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1. Utgångspunkter
I denna rapport ges svar på några frågor om vilka internationella åtaganden svenska staten
har gjort när det gäller det samiska språket (frågorna från Sametinget finns i bilagan).
De konventionsåtagande som främst tas upp i svaren på frågorna är de som finns i den
Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk (Språkstadgan) och i Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (Ramkonventionen). Skälet till det är att dessa
båda konventioner innehåller flest detaljerade åtaganden till stöd för det samiska språket
och till stöd för samers kultur där språket är en viktig del.
Utöver Språkstadgan och Ramkonventionen behandlas också några bestämmelser i FN:s
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eftersom dessa har varit och är
centrala för minoriteters och urfolks rätt till sin kultur i vid mening. Några bestämmelser i
urfolksdeklarationen om kultur och språk behandlas också eftersom det är det senaste
internationella dokumentet som ger vägledning när det gäller stör för urfolks språk och
kultur.
Konventioner är bindande för de stater som ratificerar dem. Motsvarande gäller inte för
andra internationella överenskommelser som exempelvis deklarationer. De konventioner som Sverige har ratificerat är alltså viktigast i den internationella rätt som Sverige
åtagit sig att leva upp till.
Det bör noteras att bestämmelser i konventioner inte kan åberopas direkt av enskilda
individer gentemot myndigheter eller domstolar i Sverige om inte konventionerna tagits
in i svensk lagstiftning. Det är inte vanligt att man gör det i Sverige som tillämpar ett s.k.
dualistiskt system. Det innebär att regeringen när Sverige binder sig för en konvention
går igenom den svenska lagstiftningen och bedömer om den motsvarar de åtaganden
svenska staten gör konventionen ratificeras. Ibland kommer man fram till att det behövs
lagändringar för att Sverige ska kunna leva upp till åtagandena enligt konventionen. När
Sverige tillträde Språkstadgan och Ramkonventionen tillkom exempelvis lagen
(1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar
som senare har ersatts av den nu gällande lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk (Minoritetslagen).
Vartefter tiden går kan det hända att svensk lag behöver anpassas till kraven enligt de
konventioner som Sverige är bunden av. Det kan exempelvis ske om det internationella
organ som övervakar att staterna följer en konvention kommer fram till att det finns
brister i genomförandet av konventionens bestämmelser på nationell nivå. Om den
svenska regeringen delar den synen kan svensk lag ändras för att bättre nå upp till
konventionens krav. I den senaste propositionen (prop. 2017/18:199, En stärkt
minoritetspolitik) påpekar regeringen att en grund för de förslag som regeringen lägger
fram är att man fullt ut vill leva upp till de åtaganden man gjort internationellt gentemot
de nationella minoriteterna: ”Eftersom minoritetspolitiken genomför internationella
åtaganden i svensk rätt och förvaltning, kan inte annat än full efterlevnad av de
nationella minoriteternas rättigheter accepteras”. Därefter föreslås vissa lagändringar
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såsom rätt att få hela eller en väsentlig del av förskoleundervisningen och äldreomsorg
på samiska i förvaltningskommunerna.1 .….
Förutom att ny svensk lagstiftning kan skapas för att Sverige ska kunna leva upp till sina
åtaganden enligt internationell rätt så kan innehållet i konventioner användas som
tolkningsmaterial vid tillämpningen av svensk lag. Så långt detta är möjligt inom ramen
för lagens ordalydelse ska svenska bestämmelser tolkas på ett sätt som är förenligt med
Sveriges konventionsåtaganden. Detta kallas fördragskonform tolkning. De högsta
domstolarna i Sverige anses på senare år ha blivit allt mer fördragskonforma i sin
tolkning av svensk lagstiftning.2 Domstolar och myndigheter jämför dock som regel inte
nationell rätt med internationella åtaganden utan särskild anledning, exempelvis att en
part i ett mål har åberopat en konvention eller att en oklarhet finns om hur nationell
rätt ska förstås.3
Minoritetslagen är ett exempel på en lag där det av förarbetena kan utläsa att den ska
tillämpas fördragskonformt. Lagen innehåller en rad bestämmelser som har tillkommit på
grund av olika åtaganden som Sverige har gjort enligt Språkstadgan och Ramkonventionen.
Ett exempel på en sådan bestämmelse är 4 § Minoritetslagen där det föreskrivs att det
allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla
och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av
det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
I förarbetena till bestämmelsen i 4 § Minoritetslagen anges att den bygger på det åtagande
Sverige har gjort enligt artikel 5 i Ramkonventionen. Regeringen hänvisar till det uttryckliga
ansvar Sverige enligt artikeln har för att de nationella minoriteterna ska kunna bevara och
utveckla sitt språk och sin kultur. Därefter anges att det innebär att myndigheter har ansvar
för att aktivt främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken och de nationella
minoriteternas kultur. 4 Det innebär alltså att bestämmelsen i 4 § Minoritetslagen ska
tillämpas fördragkonformt.

2. Vilka åtaganden har Sverige gjort enligt internationell rätt för det
samiska språket?
Vilka internationella åtaganden kan åberopas när det gäller samernas rätt i Sverige till
samiska språket?

