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Rohdin 4.

Yr från erkännande till egenmakt: De nationella minoriteternas rätt till
inflytande bör lagregleras.
Skälen för regeringens bedömning: Ett av målen för minoritetspolitiken är att
de nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem. Denna
rätt till inflytande finns tydligt reglerad både i ramkonventionen och
minoritetsspråkskonventionen.

Och för att detta skulle kunna genomföras säjer regeringen att:
10.2 Nivån på organisationsstödet behöver höjas
Frågan Regeringens bedömning: För att stärka de nationella minoriteternas

egenmakt bör det ekonomiska stödet till organisationer som företräder de
nationella minoriteterna höjas.
Regeringen bedömer att det finns anledning att höja nivån på stödet från och
med budgetåret 2010, eftersom det ger de nationella minoriteterna bättre
möjlighet att delta i samråd på olika nivåer i frågor som berör dem. Det ökade
stödet är således en direkt följd av införandet av den lagstadgade skyldigheten
att samråda med nationella minoriteter. I det här skedet är det, enligt
regeringens bedömning, angeläget att särskilt prioritera de nationella
minoriteternas förutsättningar att skapa fungerade samrådsmodeller inom
förvaltningsområdena. Regeringen anser att det ökade stödet är en viktig
åtgärd för att stärka de nationella minoriteternas egenmakt och reella
inflytande.
Frågan om hur mycket som har hänt på detta området. Stockholms län
länsstyrelse borde ha redovisat om de goda exempel om det skulle finnas i
någon kommun i landet? Vi känner inte till att någon kommun skulle höjt
föreningsbidrag, riktade för nationella minoriteter för att samrådet skulle bli
bättre. Möjligtvis kan man ha get extra bidrag inom ramen för statsbidraget.
Den nya utredningen tar upp samma sak igen med ungefär med samma
motiveringar som tidigare dock utan att konkretisera detta. Ibland hoppas vi
att man menar allvar med den här typen av lagar och riksdagbeslut, men om
man inte riskerar någon påföljd blir detta nog samma sak igen.

5.3.2 Det är för närvarande inte möjligt att införa en rätt
att överklaga beslut
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Bedömning: Det fattas en stor mängd beslut som på olika sätt inverkar på de
nationella minoriteternas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Det
är dock förenat med betydande praktiska och principiella betänkligheter att
införa en rätt för enskilda att överklaga sådana beslut. Utredningen kan därför
inte föreslå att det införs en överklagandemöjlighet. Det kan finnas anledning
för regeringen att ta upp frågan om möjlighet att överklaga beslut som rör
äldreomsorg och förskola samt grund- och gymnasieskola – för nationella
minoriteter och andra – i samband med större översyner av lagstiftningen på
respektive område. Tillsyn i någon form är i dagsläget ett lämpligare alternativ

för att åstadkomma en prövning av de nationella minoriteternas rättigheter.
Det ingår inte i utredningens uppdrag att lämna förslag om tillsyn. Om
utredningens förslag genomförs, men det sedan visar sig att
minoritetspolitiken ändå inte får tillräckligt genomslag, måste regeringen i
samband med nästa översyn av minoritetslagen utreda möjligheten att införa
någon form av tillsyn.

Kommentar:
Rättsamhälle- lika rätt för alla.
Målsättningen med lagen har varit att förstärka nationella minoriteternas
rättigheter i landet. Samtidigt säjer utredningen att med hänvisning till
särlagstiftningen för nationella minoriteter har man förlorat sin rätt att
överlaga kommunala beslut.
Enligt grundlagen bör alla svenska medborgare ha rätt och möjlighet få sina
frågor prövade i nästa instans eller inför domstol, att det skulle vara
undantaget för en viss grupp, bara för att man råkar ha finska som sitt
modersmål låter mycket märkligt.
Så här kan det inte vara.

