PM Rotel IX (Dnr KS 2019/823)

Sametingets rapport Samiskt språkcentrums
utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk
Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 2 oktober 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Katarina Luhr anför följande.
Ärendet
Sametinget är huvudman för Samiskt språkcentrum, och är lokaliserad till Tärnaby
och Östersund. Sametinget har på regeringens uppdrag utrett hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk.
Sametinget föreslår att det inrättas ytterligare två nya språkcenter inom nord- och
lule/pitesamiskt område. De föreslås bli lokaliserade till Kiruna och Jokkmokk.
De föreslagna centren ska i likhet med de befintliga främja och stimulera till ökad
användning av de samiska språken samt stärka de samiska talarna. Centren ska
samarbeta med aktörer inom närområdet för att stärka sin roll i lokalsamhället, och
därigenom stärka de samiska språkens ställning i lokalsamhället.
Uppdraget ska förstås mot bakgrund av att de samiska språken är hotade och utan
insatser upphör språken att existera som levande språk. Det skulle innebära att en del
av Sveriges kulturarv och en viktig del av det samiska folkets kollektiva identitet
skulle gå förlorat.
Stockholms stad ingår i förvaltningsområdet för de samiska språken sedan 2019
och har därför fått remissen för yttrande. Remissen i sin helhet återfinns på
regeringens hemsida.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
utbildningsnämnden, äldrenämnden, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens
stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd. Sameföreningen i Stockholms
samrådsgrupp har inkommit med ett yttrande.
Stadsledningskontoret är positivt till förslaget att det inrättas ytterligare två
språkcenter men understryker emellertid betydelsen av att det vidtas initiativ som
bidrar till att stödja talare i övriga delar av landet.
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Kulturnämnden ser positivt på de arbetssätt som använts på befintliga samiska
språkcentrum, och anser att de tilltänkta språkcentraskulle däremot kunna bli viktiga
nätverksnoder i det centrala språkrevitaliseringsarbetet.
Utbildningsnämnden anser att det bör förtydligas hur den utökade resursen till
samiskt språkcentrum kan vara ett stöd och bistå i andra kommuners arbete för
minoritetsspråken och som förvaltningsområde för de samiska språken. Vidare anser
nämnden att stycken om hur arbetet inom förvaltningsområdena ska bedrivas inte bör
finnas med eftersom det inte innefattas i uppdraget att utreda samiskt språkcentrums
utvecklingsmöjligheter.
Äldrenämnden anser att rapporten är angelägen men efterlyser även ett
resonemang om hur språkcentrumen kan stärka äldre språkanvändare, som kan ha
särskilda behov kopplade till vad det har inneburit för den äldre generationen att
förlora eller förnekas sitt språk, samt kring hur språkcentrumen kan komma de samer
som bor i andra delar av landet till del.
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har inget att erinra mot förslaget.
Skärholmens stadsdelsnämnd ställer sig positiva till att minoriteters rättigheter
uppmärksammas men har inga särskilda synpunkter på förslaget.
Älvsjö stadsdelsnämnd instämmer i vikten att arbeta för att stärka minoritetsspråk
i Sverige och har inget att invända mot förslaget.
Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp anser att förslaget till ett utvecklat
Samiskt språkcentrum kan bli en verkningsfull resurs för stadens och stärka dess
förmåga att tillhandahålla de samiska språken särskilt inom förskola, skola och
äldreomsorg, men betonar vikten av att förtydliga hur konkret detta ska göras.
Gruppen välkomnar även kopplingen mellan kultur och språk i de tilltänkta
språkcentra, vilket är i linje med den reviderade minoritetslagen.
Mina synpunkter
I Stockholm har det bott samer sedan mycket lång tid tillbaka, och de samer som
lever i Stockholm är en självklar del av vår stads identitet, oavsett om de är födda
här, stockholmare sedan flera generationer eller har flyttat hit nyligen från sina
hemtrakter.
Sedan den 1 februari 2019 ingår Stockholms stad i förvaltningsområdet för de
samiska språken och meänkieli, och det är vår skyldighet som kommun att tillgodose
samers rättigheter som nationell minoritet och urfolk. Det handlar om att säkerställa
tillgång till de samiska språken och den samiska kulturen samt synliggöra
minoriteten för övriga stockholmare.
Därför har staden nyligen tagit fram viktiga styrdokument, däribland Riktlinjer för
nationella minoriteternas rättigheter, som vi ska fortsätta att arbeta med under den
här mandatperioden.