I Sametingets språkpolitiska handlingsprogram5tas en rad viktiga konventioner upp som
gäller det samiska språket. Jag har i inledningen angett vilka konventioner som främst
kan åberopas när det gäller Sveriges åtaganden för det samiska språket och fös samers
1

Prop. 2017/18:199, En stärkt minoritetspolitik, s. 27 och 107ff.
Ove Bring, Said Mahmoudi och Pål Wrange, Sverige och folkrätten, s. 63, Norstedts Juridik, femte upplagan.
3
SOU 2010:70 Ny struktur för mänskliga rättigheter, s. 130 f.
4 Prop. 2008/09:158, s. 67.
5
Sametingets språkpolitiska handlingsprogram antogs år 2016 av Sametingets plenum,
https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak
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kultur som språket är en viktig del av. Det handlar om Språkstadgan och
Ramkonventionen. FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter har
genom människorättskommissionens rättspraxis som förstärks genom en allmän
kommentar om artikel 27, kommit att bli ett viktigt skydd som kan åberopas för
minoriteters och urfolks kultur i vid mening. Vissa bestämmelser i urfolksdeklarationen
(särskilt artikel 13, 14 och 16) ger också skydd för urfolks språk. Även om deklarationen
inte är bindande för Sverige på samma sätt som konventioner, visar den en viljeinriktning som svenska staten åtagit sig att arbeta för när det gäller samers språk och
kultur.
Några andra internationella konventioner som också innehåller föreskrifter om särskilda
åtgärder för att stärka minoriteters och urfolks utbildning kultur, språk och religion är
konventionen om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering och konventionen om
barnets rättigheter. 6

2.1 Internationell rätt om minoriteter och urfolk bygger på två centrala
principer
Internationell rätt om minoriteter och urfolk bygger på två centrala principer. Det är dels
principen om icke-diskriminering och skyldigheten för stater att vidta positiva åtgärder för
att stödja minoritetsspråk, dels principen om att minoriteter har rätt att delta i och påverka
beslut som rör dem och deras kultur.
Icke-diskriminering och särskilda positiva åtgärder för att stödja minoritetsspråk.
Grundläggande i internationell rätt är likabehandlings- och icke-diskrimineringsprincipen.
Den innebär att personer som tillhör en minoritet har samma rätt till sitt språk och sin kultur
som personer som tillhör majoriteten.
Utöver detta gäller ett särskilt skydd för minoriteters och urfolks kultur (där språket ingår)
som innebär att stater ska vidta särskilda positiva åtgärder för att stötta minoriteters och
urfolks kultur. Skälet till detta är att sådana åtgärder behövs för att individer som tillhör
minoritetsgrupper och urfolk ska kunna uppnå samma kulturella rättigheter som personer
som tillhör majoriteten i praktiken.
En central bestämmelse när det gäller skydd för minoriteters kultur i vid mening är
bestämmelsen i artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Där
anges att i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, ska de som
tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar av
sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion eller använda sitt
eget språk. Genom att skydda minoriteters särdrag samt deras kulturella, religiösa och
språkliga verksamheter bekräftar, stärker och utvidgar artikel 27 rätten att på lika villkor
kunna få de rättigheter som nämns i övriga artiklar, t.ex. att bevara och utöva sin kultur.
6

SOU 2005:79, s.36.
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Även om bestämmelsen i artikel 27 är negativt formulerad så att staten ska avstå från aktiviteter som kan äventyra minoritetsfolks och urfolks kultur tolkas den numer som en rätt som
kan medföra förpliktelser för staterna att vidta positiva åtgärder, t.ex. att införa skyddsmekanismer för minoriteters kultur. 7
Språkstadgan och Ramkonventionen är tydliga när det gäller skyldigheten att vidta positiva
åtgärder för att minoriteter och urfolk ska kunna bevara och utveckla sin kultur och sitt
språk. Sverige har ratificerat båda konventionerna för det samiska språket och för samer
som en nationell minoritet. Båda konventionerna innehåller bestämmelser om skydd mot
diskriminering av minoritetsspråk (artikel 7.2 i Språkstadgan) och av minoriteters kultur
(artikel 4.2 i Ramkonventionen).
Men det finns också uttryckliga bestämmelser om att staterna ska vidta särskilda positiva
åtgärder för att stärka minoritetsspråk och minoriteters kultur i övrigt. I artikel 7 i Språkstadgan anges att i fråga om landsdels- eller minoritetsspråk inom de territorier där sådana
språk används, och i enlighet med situationen för varje språk, ska parterna bygga sin politik,
lagstiftning och praxis på ett antal mål och principer, däribland behovet av beslutsamma
åtgärder för att främja landsdels- eller minoritetsspråk i syfte att skydda dem (p. 1c) .
I den förklarande rapporten till denna bestämmelse i Språkstadgan anges att det i dagens
läge är uppenbart att ett flertal landsdels- eller minoritetsspråk är så svaga att det inte
räcker med att förbjuda diskriminering för att säkerställa deras överlevnad. De behöver
aktivt stöd. Det är upp till respektive stat att bestämma på vilket sätt det avser att gå till väga
för att främja landsdels- eller minoritetsspråk så att de kan bevaras. Men stadgan betonar
att bestämda åtgärder krävs.
I artikel 5 p. 1 i Ramkonventionen anges att staterna åtar sig att främja de förutsättningar
som är nödvändiga för att personer som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och
utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen
religion, språk, traditioner och kulturarv. Detta innebär som redan nämnts en skyldighet för
staterna att vidta positiva åtgärder för att stötta minoriteternas strävan att behålla sitt språk.
Den rådgivande kommittén (övervaktningsorganet för ramkonventionen) behandlar i sin andra
tematiska kommentar till ramkonventionen språkliga rättigheter för nationella minoriteter.
Utgångspunkten för att åstadkomma fullständig och effektiv jämlikhet för personer som tillhör
nationella minoriteter på alla områden av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet
är enligt den rådgivande kommittén att staterna vidtar särskilda åtgärder för att råda bot på
tidigare eller strukturella ojämlikheter och se till att alla människor, även de som tillhör en
nationell minoritet, har lika möjligheter bl.a. när det gäller att använda sitt språk. Den rådgivande kommittén betonar det särskilda sambandet mellan språk och bevarandet av kultur,
7

