties undertakeThe attrespectto
iförverkliga principernaprinciples ochtheand implement

såramkonvention och därdennaenshrined in the present
denödvändigt endastConvention making, göraframework är

inskränkningarbegränsningar,only thosewhere necessary,
föreskrivs ieller avvikelserrestrictionslimitations, somor

rättsligainternationellawhich providedderogations are
Konventionensärskiltinstrument,international legalfor in

mänskligaskydd för departicular theininstruments, om
och deof rättigheternathe ProtectionConvention for

friheterna, i dengrundläggandeFundamentalandRightsHuman
tillämpliga på demån defar they ärFreedoms, in areso as
och friheter härrörrättigheterandthe rightsrelevant somto

principer.nämndafrånfrom the saidfreedoms flowing
principles.

Sektion IIISection III

Artikel 20Article 20

de rättigheterutövandetand Vidof the rightsthe exerciseIn av
frånhärröroch frihetertheflowing fromfreedoms som

principerna i dennaenshrined in theprinciples present
varjeramkonvention skallConvention,framework personany

minoritetnationelltillhörnationalbelonging to ensomaperson
den nationellarespekterathe nationalminority shall respect

lagstiftningen och andrasrights ofand thelegislation
särskilt derättigheter,ofparticular thoseothers, som

tillhörmajority tillkommerthebelonging to personer sompersons
nationellaeller andramajoritetennational minorities.othertoor

minoriteter.
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Article 21 Artikel 21

Nodiing in the framework Ingenting i denna ramkonventionpresent
Convention shall be interpreted skall tolkas det medförattas som
implying right in sig någonrätt ägnato attany engage

activity perform utföraverksamhet eller någonactany or any
fundamental handling striderthecontrary to motsom

folkrättsligaprinciples of international law and grundläggande
of sovereign principer särskiltin particular the och staternas

equality, territorial integrity and jämställdhet, territoriellasuveräna
of politiskapolitical independence States. integritet och oberoende.

Article Artikel 2222

framework Ingenting i ramkonventionNothing in the dennapresent
Convention shall be construed skall tolkas det innebärattas som

from of begränsning eller avvikelselimiting derogatingor any av
fimdamental från de mänskliga rättigheter ochthe human rights and

grundläggande friheter kanfreedoms which be ensured sommay
i fördrags-under the laws of Contracting garanteradevara enany

slutande lagstiftning eller iunder otherParty partsor any
tillträtt.which något avtal denParty. annatagreement to soma

Artikel 23Article 23

friheterfreedoms flowing rättigheter ochThe rights and De som
enshrined in härrör från de principerfrom the principles som

i ramkonventionthe framework dennapresent anges
skall, i den mån de föremål förConvention, in far they äras areso

princip ithe subject of corresponding motsvarandeena
Konventionen förprovisions in Convention for skydd dethe om

Rights mänskliga rättigheterna och dethe Protection of Human
frihetema eller iand Fundamental Freedoms in grundläggandeor

protokollen till denna, tolkas såthe Protocols thereto, shall be
med deunderstood conform de överensstämmerto atttoso as

bestämmelserna.the latter provisions. senare
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Section IVSection IV

Artikel 24Article 24

ministerkommittéEuroparådetsofConimittee of MinistersThe
fördragsslutandeövervaka deskallCouncil of shallthe Europe

genomförande dennaof thisimplementationmonitor the parternas av
ramkonvention.by theframework Convention

Contracting Parties.

The Parties which2. notare
medlemmarinteCouncil of 2. Partermembers of the ärsom

iEuroparådet skall deltaparticipate in theshallEurope av
enligtgenomförandemekanismenimplementation mechanism,

skallbestämmelserbeaccording modalities toto som senare
fastställas.determined.

Article 25
Artikel 25

ofWithin period one yeara
år efterperiodforce of Inomfollowing the into ettentry omen

ramkonventionsConvention dennaframeworkthis
ikraftträdande förtheof Contracting Party,respect ena

skall denfördragsslutandetheshall transmitlatter partto
fullständigsändaof CouncilGeneral theSecretary senare

Europarådetsinformation tillinformation thefullof Europe on
degeneralsekreterarelegislative and other ommeasures

andra åtgärderlagstiftnings- ochthegive effecttaken toto
för verkanvidtagitsin thisprinciples attset out gesom

i dennaprinciperdeConvention.framework angessom
ramkonvention.

varjeDärefter skallshall 2.Thereafter, each Party2. part,
närhelstgrundval ochperiodiskGeneraltransmit the Secretaryto

detta,ministerkommittén begärbasis andperiodicalon a
information tillytterligareof sändaCommitteewhenever the

betydelsegeneralsekreterarenfurtherMinisters requests avanyso
dennagenomförandetthe förof relevanceinformation to av

ramkonvention.of this frameworkimplementation
Convention.
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skall tillGeneral shall 3. Generalsekreteraren3. The Secretary
ministerkommittén vidarebefordraCommittee offorward theto

enligtinformation den information sändsMinisters the som
i artikel.under the of this bestämmelserna dennatransmitted terms

Article.