Jag välkomnar initiativet och rapportens förslag om att inrätta ytterligare två
språkcenter, i Giron/Kiruna respektive Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Jag anser att dessa
center skulle kunna bli viktiga nätverksnoder i det viktiga språkrevitaliseringsarbetet,
och därmed bidra till att stärka de samiska språkens och kulturens ställning i
samhället, både i Stockholm och i övriga Sverige. Här vill jag betona att jag delar
stadens samiska samrådsgrupps synpunkter om att det är av stor vikt att initiativ för
att utveckla och stimulera till ökad användning av de samiska språken sprids till
övriga delar av landet och inte begränsas till de nya språkcentrens geografiska
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område. Här i Stockholm och i samråd med den samiska minoriteten pågår ett arbete
för att utveckla stadens verksamheter så att vi lever upp till de krav som finns i
minoritetslagstiftningen. Det handlar bland annat om förskola, äldreomsorg och
modersmålsundervisning. Det finns en del utmaningar, bland annat eftersom
rekryteringsunderlaget för samisktalande personal till verksamheter, i synnerhet
modersmålslärare, är ansträngt och påverkar stadens förmåga att leva upp till de krav
som ställs i minoritetslagstiftningen. Här ser jag ett behov att fler initiativ vidtas på
nationell nivå för att vi ska kunna stärka ungas samers rättigheter och tillgång till sin
kultur och sitt språk.
Ett framgångsrikt språkrevitaliseringsarbete behöver göras i flera arenor. I
Stockholm pågår det ett arbete med att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter som
stärker samiskt språkutövande i Stockholm, som bedrivs i samråd med minoritetens
representanter. Här vill jag understryka att minoriteternas egna organisationer är
viktiga aktörer för kulturlivet och demokratin som behöver inkluderas i
språkrevitaliseringsarbetet och få bättre förutsättningar till att få stöd. Att inspirera
och stärka aktörer som vill genomföra program riktade mot nationella minoriteter
och i synnerhet urfolket samer bidrar också till att synliggöra frågan för
majoritetssamhället.
Om de nya språkcentrumen etableras ser vi i Stockholm gärna ett samarbete för
att utbyta och sprida kunskaper kring insatser och aktiviteter som stärker samiskt
språkutövande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 19 september 2019
KATARINA LUHR
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Remissen

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Regeringen lyfte i skrivelsen ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik” (2017/18:282)
behovet av att utarbeta ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av
de nationella minoritetsspråken. Som en del av detta handlingsprogram ville man
särskilt utreda organisering av språkcentrum eller motsvarande funktioner. Därför har
Sametinget fått i uppdrag av regeringen att utreda hur Samiskt språkcentrums
verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska varieteter. Uppdraget sker i
samråd med samiska civilsamhällesorganisationer, med synpunkter från berörda
myndigheter och organisationer. I utredningen ingår kostnadsberäkningar och
konsekvensanalys.
Sametinget föreslår etableringar av två språkcentrum på nord- och lule/pitesamiskt område i Giron/Kiruna och Jhkåmåhkke/Jokkmokk. Huvudman för
dessa föreslås vara Sametinget. Man vill samordna sig med Sametingets befintliga
verksamheter på dessa orter, på samma sätt som man gjort vid etableringen av de två
tidigare samiska språkcentrumen. Sametinget bedömer att revitaliseringen av de
samiska språken kräver att fler personer har tillgång till språkcentrumens
verksamhet. Deras mål är att nå hela Sápmi på den svenska sidan.
De existerande språkcentrumen har tillämpat framgångsfaktorer enligt evidens
från nordisk och internationell forskning och bedöms ha goda förutsättningar för att
bidra till att stärka de hotade samiska varieteterna. Ett av de centrala syftena med de
språkcentrum som efterfrågas i de nord- och lule-/pitesamiska områdena är en ökad
geografisk närhet.
Förslaget har ingen påverkan på det kommunala självstyret, stadens organisation
eller ekonomi. Förslaget gynnar stadens arbete med att leva upp till de mänskliga
rättigheterna.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, kulturnämnden,
utbildningsnämnden, äldrenämnden, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Skärholmens
stadsdelsnämnd och Älvsjö stadsdelsnämnd. Sameföreningen i Stockholms
samrådsgrupp har inkommit med ett yttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 1 juli 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret är positivt till förslaget att det inrättas ytterligare två språkcenter som
får i uppdrag att stärka de samiska språkens ställning. Konceptet språkcentrum har visat sig
vara en framgångsrik modell för språkrevitalisering, se utvärdering av Samiskt språkcentrum
i ett revitaliseringsperspektiv, SOU 2017:20, bilaga 2. Samrådsgruppen välkomnar initiativet
och framhåller att det har betydelse för samiska talarnas möjligheter att behålla och utveckla
språket. Samrådsgruppen understryker emellertid betydelsen av att det vidtas initiativ som
bidrar till att stödja talare i övriga delar av landet. Stockholms stads arbete med nationella och
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urfolks rättigheter präglas av att i samråd med bl.a. den samiska minoriteten identifiera
arbetssätt och metoder som bidrar till att främja de samiska språkens utveckling.