Kommittén för mänskliga rättigheter, allmän kommentar nr 23, paragraf 27.
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särskilt när det gäller till antalet små minoriteter och urbefolkningar vars traditioner och kultur
bevaras bland annat genom att deras språk fortsätter att användas. Rätten för personer som
tillhör nationella minoriteter att använda sitt språk bör enligt den rådgivande kommittén tydligt fastställas och skyddas genom lagstiftning, vars efterlevnad bör övervakas regelbundet. 8
Urfolksdeklarationen innehåller också bestämmelser om att staterna ska vidta särskilda positiva åtgärder för att skydda och främja användningen av urfolks språk inom olika delar av det
privata och offentliga livet (artikel 13, 14 och 16).
Rätt för minoriteter att delta i- och påverka beslut som rör den egna kulturen inklusive
språket
Artikel 25 a i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter anger att varje
medborgare ska ha rätt och möjlighet att delta i allmänna angelägenheter direkt eller genom
valda ombud. Detta har tillsammans med bestämmelsen i artikel 27 tolkats som en rätt för
minoriteter att delta i beslut som påverkar dem och deras kultur. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har betonat vikten av att urfolk på ett meningsfullt sätt tillåts delta i beslut
som påverkar dem och deras kultur. 9 Det innebär att urfolk ska kunna påverka beslut som
berör dem och deras angelägenheter.
Även i Språkstadgan och Ramkonventionen finns bestämmelser om rätt för nationella minoriteter att delta i beslut som berör dem. I Språkstadgans artikel 7 p. 4 anges att parterna ska
ta hänsyn till de behov och önskemål som uttrycks av de grupper som använder dessa språk.
Som ett exempel rekommenderar expertkommittén för Språkstadgan i sin sjätte rapport att
Sverige ska prioritera en stärkt utbildning i eller på de nationella minoriteternas språk
baserat på behoven hos talarna och i enlighet med den situation som vart och ett av minoritetsspråken befinner sig i.10
I artikel 15 i Ramkonventionen anges att de som tillhör en nationell minoritet ska kunna delta
effektivt i det kulturella, sociala och ekonomiska livet samt i offentliga angelägenheter, särskilt
sådana som berör dem. Rätten att effektivt delta innebär att det inte räcker med att formellt
samråda. De nationella minoriteterna måste också tillförsäkras ett betydande inflytande så att
de så långt möjligt kan ställa sig bakom de beslut som tas.11

8

Den rådgivande kommitténs tematiska kommentar nr 3 om språkliga rättigheter, p.2 och p.22,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c120
2.
9
Kommittén för mänskliga rättigheter, allmän kommentar nr 23, paragraf 27.
10
Expertkommitténs sjätte rapport om Sveriges tillämpning av Språkstadgan, 2017,
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680703ca5#_Toc475970372.
11
Rådgivande kommitténs andra tematiska kommentar om effektivt deltagande av nationella minoriteter, 2008
p. 19.
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Vad ett effektivt deltagande i beslut som rör samer innebär kommentarades i den rådgivande expertkommitténs senaste utlåtande om Sverige.12 Där noteras att de nationella
minoriteterna inte tillåts påverka beslut som berör dem i tillräcklig utsträckning. När det
gäller samerna tar den rådgivande expertkommittén framförallt upp beslut som rör
användningen av samers traditionella mark eftersom marken är av stor betydelse för
samisk kultur. Den rådgivande expertkommittén anger i en av tre rekommendationer för
omedelbar åtgärd att svenska staten bör öka och formalisera möjligheterna för samer
att på ett meningsfullt och effektivt sätt delta i beslutsprocesser på kommunal, regional
och nationell nivå som rör deras kultur på traditionell mark. En annan rekommendation
för omedelbar åtgärd handlar om att öka tillgången i och på minoritetsspråk i nära
samarbete med minoritetsrepresentanter. Dessa rekommendationer har Europarådets
ministerkommitté ställt sig bakom i sin senaste resolution om Sveriges tillämpning av
Ramkonventionen.13
Även i urfolksdeklarationen finns bestämmelser om att urfolk har rätt att påverka beslut
som berör dem. Där talas om att stater ska sträva efter att få urfolks fria, på förhand
informerade samtycke till beslut som berör dem (artikel 19). I en kommentar till denna
bestämmelse lägger FN:s urfolksgrupp stor vikt vid hur urfolket informeras och har
möjlighet att delta i beslutsprocesserna samt hur dialogen mellan dem och regeringen
eller företrädare för regeringen (myndigheter) utformas.
2.2 Sammanfattning av Sveriges internationella åtaganden när det gäller det
samiska språket
Sammanfattningsvis innehåller de konventioner som ovan har behandlats och urfolksdeklarationen två övergripande principer som gäller för Sveriges åtaganden för minoritetsspråk och för personer som tillhör urfolk/minoriteter, nämligen,
 ett förbud mot diskriminering av minoritetsspråk och av minoriteters kultur och
ett åtagande att vidta positiva åtgärder för att stärka minoritetsspråken och den
strävan personer som tillhör minoriteterna har att bevara och utveckla sin
kultur,
 en rätt för personer som tillhör minoriteter att delta i och påverka beslut som
rör deras språk, kultur och frågor som i övrigt som särskilt berör dem.
Detta innebär att svenska staten genom de konventioner som man har åtagit sig att följa
har åtagit sig att inte diskriminera användningen av samiska, vidta positiva åtgärder för
att samer ska kunna bevara och utveckla samiskan och andra delar av den samiska
kulturen samt åtagit sig att ge samer möjlighet att delta i och effektivt påverka beslut
om det samiska språket och den samiska kulturen i övrigt.
12

