Europarådets granskning av Sveriges genomförande av ramkonventionen om skydd för
nationella minoriteter.
_______________________________________________________________________
Europarådets rådgivande kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för
nationella minoriteter har granskat Sveriges genomförande av ramkonventionen och redovisat
resultatet i en rapport den 25 augusti 2002. Europarådets ministerkommitté har därefter den
10 december 2003 antagit följande resolution med vissa slutsatser och rekommendationer.

I enlighet med artiklarna 24 till 26 i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter
(hädanefter ”ramkonventionen”),
Med beaktande av resolution (97) 10 av den 17 september 1997 som innehåller regler som
antagits av ministerkommittén om de granskningsförfaranden som artiklarna 24 till 26 i
ramkonventionen handlar om,
Med beaktande av den röstregel som antogs i samband med antagandet av resolution (97) 101
Med beaktande av det ratificeringsinstrument som Sverige deponerade den 9 februari 2000,
Med tanke på att den svenska regeringen överlämnade sin statliga rapport om den första fasen
i övervakningen när det gäller ramkonventionen den 5 juni 2001,
Den rådgivande kommittén accepterade den svenska regeringens inbjudan om att ta emot en
delegation som skulle samla in ytterligare information i Sverige, och därför ägde detta besök
rum mellan den 25 och 29 november 2002,
Den rådgivande kommitténs yttrande om Sveriges genomförande av ramkonventionen antogs
den 20 februari 2003 och överlämnades sedan till Sveriges ständige representant och delgavs
alla medlemsstaters ständiga representanter i form av dokument CM(2003)79 och
offentliggjordes därefter av den svenska regeringen,
Den svenska regeringen överlämnade sina skriftliga kommentarer om den rådgivande
kommitténs yttrande, dessa skriftliga kommentarer har delgivits alla medlemsstaters
delegationer i form av ett tillägg daterat den 25 juli 2003 till dokument CM(2003)79,
Efter att ha granskat den rådgivande kommitténs yttrande och den svenska regeringens
skriftliga kommentarer,
Efter att också ha tagit del av andra regeringars kommentarer,

1

I samband med antagandet av resolution (97) 10 den 17 september 1997, antog
ministerkommittén även följande artikel: ”Beslut i enlighet med artikel 24.1 och 25.2 i
ramkonventionen skall anses antagna om två tredjedelar av de företrädare för de
avtalsslutande parterna som avger sin röst röstar för, däribland en majoritet av de företrädare
som är behöriga att sitta i ministerkommittén.”

1. drar ministerkommittén följande slutsatser om Sveriges genomförande av
ramkonventionen:
– Sverige har under de senaste åren börjat ta fram ett rättsligt ramverk för att skydda de
nationella minoriteterna och strävar efter att samarbeta med de personer som berörs av dessa
initiativ. Denna positiva utveckling rör i synnerhet de fem kommuner i norra Sverige där ny
minoritetsspråkslagstiftning gäller.
– Det kvarstår ett behov av att utvidga omfattningen av den lagstiftning som skyddar
nationella minoriteter. Dessutom måste man mer konsekvent ta praktisk hänsyn till
principerna i ramkonventionen. Den långtgående decentraliseringen när det gäller många av
de grundläggande frågorna i genomförandet av ramkonventionen innebär att de lokala
myndigheterna har ett huvudansvar i att övervaka och ta itu med relaterade problem. Bristerna
är särskilt uppenbara i fråga om stöd till utbildning i de nationella minoritetsspråken, men det
finns även brister inom andra områden såsom media, där det behövs bättre stöd till initiativ
från personer som tillhör de nationella minoriteterna,
– Det finns ett trängande behov av att nå en harmonisk lösning och tydliggöra den juridiska
situationen när det gäller landrättigheter i områden som traditionellt bebos av samer, med
målet att uppnå harmoni mellan etniska grupper i området och att skydda
ursprungsbefolkningens kultur och identitet,
– Det är viktigt att genomföra den nyligen förbättrade lagstiftningen om etnisk diskriminering,
med tanke på den diskriminering som drabbar minoriteter, i synnerhet romer, i fråga om t.ex.
boende och arbete,
– De svenska myndigheterna bör fortsätta att utveckla former för samråd för att göra personer
från de nationella minoriteterna mer delaktiga när det fattas beslut som rör dem,
2. Ministerkommittén rekommenderar att Sverige tar vederbörlig hänsyn till de slutsatser som
redovisas i del 1 ovan, samt de olika kommentarerna i den rådgivande kommitténs yttrande.
3. Ministerkommittén uppmanar den svenska regeringen att, i enlighet med resolution (97) 10:
a. fortsätta den pågående dialogen med den rådgivande kommittén,
b. regelbundet underrätta den rådgivande kommittén om de åtgärder som har vidtagits som
svar på slutsatserna och rekommendationerna i del 1 och 2 ovan.