För Stockholms stad är rekryteringsunderlaget för samisktalande personal till verksamheter
ansträngt och påverkar stadens förmåga att leva upp till de krav som ställs i
minoritetslagstiftningen. Bristen på lärare som kan undervisa i och på samiska är akut och
tydliggör att stadens möjlighet att fullgöra sitt ansvar att tillhandahålla undervisning i samiska
är beroende av statliga initiativ. Stadsledningskontoret anser att ytterligare språkcenter kan
bidra till att stärka de samiska språkens och kulturens ställning i samhället. Det är dock
angeläget att de statliga initiativen för att utveckla och stimulera till ökad användning av de
samiska språken sprids till övriga delar av landet. Förslaget har ingen påverkan på det
kommunala självstyret, stadens organisation eller ekonomi. Förslaget gynnar stadens arbete
med att leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 augusti 2019 att godkänna
och överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Kulturförvaltningen har tittat på Sametingets förslag utifrån förvaltningens egen verksamhet
och uppdrag.
Program och insatser
Under de senaste två åren har SSB arrangerat följande program på samiska/om samisk
litteratur:
 Stadsbiblioteket har haft Linnea Axelssons Aednan i fokus vid flera tillfällen, i
stickpoesi under Kulturnatten och i poesicirklar. Linnea Axelsson har även
medverkat i Parkpoesin.
 Ann-Helén Laestadius berättade om sin bok Tio över ett i samband med ett
författarbesök och nyligen arrangerades ett program i Rotundan om samisk litteratur,
översättning och utgivning med förläggaren Kristina Utsi och kulturjournalisten
Regine Nordström. Samtliga program har genomförts på svenska.
 Farsta bibliotek uppmärksammade den samiska nationaldagen genom högläsning ur
Aednan, ett mycket uppskattat och välbesökt program.
 I programserien Förskolemorgon som riktar sig till förskolebarn 3-5 år har ett
tillfälle haft samiska sagor som tema.
 Den samiska nationaldagen uppmärksammades även på Kista bibliotek där filmen
Sameblod av Amanda Kernell visades. Filmen efterföljdes av ett samtal kring tankar
filmen väckte. Programmet var ett samarbete med kulturföreningen Podium.
2019 har SSB inlett ett samarbete med Sameföreningen i Stockholm. Biblioteket kommer att
samarbeta och rådgöra med föreningen i programplaneringen. Under hösten 2019 kommer
Hornstulls bibliotek att arrangera en samisk författarafton med Linnea Axelsson samt en
workshop med Gîelecirkus/samisk språkcirkus och Kista bibliotek planerar en samisk
familjedag. På Stadsbiblioteket kommer sagostunder på samiska/svenska att genomföras och
eventuellt en familjedag. Stadsbiblioteket planerar att uppmärksamma den samiska
nationaldagen den 6 februari 2020. Inom det statligt finansierade minoritetsstödet har
kulturförvaltningen våren 2019 fördelat stöd till en samisk skrivarkurs, en studiecirkel i
sydsamiska och ett lulesamiskt språkcafé. Ett av de centrala syftena med de språkcentrum
som efterfrågas i de nord- och lule-/pitesamiska områdena är dock en ökad geografisk närhet.
Därför kan det arbete med språken som erbjuds av kulturförvaltningen i Stockholms stad inte
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ersätta det som görs i Sápmi, endast komplettera, för de samer som bor och verkar i
Stockholm.
De existerande språkcentrumen har tillämpat framgångsfaktorer enligt evidens från nordisk
och internationell forskning och bedöms ha goda förutsättningar för att bidra till att stärka de
hotade samiska varieteterna. En av revitaliseringens främsta utmaningar bottnar i den skam
kopplat till språket och identiteten som är en följd av tidigare övergrepp och stigmatisering.
Förvaltningen ser därför positivt på de arbetssätt som använts på befintliga samiska
språkcentrum, exempelvis språkspärrsprogram och mentorsprogram som stärker identitet,
tillhörighet och språköverföring mellan generationer.