Fourth Opinion on Sweden – adopted on 22 June 2017, https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-swedenadopted-on-22-june-2017/168075fbab.
13
Rådgivande kommitténs fjärde yttrande om Sverige, https://rm.coe.int/fourth-opinion-on-sweden-adoptedon-22-june-2017/168075fbab. Europarådets resolution om Sveriges tillämpning av ramkonventionen för skydd
av nationella minoriteter, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016808d5a35.
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3. Kan man åberopa internationell rätt för att samer och samiskt
språk och kultur ska behandlas efter sina behov och
förutsättningar?
Frågor: När samer behandlas som nationell minoritet placeras det samiska språket i en
grupp där språken har olika förutsättningar och behov och samernas hindras från att
stärka sitt samhälle och sin kultur. Finns det en möjlighet att åberopa internationell rätt för
att samer och samiskt språk och kultur ska behandlas efter sina behov och förutsättningar?
Vilka bestämmelser i Ramkonventionen och Minoritetsspråkskonventionen kan åberopas?
Samer har till skillnad från minoriteter ett ting och egen skolform men ges ej möjlighet att
utveckla språket på egna villkor. Minoritetsbegreppet har blivit ett hinder för utvecklingen
när samer behandlas i klump med andra minoriteter(se utveckling för samisk media, den
har stagnerat för sameradio och same-TV sedan samerna betraktas som nationella
minoriteter). Hur kan detta motverkas?

Samer i egenskap av nationell minoritet och samiska som ett landsdels- och minoritetsspråk
ska behandlas efter sina särskilda behov och förutsättningar. Det framgår av Språkstadgans
text liksom av den förklarande rapporten till Språkstadgan. Flera gånger nämns att varje
språk måste behandlas efter sin situation och sina förutsättningar.
I artikel 7 i Språkstadgan anges exempelvis att ”i enlighet med situationen för varje språk, ska
parterna bygga sin politik, lagstiftning och praxis” på ett antal mål och principer exempelvis
behovet av beslutsamma åtgärder för att främja landsdels- eller minoritetsspråk i syfte att
skydda dem. Det är alltså tydligt av själva texten i artikel 7 att politik, lagstiftning och praxis
ska anpassas till situationen för varje språk för att på bästa sätt främja och skydda språket.
Det kan också noteras att expertkommittén, som övervakar Språkstadgans tillämpning i
Sverige, behandlar det samiska språket separat i sina rapporter. Det visar att man anser att
alla minoritetsspråk inte kan behandlas på samma sätt.14
Ramkonventionen tar sikte på att ge skydd för personer som tillhör en nationell minoritet.
Sverige har i egenskap av en stat som ratificerat konventionen åtagit sig att ”främja de
förutsättningar som är nödvändiga för att personer som tillhör nationella minoriteter skall
kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin
identitet, nämligen religion, språk, traditioner och kulturarv” (artikel 5.1). Det innebär alltså
myndigheter i Sverige ska främja de förutsättningar som behövs för att de individer som
tillhör en nationell minoritet ska kunna behålla och utveckla sin kultur och identitet och sitt
språk, på individnivå. Ett exempel på de särskilda behov som finns för att samer ska kunna
behålla och utveckla sin kultur är markens betydelse för den samiska kulturen. Den
rådgivande expertkommittén har vid flera tillfällen i sina kommentarer till artikel 5 i
Ramkonventionen uppmärksammat att samer i egenskap av urfolk har ett särskilt behov av
skydd för sina traditionella marker för att kunna bevara sin kultur och identitet.15
14

Expertkommitténs sjätte rapport om Sveriges tillämpning av språkstadgan,2017,
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680703ca5.
15
A.a. p. 37 och 38.

9

I Sametingets språkpolitiska handlingsprogram tas också det samiska språkets koppling till
naturen och den samiska identiteten fram: ” I vårt språk samiskan vilar vår värdegrund och
vår livsåskådning, vår djupa kunskap om levnadsförhållanden och vår starka koppling till vårt
land och naturen.” Sametinget påpekar att det finns särskilda behov av att stärka det
samiska språket för att kunna behålla traditionell kunskap. ”Traditionella samiska näringar
och aktiviteter, såsom renskötsel, duodji, jakt och fiske och nyttjande av den lokala naturmiljön, har varit och är ännu starka och viktiga språkdomäner. Dessa domäner utgör en
särpräglad begreppsvärld med egna nästintill oöversättliga terminologier för bland annat
väder, naturformationer, snö samt renen och dess behov.” 16
Detta visar att samer i egenskap av en nationell minoritet och urfolk har ett särskilt behov av
att skydda och främja det samiska språket som ett uttryck för sin relation till marken och
traditionella samiska näringar som en del av samisk kultur och identitet.
När det gäller frågan om de särskilda behov som samiskan har av stöd och skydd kan också
nämnas att det på flera ställen i den rådgivande expertkommitténs tematiska kommentarer
betonas att det är särskilt viktigt att beakta behoven hos till antalet små minoriteter. Skälet
till detta är att det kan vara svårare för individer som tillhör små minoriteter att komma till
tals och att bevara och utveckla sin kultur och sitt språk.17 Det bör man beakta när det gäller
talare av sydsamiska och lulesamiska som är små minoriteter inom den samiska minoriteten.
Den kan också noteras att den rådgivande expertkommittén som övervakar tillämpningen av
Ramkonventionen i Sverige, behandlar det samiska språket separat i sina rapporter. Det visar
att man inte anser att alla nationella minoriteters språk kan behandlas på samma sätt.
Det finns alltså ett tydligt stöd i båda Europakonventionerna för att utforma stödet till
samiskan i enlighet med det som behövs för att främja och skydda det samiska språket/
språken och i enlighet med det som behövs för att stötta samer som vill bevara och utveckla
sitt språk som en viktig del av den samiska kulturen.
Europarådets ministerkommitté som följer tillämpningen av europarådskonventionerna i
Sverige ger uttryck för att svenska staten bör utgå från respektive minoritets önskemål och
respektive språks behov när man utformar politiken för minoritetspråken. Ministerrådets
senaste resolution angående Språkstadgans tillämpning i Sverige år 2017 innehåller en
uppmaning att ”stärka utbildningen i och på samtliga nationella minoritetsspråk genom att
anta en övergripande och strukturerad strategi som utgår från såväl de minoritetsspråkstalandes behov som situationen för respektive språk” (CM/RecChL[2017].
16