Artikel 26Article 26

of Vid utvärderingevaluating the adequacyln av
lämpligheten de åtgärdertaken by the Partiesthe somavmeasures
vidtagits föreffect the principlesgive parterna attto to set geav

Convention verkan de principerin this frameworkout som anges
denna ramkonvention skallCommittee of Ministers shall ithe

få biståndministerkommitténassisted by advisorybe avan
of which rådgivande kommittécommittee, the members varsen

in medlemmar skall ha erkändshall have recognised expertise
inom områdetprotection of expertkunskapthe field of the

nationella minoriteter.minorities. skyddnational av

sammansättningen denof this 2.The composition2. av
rådgivande kommittén och desscommittee and itsadvisory

skall fastställasdetermined by arbetsordningprocedure shall be av
periodministerkommittén inomCommittee of Ministers withinthe en

år efter dennaperiod of following the ettoma one year
ikraftträdande.framework ramkonventionsinto force of thisentry

Convention.

VSektionSection V

Artikel 27Article 27

ramkonvention skallConvention shall DennaThis framework vara
undertecknandeförfor by thebe signature öppen avopen

Europarådets medlemsstater.of the Council ofmember States
konventionentill den dag dåwhen Framuntil the dateEurope. Up

i kraft skall deninto force, träder äventhe Convention enters vara
undertecknande varjeförfor signatureshall also be öppen avopen

inbjudits därtillother State invited byby stat avsomannanany so
ministerkommittén. skallDenConimittee of Ministers.the

godtas ellerratificeras,subject ratification, acceptanceto
Ratifikations-,godkännas.approval shall be depositedor

godkännande-godtagande— ellerGeneral of thewith the Secretary

136



Bilaga 2SOU 1997:193

skall deponeras hosof instrumentCouncil Europe.
Europarådets generalsekreterare.

Artikel 28Article 28

ramkonvention träder iftmework Convention DennaThis
förstafirst kraft den dagen i denshall into force theenter on

månad följer efter utgångenof month following theday the som
period månader frånof period of threeexpiration treav en oma

iwhich den dag då tolv medlemsstatermonths after the date on
Europarådet har uttryckt sittof thetwelve member States
samtycke till bundnaof have expréssedCouncil Europe att vara av
konventionen i enlighet medbe bound by thetheir consent to
bestämmelserna i artikel 27.accordance with theConvention in

of Article 27.provisions

förhållande tillof member State 2. I2. In respect enany
uttryckermedlemsstatwhich subsequently its som senareexpresses

sitt samtycke till bundenbound by thebe attconsent to vara
ramkonventionen träder dennaConvention shallframework enter av

kraft den första dagen i denforce first day of the iinto theon
utgångenmånad följer efterfollowing the expiration ofmonth som

period månader frånafter theperiod of three months treen omava
dagen för deponeringenof deposit of thedate the av

godtagande- ellerratifikations-,of ratification,instrument
godkännandeinstrumentet.approval.acceptance or

Artikel 29Article 29

force of Efter det dennaAfter the into attentry
kraftramkonvention har iframework Convention andthis trätt

och efter samråd med deContractingafter consulting the
fördragsslutande kanof thethe ConunitteeStates, staterna

ministerkommitté,Europarådetsof Council ofMinisters the
beslut fattas medaccedeinviteEurope ettto to genom sommay

föreskrivs iden majoritetConvention, by decisionthe soma
Europarådetsfor artikel 20 d ithe majority providedtaken by

of stadga, inbjuda varjeof thein Article 20.d Statute stat att
ansluta sig inte medlemCouncil ofthe Europe, är avany non- som

inbjuditsof Europarådet ochmember of the CouncilState attsom
iunderteckna ramkonventionenwhich, invited sign inEurope to
iof enlighet med bestämmelsernaaccordance with the provisions
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artikel intedone 27, harArticle 27, has ännuyetnot so, men
gjort varje icke-other non-member State. detta, ochand annanany
medlemsstat.

förhållande till anslutandeof acceding 12. ln respect enany
Convention träder ramkonventionen ithe frameworkState, stat

first kraft den första dagen i deninto force theshall enter on
following the månad följer efter utgångenday of the month som

frånof of three period månaderexpiration period treen oma av
of the den dag dåmonths after the date

anslutningsinstrumentetof ofdeposit the instrument
deponerades hos Europarådetsaccession with the Secretary

of Council of generalsekreterare.General the Europe.