De tilltänkta språkcentrumens bäring på Stockholms stads kulturliv bedöms inte som
omedelbar eftersom de placeras i andra städer och orter. De skulle däremot kunna bli viktiga
nätverksnoder i det centrala revitaliseringsarbetet och därmed indirekt ha påverkan även på
Stockholms kulturliv. Dels genom att inspirera och stärka aktörer som vill genomföra
program riktade mot nationella minoriteter i Stockholm, dels genom att synliggöra frågan för
större aktörer från majoritetssamhället. Om de nya språkcentrumen etableras ser
kulturförvaltningen gärna ett samarbete för att sprida kunskapen om stadens stöd till
aktiviteter som stärker samiskt språkutövande i Stockholm.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019 att
överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 juli 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen bedömer att förslaget ligger väl i linje med den förtydligade lagstiftningen för
minoriteters rättigheter(se Lag om nationella minoriteter (2009:724)) och Stockholms stads
riktlinjer för arbetet med nationella rättigheter.
Förslaget bedöms inte i någon väsentlig del påverka arbetet med hemspråksundervisning
inom Språkcentrum. Stockholm ska vid behov erbjuda modersmålslärare i grundskolan och
sedan 1 februari 2019 är staden förvaltningsområde för samiska, vilket bland annat innebär att
tillhandahålla förskola helt eller till väsentlig del på samiska för barn vars föräldrar önskar
det. Förvaltningen anser att det bör förtydligas hur den utökade resursen till samiskt
språkcentrum ska vara ett stöd och bistå i stadens arbete för minoritetsspråken och som
förvaltningsområde för samiskan. Den viktigaste faktorn är att bidra till att det i tillräcklig
omfattning finns tillgång till lärare och annan pedagogisk personal som behärskar olika
samiska varieteter. Förvaltningen anser däremot att skrivningar i övrigt om hur arbetet inom
förvaltningsområdena ska bedrivas inte bör finnas med eftersom det inte innefattas i
uppdraget att utreda samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter.
Barnkonsekvensanalys
Att utveckla stödet för de samiska språken och kulturen bedöms bidra till barnens bästa ur ett
barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Det gäller inte minst artikel 30: Barnet, som
tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt till sitt språk, sin kultur och
religion. Förslaget ger även samma möjligheter för flickor och pojkar att utveckla sitt språk
och sin kultur.
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Äldrenämnden
Äldrenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2019 att godkänna
anmälan av förvaltningens kontorsutlåtande som svar på remissen.
Äldreförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 juni 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Stockholms stad ingår sedan år 2010 i förvaltningsområdet för finska och sedan år 2019 för
samiska och meänkieli. Då det finns behov av språkrevitaliserande insatser för de nationella
minoritetsspråken har inte äldreförvaltningen några synpunkter till förslaget om inrättande av
språkcentrum inom nord- och lule-/pitesamiskt område. Utan särskilda insatser för att bevara
och revitalisera de samiska språken riskerar de på sikt att försvinna som levande språk.
Mot bakgrund av utvärderingen av de nuvarande samiska språkcentrumen anser
äldreförvaltningen att detta kan vara en bra modell för språkfrämjande insatser. Språkcentrum
kan vara ett nav för samordning och ett led i att synliggöra språkfrågan. I ärendet framgår att
språkcentrumen främst kommer att verka i lokalsamhällena. Äldreförvaltningen menar att ett
resonemang bör finnas hur språkcentrumen kan komma de samer som bor i andra delar av
landet till del.
Det är som framgår av rapporten särskilt angeläget med språksatsningar för barn och unga
men äldreförvaltningen efterlyser även ett resonemang om hur språkcentrumen kan stärka
äldre språkanvändare. Det kan finnas särskilda behov kopplade till vad det har inneburit för
den äldre generationen att förlora eller förnekas sitt språk.
Förvaltningskommuner har idag ett särskilt ansvar att främja de samiska språken. Det föreslås
i rapporten att samiska förvaltningskommuner ska åläggas att arbeta mer aktivt med
revitaliseringen. Äldreförvaltningen anser att det är angeläget med särskilda språkinsatser
men vill lyfta fram svårigheten i och med att det saknas officiell statistik om hur många som
talar samiska. Samtidigt är staden skyldig att erbjuda äldreomsorg på samiska och
äldreförvaltningen vill framföra en oro att en sannolikt liten målgrupp med behov av personal
som har både vård-, språk- och kulturkompetens kan innebära ett påtagligt hinder för att i
varje enskilt fall uppfylla dessa krav.

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2019
har i huvudsak följande lydelse.