INSATS 15: Dokumentering och revitalisering av traditionell kunskap och språk.
Se exempelvis p. 24 i den tredje tematiska kommentaren om språkliga rättigheter för personer som tillhör
nationella minoriteter.
17
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Den svenska regeringen har också gett uttryck för att varje minoritetsspråk måste behandlas
enligt sina förutsättningar och i enlighet med vad de personer som tillhör den nationella
minoriteten önskar. I uppföljningen av minoritetspolitiken anges att de nationella minoriteternas egenmakt är ett avgörande fundament som hela politikområdet ska vila på (prop.
2017/18:199 s. 22). Det konstateras också ”att det finns skillnader i förutsättningar och
behov mellan de olika nationella minoriteterna, men även att det råder en betydande
heterogenitet inom respektive minoritet. ” (prop. 2017/18:199 s. 25).
Sammanfattningsvis finns det alltså ett starkt stöd för att samiskan ska behandlas efter sina
behov och förutsättningar, både genom de internationella åtaganden som Sverige har gjort
och genom de uttalanden regeringen nyligen gjort i propositionen om en nystart för den
svenska minoritetspolitiken.

4. En samisk språklag
Fråga: Är det möjligt att skapa en samisk språklag i Sverige utifrån de åtaganden Sverige
gjort i Språkstadgan och Ramkonvention?

När Sverige anslöt sig till Språkstadgan och Ramkonventionen infördes lagen (1999:1175) om
rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar som senare har ersatts
av den nu gällande lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(Minoritetslagen). Detta visar att det är möjligt att reglera rätten att använda samiska på
olika sätt. Det skulle alltså vara möjligt att skapa en samisk språklag utifrån de åtaganden
Sverige har gjort i Språkstadgan och Ramkonventionen.
Det som kan tala för att skapa en samisk språklag är att det skulle behövas för att främja
samiskan som språk men också att Sametinget som företrädare för de som talar samiska
önskar det. Som tidigare nämnts är det enligt bl.a. både Språkstadgan och Ramkonventionen
viktigt att staterna tar hänsyn till de behov och önskemål som uttrycks av de grupper som
använder minoritetsspråken (se exempelvis artikel 7.4 i Språkstadgan och artikel 15 i Ramkonventionen).
Fråga: Kan de språkliga rättigheterna regleras i Sametingslagen efter norsk
modell?
Den norska sametingslagen börjar med en bestämmelse som anger att ”Lovens formål er å
legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv” (§ 1-1). Lagen innehåller allmänna bestämmelser (1),
bestämmelser om Sametinget (2) och bestämmelser om det samiska språket (3) och
övergångsregler och ikraftträdande (4).
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Syftet med sameloven anknyter nära till artikel 5 p 1. i Ramkonventionen som anger att
staterna som åtagit sig att tillämpa konventionen ska ”främja de förutsättningar som är
nödvändiga för att personer som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion,
språk, traditioner och kulturarv”. Beskrivningen av syftet ligger också nära den svenska grundlagsbestämmelsen i 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen ”Samiska folkets …. möjligheter
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”. Om en svensk samisk
språklag inleddes med ett motsvarande syfte som den norska lagen så skulle detta alltså
stämma väl såväl med Sveriges åtaganden enligt Ramkonventionen som med den svenska
grundlagsbestämmelsen.
Ett annat argument för att reglera rätten att tala samiska i en särskild språklag på motsvarande sätt som i Norge är att det i artikel 14 i Språkstadgan nämns att stater ska främja
ett transnationellt utbyte för minoritetsspråk som används i identiskt samma form i två eller
fler stater. Den bestämmelse är relevant för de samiska språken som talas i flera länder
(Norge, Sverige, Finland och Ryssland). I den förklarande rapporten till bestämmelsen anges
att det är önskvärt att samarbete över nationsgränserna utvecklas i allmänhet, men det
gäller i synnerhet där ett och samma landsdelsspråk talas på ömse sidor av en gräns. Både
syd-, lule- och nordsamiska används över den svensk-norska gränsen vilket alltså talar för ett
samarbete när det gäller regleringen av rätten att tala samiska mellan Norge och Sverige. I
den förklarande rapporten nämns kulturella evenemang och undervisning i landsdelsspråken
som exempel på utbyten som skulle kunna vara önskvärda.
I Ramkonventionen finns också en bestämmelse som uppmuntrar samarbete över nationsgränser, särskilt om det kan leda till att de önskningar och behov som personer som tillhör
minoriteter kan tillgodoses (artikel 18.2 och den förklarande rapporten till denna). Den
bestämmelsen skulle också kunna åberopas som stöd för att reglera det samiska språket på ett
liknande sätt i Sverige som i Norge eftersom det samiska folket genom Sametinget anser att
det skulle behövas.
När det gäller innehållet i rättigheterna att använda samiska finns det ingen bestämmelse i
Språkstadgan som säjer att grannländer där samma landsdelsspråk talas bör ratificera Språkstadgan i del III på samma åtagandenivå. I dagsläget är den norska språklagen utformad utifrån den åtagandenivå som norska staten har gjort för det samiska språket. Den åtagandenivån är högre än den svenska inom vissa områden. Det gäller bl.a. för rätten att använda
samiska i rättsväsendet (artikel 9), rätten att använda samiska i kontakter med förvaltningsmyndigheter och i samhällsservice (artikel 10) och rätten att använda samiska i vård som
mottas på grund av ohälsa eller hög ålder m.m. (artikel 13.2).
De argument som skulle kunna användas för att Sverige bör reglera rätten att använda
samiska på motsvarande nivå som i den norska sameloven är att det skulle underlätta
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samarbetet när det gäller det samiska språket över gränsen. Samarbete när det gäller
översättning och tolkning för att kunna använda samiska i kontakter med förvaltningsmyndigheter, samhällsservice och vård skulle exempelvis kunna underlättas om både
länderna hade lagreglerade rättigheter på samma nivå (jfr ovan bestämmelsen i artikel 14 i
Språkstadgan).
Ytterligare ett argument som kan anföras för att reglera rättigheterna att använda samiska
på samma nivå är att det behövs för att främja användandet av samiskan i Sverige och att
det är det talarna av samiska önskar (jfr ovan artikel 18.2 i Ramkonventionen).
Här kan man notera att den rådgivande expertkommittén för Ramkonventionen påpekar att
kraven på regeringarna att stötta minoriteternas språkliga rättigheter förändras vartefter
situationen för minoriteterna och deras språk förändras. Det kan innebära att nya åtgärder
måste vidtas för att nå upp till Ramkonventionens krav på stöd för minoriteternas språk.
Sådana åtgärder bör utformas i nära samråd med minoriteterna. 18

