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Haparanda kommun
Kommunledningskontoret
Att. Tommi Slunga
953 85 Haparanda
tommi.slunga@haparanda.se

Remiss ”Program för minoritetsspråk 2010 Haparanda stad”
Härmed sänder Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) följande
skriftliga synpunkter till ovanstående remissförfrågan, för varje synpunkt redovisas en
sidhänvisning.

Program för minoritetsspråk
Sid 4, se rubrik Beslutade åtgärder 2004 och uppföljning av dem
STR-T vill uttrycka bekymmer och oro att meänkieli får en undanskymd plats vid
tjänstetillsättning, språket omnämns överhuvudtaget inte som en merit – vilket är beklagligt då
Haparanda stad är ett förvaltningsområde för meänkieli. STR-T har full förståelse för att det
finska språket har en naturlig plats i Haparanda, men meänkieli som minoritetsspråk behöver
också utrymme för att inte dö ut. Att synliggöra språket är en viktig identitetsfråga.
STR-Ts förslag är att även meänkieli ska ses som en merit vid exempelvis tjänstetillsättning.

Sid 6, se rubrik Förslag till nya åtgärder 2010.
I programmet anges att ”Kommunen skall så långt det är möjligt samråda med representanter för
minoriteterna.”
STR-T är av åsikten att detta inte är tillräckligt.
STR-Ts förslag är att ”Kommunen skall samråda med minoritetsrepresentanter i alla frågor som
kan komma att beröra dem”, detta med hänvisning till SFS 2009:724
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Avsnittet 5. Förskola och skola sid 9-11
STR-T vill påpeka att meänkieli får en nog så undanskymd plats i just detta avsnitt. STR-T har
full förståelse att finska har en naturlig plats i Haparanda, men meänkieli behöver speciella
åtgärder för att inte dö ut. För de flesta barn och ungdomar är inte meänkieli ett modersmål och
faller därför mellan stolarna när man gör skolplaner, även här behövs specifika åtgärder som
skrivs in i Programmet för Minoritetsspråk
STR-Ts krav och förslag är att för meänkieli ska ha en naturlig plats i förskolan och skolan.

Korrekturförändringar
Sid 1, stycke 2, rad 3
STR-T föreslår att i programmet skrivs de korrekta namnen på ramkonventionerna som Sverige
ratificerade år 2000; dvs de korrekta namnen är Ramkonventionen om skydd för nationella
minoriteter samt Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Bilaga 1. Lista åtgärder 2010
Sid 2 ”Så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteter”
STR-Ts förslag till ny formulering är: ”Kommunen skall samråda med minoritetsrepresentanter i alla frågor som kan komma att beröra dem”

Bilaga 2. Lista översatta dokument
STR-T har inga kommentarer eller förslag till denna bilaga.

För STR-T
Dag som ovan

Tore Hjorth
Ordförande
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