Stadsdelsförvaltningen har inget att erinra mot Sametingets förslag om två nya språkcentrum
och dess lokalisering. Stockholms stad är förvaltningsområde för de nationella
minoriteterna samiska och meänkieli sedan den 1 februari 2019. Det innebär ett ansvar för att
de nationella minoriteterna kan använda ,sitt språk i kontakt med myndigheter, både skriftligt
och muntligt. Förvaltningsmyndigheter ska garantera att det finns personal som behärskar
språket eller språken. Kommunen ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg där hela
eller delar av verksamheten bedrivs på minoritetsspråket. Via Stockholms stads webbplats
fanns möjlighet att ansöka om stöd till de sverigefinska, samiska och tornedalska
minoriteterna under perioden 3-19 juni. Där anges att besked lämnas den 13 september, så det
är först för aktiviteter därefter som stöd kan ges. Som nytt förvaltningsområde för samiska
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och meänkieli får staden 0,5 mnkr per år utöver det statsbidrag för finska om 5,6 mnkr som
staden erhållit sedan 2010.

Skärholmens stadsdelsnämnd
Skärholmens stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019
att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (FI), bilaga 1.
Skärholmens stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 8 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ställer sig positiva till att minoriteters rättigheter uppmärksammas.
Förvaltningen har däremot inga synpunkter i detta ärende då sakkunskaperna i frågan är
begränsad.

Älvsjö stadsdelsnämnd
Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 augusti 2019 att
godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till kommunstyrelsen
som svar på remissen.
Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 7 augusti 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i vikten att arbeta för att stärka minoritetsspråk i Sverige och har
inget att invända mot att språkcentrum för nordsamiska inrättas i Kiruna och Jokkmokk. Vad
gäller stärkt stöd för samiska språk för barn i förskolan finns för närvarande inget sådant
behov i stadsdelen. Förvaltningen saknar ett jämställdhetsperspektiv i remissen men
konstaterar att stadens riktlinjer för modersmålsundervisning ger samma förutsättningar för
flickor och pojkar.

Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp
Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupps yttrande daterat den 11 september
2019 har i huvudsak följande lydelse.
Sameföreningen i Stockholms utlåtande till remissvar från Stockholms stad beträffande
Sametingets rapport Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler
samiska språk (Dnr KS2019/823)
Sameföreningen i Stockholms samrådsgrupp har medverkat i tjänsteutlåtandet från
Stadsledningskontorets Avdelning för kvalitet och stadsutveckling. Där ” Samrådsgruppen
understryker att ett utvecklat Samiskt språkcentrum med stöd till flera samiska språk kan bli
en verkningsfull resurs för utvecklingen av stadens förmåga att tillhandahålla de samiska
språken särskilt inom förskola, skola och äldreomsorg.”
Bland inkomna svar på remissen från stadens förvaltningar och avdelningar noterar vi:
Förskoleavdelningen på Utbildningsförvaltningen har betonat ”att det bör förtydligas hur den
utökade resursen till samiskt språkcentrum ska vara ett stöd och bistå i stadens arbete med
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modersmålsstöd och som förvaltningsområde för det samiska språket.” Detta håller
samrådsgruppen starkt med om.
Vidare noterar vi att Kulturstrategiska framhåller kopplingen mellan kultur och språk i
blivande språkcentrums arbete: ” De skulle däremot kunna bli viktiga nätverksnoder i det
centrala revitaliseringsarbetet och därmed indirekt ha påverkan även på Stockholms kulturliv.
”. Det är i linje med nya minoritetslagens fokusering på språk och kultur som samrådsgruppen
bara kan hålla med om.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (FI) enligt följande.
Feministiskt initiativ välkomnar att två nya språkcentrum för nord- och lulesamiska etableras
som en del i revitaliseringen av de samiska språken. Vi ser att fler språkcentrum kan bidra till
att stärka språkens användning och ställning i samhället.
Språkcentrumen är föreslagna att placeras i Giron/Kiruna och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk.
Som huvudstad och numera samiskt förvaltningsområde anser vi att Stockholm ska följa och
lära av arbetet som bedrivs på samtliga samiska språkcentrum för att inspireras i stadens egna
revitaliseringsarbete av språken. Som Sametinget påtalar räcker det emellertid inte med
inrättande av fler språkcentrum utan revitaliseringen måste bli en central del i samiska barns
skolgång och vardagliga liv genom verksamheter som inbjuder till att nå nya språkarenor. I
det arbetet har kommunerna ett stort ansvar, inte minst Stockholms stad och dess
stadsdelsförvaltningar som ansvarar för barns kultur och fritidsverksamheter.
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