5. Vilka internationella åtaganden kan åberopas för att nå
Sametingets språkmål?
Fråga: Om inte Minoritetsspråkskonventionen och Ramkonvention räcker till för
Sametingets språkmål, dvs. den bedömning som Sametinget anser att samiska språket
behöver (t.ex. att alla samiska språk räknas som språk), vad kan åberopas för att nå
språkmålen?

Sametinget har i sitt språkpolitiska program satt upp ett antal språkmål och angett en rad
insatser som bedöms nödvändiga för att nå dessa mål. I det följande görs en bedömning av
vilka internationella åtaganden som Sverige har gjort som kan åberopas som stöd för språkmålen och insatserna.
Förstärkande och förtydligande av samiska språkrättigheter genom en samisk språklag har
redan behandlats ovan (insats 1). Medvetandegörande om de språkliga rättigheterna (insats
2) har behandlats av regeringen i prop. 2017/18:199, En stärkt minoritetspolitik, där det
läggs fram förslag till en ny bestämmelse i 3 § Minoritetslagen som ska tydliggöra
kommuners och myndigheters skyldigheter att informera om rätten att använda samiska
enligt lag.

5.1 Flera samiska språk
Den definition som finns i Språkstadgan av landsdels- och minoritetspråk, ger ingen ledning
för om olika varieteter av språk ska ses som samma språk eller olika språk.

18

A. a. p. 98.
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I samband med den svenska ratificeringen av Språkstadgan beslutade regeringen att behandla olika varieteter av finska som två språk; finska och meänkieli, medan olika varieteter
av samiska behandlades som ett språk. Att meänkieli behandlades som ett eget språk och
inte som en varietet av finska motiverades bl.a. med att den tornedalska befolkningen förutom språkliga särdrag också har kulturella och historiska särdrag. Att de olika samiska
varieteterna sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska behandlades som ett språk motiverades med att det skulle bidra till nordisk rättslikhet. Ett annat argument som användes var att
de minst använda varieteterna av samiska kanske inte skulle kunna omfattas av konventionens tillämpning om man behandlade dem som olika språk.19 Detta gällde enligt
regeringen i juni 1999.
Frågan är hur situationen för det samiska språket ser ut nu och vilka behov samerna i egenskap av nationell minoritet ser för att kunna bevara och utveckla sitt språk. Den rådgivande
expertkommittén för Ramkonventionen har ju angett att utvecklingen för minoriteterna och
deras språk måste följas och om nya åtgärder behövs måste sådana vidtas i nära samråd
med minoriteterna för att på det sättet uppfylla konventionens krav på skydd och stöd för
minoriteternas språk.
Om det i nuläget bedöms att de svagare varieteterna sydsamiska och lulesamiska behöver
behandlas som egna språk för att kunna överleva så kan det användas som ett argument för
att göra detta. Då kan man åberopa att en sådan åtgärd skulle skydda och främja samiskan
som landsdelsspråk i enlighet med vad som anges i artikel 7.1c i Språkstadgan och i enlighet
med artikel 5.1 i Ramkonventionen.
Här kan en kartläggning av vilka behov som finns för att skydda och stödja det samiska
språket behövas. Sametinget anger i sitt språkpolitiska handlingsprogram att en insats som
behövs är att undersöka vad som behövs för att stärka och främja de olika varieteterna av
det samiska språket (insats 23). En förstudie till en sådan kartläggning har genomförts i
samarbete med Umeå universitet men behöver enligt Sametinget fullföljas för att se hur
språket används i dag och i vilka sammanhang det finns möjligheter att använda samiska för
dem som talar språket.
Ett annat argument för att behandla de olika samiska varieteterna som olika språk är att
talarna av syd- och lulesamiska företrädda av Sametinget numera önskar det. Det finns stöd
för att staterna som ratificerat konventionen ska ta hänsyn till vad personer som tillhör
minoriteterna önskar (artikel 7.4 i Språkstadgan och artikel 15 i Ramkonventionen).
Regeringen har också visat att man är beredd att lyssna på minoriteternas önskan. Det
gjorde man år 1999 då tornedalingarna framförde att de ville att meänkieli skulle behandlas
som ett eget språk och inte som en varietet av finska.20
19
20

Prop. 1998/99:143 s. 34 f.
A.a. s.34.