Artikel 30Article 30

the time of En kan vidAny State statatmay,
undertecknandet ellersignature when depositing its dennäror

sitt ratifikations-,instrument of ratification, deponerar
approval accession, godtagande-, godkännande- elleracceptance, or

anslutningsinstrumentspecify the territory territories angeor
vilket territorium eller på vilkafor international relationswhose
territorier, för internationellaresponsible which thisto vars
förbindelser ansvarig,framework Convention shall den är

ramkonvention skallapply. denna vara
tillämplig.

kan vidState later 2. En2. Any statat en senaremay any
tidpunkt, förklaring tilldate, by declaration addressed genom ena
Europarådets generalsekreterare,the General of theSecretaryto

tillämpningen dennaCouncil of extend the utsträckaEurope, av
ramkonvention tillapplication of this framework ett annat
territorium iConvention other territoryto som angesany
förklaringen. sådantspecified in declaration. Förthe In ett
territorium träderof such territory therespect
ramkonventionen i kraftframework Convention shall denenter

of the första dagen i den månadinto force the first day somon
expiration of följer efter utgången periodmonth following the av en

månader från den dag dåperiod of three months after the treoma
declaration generalsekreterarendate of receipt of such mottog

förklaringen.General.by the Secretary
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förklaringdeclaration made under EnAny avgettssom
tvåpreceding paragraphs enligt de föregående punkternathe two

of territory kan, med avseendein ettrespect anymay,
specified such declaration, be territorium iangettssom

förklaringen, återtasby notificationwithdrawn genoma
tilladdressed the Secretary underrättelseto

ÅtertagandetWithdrawal shall generalsekreteraren.General. The
kraft förstaeffective the first day träder i den dagen ibecome on

följer efterof month following the den månadthe som
of period of three utgången periodexpiration treav en oma

of från dåmonths after the date of receipt månader den dag
notification by the Secretary generalsekreterarensuch mottog

General. underrättelsen.

ArtikelArticle 31 31

tidpunkttime En kan vid vilkenAny Party at partanymay
helstdenounce this framework dennasägasom upp

Convention by of ramkonvention notifikationatmeans genom
till Europarådetsnotification addressed theto

of CouncilGeneral the generalsekreterare.Secretary
of Europe.

träder i kraftSuch denunciation shall become 2. Uppsägningen2.
i månadeffective the first day of the den första dagen den somon

följer efter utgången periodmonth following the expiration of av en
från den dag dåperiod of six months after the månadersexoma

notification generalsekretarendate of receipt of the mottog
notifikationen.General.by the Secretary

Artikel 32Article 32

Europarådets generalsekreterareThe Secretary General of the
notify the skall underrätta EuroparådetsCouncil of Europe shall

of the Council, medlemsstater, andramember States
States and signatärstater och varjeother signatory stat somany
acceded this anslutit sig till dennawhich has harState to

framework Convention, of: ramkonvention om

singature; a undertecknande,a any

the deposit of instrument b deponering ratiñkations-,b any av
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ellergodtagande—, godkännande-of ratification, acceptance,
anslutningsinstrumentaccession;approval or

force of dag för denna ramkonventionsdate of into cc entryany
ikraftträdande enligt artiklarna 28,framework Convention inthis

30,with Articles 28, 29 29 ochacccordance
and 30;

åtgärder, notifikationernotification d andrad other act, orany
meddelanden dennathis ellercommunication relating rörto som

ramkonvention.Convention.framework

Till bekräftelse härav harwhereof thewitnessln
undertecknade, därtillbeing dulyundersigned,

befullmäktigade,vederbörligenhave signedauthorised thereto,
undertecknat dennaConvention.this framework
ramkonvention.

of Upprättad i Strasbourg den lthis lst dayStrasbourg,Done at
februari på engelska ochEnglish and 1995February 1995, in

likafranska, vilka bådabeing equally ärFrench, both textertexts
exemplarwhich giltiga, i endain singleauthentic, ett somcopya

i Europarådetsin the archives skall deponerasshall be deposited
EuroparådetsThe arkiv.of the Council of Europe.

sändaCouncil generalsekreterare skallGeneral of theSecretary
kopior till varjetransmit certified bestyrktaof shallEurope

och tillof medlemsstat i Europarådetmember Statecopies eachto
inbjuditsvarje harof andthe Council Europe statto any annan som

sigeller anslutaaccede undertecknainvited signState attto toor
ramkonvention.Convention. till dennathis framework

.så
å
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