14

5.2 Utbildning
När det gäller de insatser Sametinget anser behövs för att stödja utbildning i samiska för
barn och unga så motsvaras de inte av Sveriges åtaganden enligt Språkstadgan i dag. För att
insatsen 3, språkbadsmodellen, ska kunna åberopas med stöd av Språkstadgan behöver
Sverige höja sin åtagandenivå för utbildning i samiska språket till 8a)i), 8b)i) och 8c)i) i stället
för den lägre åtagandenivån 8a)iii), 8b)iv) och 8c)iv) som gäller i dag. Argument som kan
anföras för att Sverige bör höja sin åtagandenivå gentemot det samiska språket är desamma
som för att behandla de olika samiska varieteterna som olika språk, nämligen att samiska
språket behöver det för att skyddas och stärkas (jfr artikel 7.1 c i Språkstadgan och artikel 5.1
i Ramkonventionen) och att de samiska talarna genom Sametinget önskar det (artikel 7.4 i
Språkstadgan och artikel 15 i Ramkonventionen).
Övriga insatser för att stärka utbildningen i samiska för unga; kvalitativ samiskundervisning
via fjärrundervisning, säkerställa tillgång på samiska lärare och förskollärare, ansvar för
utvecklande av samiska läromedel för alla nivåer av utbildning och ungdomskampanj
”uppmuntran till att välja en samisk utbildningsväg” stöds av åtaganden både enligt
Språkstadgan (artikel 8 h) och Ramkonventionen (artikel 12.2 och 3)
När det gäller vuxenutbildning finns en rad insatser i Sametingets språkpolitiska program
som kräver ytterligare finansiering (insatserna 8, 9, och 11). Stöd för dessa insatser finns inte
genom några särskilda bestämmelser i Språkstadgan men man kan åberopa att det finns ett
behov av insatserna för att skydda och främja användningen av samiska och att de samisktalande själva önskar sådana insatser (Artikel 7.1 c och 7.4 i Språkstadgan och artikel 5.1 och
15 i Ramkonventionen, jfr ovan).
Däremot finns ett särskilt stöd för att uppmuntra att samiska erbjuds som kurser för att
vuxna ska kunna lära sig språket (insats 10). Stöd för en sådan insats finns i Språkstadgans
artikel 8 f) iii) där Sverige har åtagit sig att gynna eller uppmuntra att minoritetsspråk erbjuds
som ämnen inom vuxen- och vidareutbildningen.

5.3 Gränsöverskridande samarbete
I Sametingets språkpolitiska handlingsprogram finns flera insatser för att samisktalande i
Norge, Sverige och Finland ska kunna samarbeta om olika åtgärder för att stärka samiskan.
De insatser som nämns är;
 Ett gränsöverskridande språksamarbete – Giellagáldus – som omfattar
språkutveckling, godkännande av terminologi, ortnamn, språknormering och
information om språkliga frågor (insats 1),
 ”Samiflix”- en samnordisk plattform med samisk medieproduktion (insats 16),
 Sámás muinna/Sámásta mujna/ Saemesth munnjien, en kampanj som startats i
norska Sapmi med målsättningen att den samiska språkanvändningen ökar, att fler
pratar samiska, att samiska används på fler arenor, att samiskan blir synlig och att
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förståelsen för hur viktig samiskan är ökar i samhället. Kampanjen bör gå vidare till
svenska Sapmi (insats 21).
De gränsöverskridande insatserna för att stärka det samiska språket motsvaras av Sveriges
åtaganden enligt artikel 14 Språkstadgan som berör avtal mellan stater för att främja
kontakterna mellan dem som använder samma minoritetsspråk och för att främja
samarbetet till förmån för minoritetspråk som används i samma form. Det finns också stöd
för sådant samarbete i Ramkonventionens artikel 18 som anger att stater ska uppmuntra
sådant samarbete när personer som tillhör minoriteterna önskar det.

5.4 Media
När det gäller ökad närvaro av samiska i radio och TV tycks så ligger de insatser som Sametingets önskar på en högre åtagandenivå än den Sverige har gjort enligt Språkstadgan. Där
önskar Sametinget åtgärder som bättre skulle motsvaras av åtaganden enligt artikel 11 b)i)
och c)ii), dvs. samma åtagandenivåer som Norge har.

5.5 Sametingets roll i det samiska språkarbetet
I det språkpolitiska arbetet vill Sametinget inta en mer aktiv roll genom att ta över granskningen och godkännandet av samiska ortnamn (insats 14) och ta över ansvaret att för auktorisering av samiska tolkar och översättare (insats 13). Sametinget vill också leda arbetet med
dokumentering och revitalisering av traditionell kunskap och språk (insats 15) och med att
inrätta samiskt språkcentrum på nord-, lule-, och umesamiskt område (insats 20) samt
attitydarbete för att öka en positiv inställning till att använda samiska (insats 22).
Man kan hävda att dessa insatser behövs med hänsyn till de allmänna åtagandena som
Sverige har gjort av att vidta åtgärder för att tillgodose de behov och önskamål som samer
har för att skydda och främja samiskan som en viktig del av deras kultur (jfr ovan).

6. Vad händer om Sametinget begär att inte ingå i gruppen
minoriteter utan enbart ses som Sveriges urfolk?
Frågor: Vad händer om Sametinget begär att inte ingå i gruppen minoriteter utan enbart
ses som Sveriges urfolk? Kan samiska språket med benämning som urfolksspråk kvarstå
inom de rättigheter som Minoritetspråkskonventionen och Ramkonvention står för?

Urfolk behandlas i internationell rätt som en särskild sorts minoritet. Ett tydligt exempel på
det är hur människorättskommissionen i sin rättspraxis behandlat skyddet för minoriteter i
artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som ett skydd för
urfolks traditionella marker och näringar (jfr t.ex. målet Kitok mot Sverige där renskötsel
ansågs vara en central del av den samiska kulturen).
På motsvarande sätt behandlar den rådgivande expertkommittén för Ramkonventionen
samer i egenskap av urfolk som en nationell minoritet. I den rådgivande kommitténs fjärde
yttrande om Sveriges tillämpning av Ramkonventionen påpekas att samer i egenskap av en
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nationell minoritet som också är ett urfolk och har en kultur och identitet som är starkt
knuten till deras traditionella mark. Det talas om sambandet mellan samisk kultur, identitet
och bruket av traditionella marker. Ramkonventionens bestämmelse i artikel 5.1 innebär ett
stöd för att främja förutsättningarna för alla delar av den samiska kulturen där även språket
samiska är en del.21
I sin tematiska kommentar om effektivt deltagande i beslut som berör nationella minoriteter
nämner den rådgivande expertkommittén också urfolkens speciella situation eftersom deras
traditionella marker har stor betydelse för deras kultur. Denna mark ska därför enligt den
kommittén ges särskilt och effektivt skydd och representanter för urfolk ska nära involveras i
alla beslut som berör användning av mark inom deras traditionella områden. 22
Samerna ses alltså i internationell rätt både som en minoritet och ett urfolk och samiskan
både som ett urfolksspråk och ett minoritetsspråk.
Om Sametinget skulle begära att samer inte längre ska bli betraktade som en nationell
minoritet finns en risk för att samer och samiska skulle förlora det skydd som Ramkonventionen ger för nationella minoriteters och urfolks språk och kultur. Kanske skulle också
det skydd som Språkstadgan ger kunna ifrågasättas eftersom det gäller för landsdels- och
minoritetsspråk. På motsvarande sätt skulle det bli oklart om skyddet för minoriteter i olika
FN-konventioner skulle gälla för samer. Exempelvis gäller en sådan oklarhet för artikel 27 i
FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter som skyddar minoriteters
rättigheter.
De konventioner som uttryckligen ger skydd för urfolk skulle kunna fortsätta att tillämpas på
samer. Men det skyddet är inte lika omfattande och tydligt reglerat som det skydd som
Ramkonventionen ger för nationella minoriteter och deras kultur och språk. Om
Språkstadgan fortfarande skulle tillämpas på samiska ger dock den ett detaljerat och
omfattande skydd. Men om Sametinget uttryckligen skulle ange att samiska inte är ett
minoritetsspråk och det fick till följd att Språkstadgan inte tillämpas på samiska blir det
internationella skyddet för det samiska språket betydligt svagare.
Om däremot frågan om att samer inte ska ingå i ”gruppen nationella minoriteter” gäller att
Sametinget strävar efter att samer ska behandlas som en separat nationell minoritet med ett
eller flera separata minoritetsspråk, så kan skyddet från Ramkonventionen och Språkstadgan
kvarstå. Så som jag har utvecklat ovan innehåller både Ramkonventionen och Språkstadgan
bestämmelser om att varje minoritet och varje språk ska behandlas i enlighet med vad individer som tillhör minoriteten önskar och i enlighet med vad som behövs för att skydda och
främja varje minoritetsspråk. Det talar för att Sametingets krav bör tillmötesgås när det
21
22

Den rådgivande expertkommitténs fjärde yttrande om Sverige p. 35.
A.a. p. 53.
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gäller att samer och det samiska språket ska bli behandlade i enlighet med sina speciella
behov och förutsättningar.
I regeringens skrivelse, Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) anges att
Sametingets nuvarande uppgifter inom minoritetspolitiken i huvudsak är avgränsade till den
del av minoritetspolitiken som avser samer och samiska men att Sametingets ansvar framöver än tydligare bör vara samiska rättigheter och det samiska språkets utveckling. Vidare
säjs att genom ett tydligt rättighetsfokus, och med en tillitsbaserad styrning, bör Sametinget
ges större frihet att utforma och bedriva sin verksamhet inom minoritetspolitiken (s. 35).
Detta kan ses som ett stöd för att Sametinget bör få utrymme att utforma mer specifika
åtgärder till skydd och stöd för det samiska språket.
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BILAGA
Sametingets frågor


Är det möjligt att skapa en samisk språklag i Sverige utifrån de åtaganden Sverige gjort i
Minoritetsspråkskonventionen och Ramkonvention? Kan de språkliga rättigheterna regleras
i Sametingslagen efter norsk modell?



Vilka internationella åtaganden kan åberopas när det gäller samernas rätt i Sverige till
samiska språket?



När samer behandlas som nationell minoritets placeras det samiska språket i en grupp där
språken har olika förutsättningar och behov och samernas hindras från att stärka sitt
samhälle och sin kultur. Finns det en möjlighet att åberopa internationell rätt för att samer
och samiskt språk och kultur ska behandlas efter sina behov och förutsättningar? Vilka
bestämmelser i Ramkonventionen och Minoritetsspråkskonventionen kan åberopas? Samer
har till skillnad från minoriteter ett ting och egen skolform men ges ej möjlighet att utveckla
språket på egna villkor. Minoritetsbegreppet har blivit ett hinder för utvecklingen när samer
behandlas i klump med andra minoriteter(se utveckling för samisk media, den har stagnerat
för sameradio och same TV sedan samerna betraktas som nationella minoriteter). Hur kan
detta motverkas?



Om inte Minoritetsspråkskonventionen och Ramkonvention räcker till för Sametingets
språkmål, dvs. den bedömning som Sametinget anser att samiska språket behöver (t.ex. att
alla samiska språk räknas som språk), vad kan åberopas för att nå språkmålen?



Vad händer om Sametinget begär att inte ingå i gruppen minoriteter utan enbart ses som
Sveriges urfolk? Kan samiska språket med benämning som urfolksspråk kvarstå inom de
rättigheter som Minoritetspråkskonventionen och Ramkonvention står för?
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