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Remissvar - Ett hållbart mediestöd för hela landet Ds 2022:14 
 
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) har tagit del av 
promemorian Ett hållbart mediestöd för hela landet (Ds 2022:14) och lämnar här 
skriftligen sina synpunkter på delar av innehållet som förbundet bedömer berör den 
nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset. 
 
 
8.5.6 Allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella minoriteterna 
 
STR-T ser positivt på och stödjer bibehållna lägre villkor för mediestöd till nyhetsmedier 
med inriktning mot nationella minoriteter och minoritetsspråk. Språket meänkieli är 
kraftigt försvagat av en lyckad assimileringspolitik och det är idag en stor utmaning att 
hitta språkbärare som också uppfyller de kompetens- och utbildningskrav olika 
journalistiska redaktioner har. Språket bör givetvis ses som meriterande, vilket också 
ökar kostnaderna för nyhetsmedierna.   
 
Vad gäller mediestöd till allmänna nyhetsmedier som är riktade till de nationella 
minoriteterna med krav på minst 750 regelbundna användare i sina målgrupper, ser 
förbundet att denna siffra är alldeles för hög, särskilt vad gäller nyhetsmedia där den 
skrivna texten är det centrala. Meänkielin som skriftspråk är relativt ung och fortfarande 
under utveckling. Formerna för det skrivna språket bearbetas i detta nu. Det här gör det 
till en ännu större utmaning för nyhetsmedierna att hitta arbetskraft med rätt kompetens 
och att nå ut till användare som behärskar språket i skrift och kan ta del av utbudet. Dessa 
faktorer kräver extra insatser som är kostsamma. Utredningen bör ta hänsyn till det 
faktum att språket meänkieli är sent erkänt, år 2000, som nationellt minoritetsspråk. Att 
villkoren för att erhålla stödet ska ligga på 750 regelbundna användare innebär med stor 
sannolikhet att nyhetsmedier med inriktning mot meänkieli inte kommer att kunna ta del 
av stödet.   
  
9.1.2 Minsta personalstyrka 
 
STR-T stödjer utredningens förslag om ett lägre krav på anställd personalstyrka och 
stödgrundande inkomst för medier som riktar sig till nationella minoriteter för stödet 
Allmänt redaktionsstöd.  
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12 Frågan om utvidgning av mediestödet till tidskrifter 
 
STR-T hade gärna sett en utvidgning av mediestödet till att gälla även tidskrifter, särskilt 
när det kommer till de nationella minoriteternas språk och kultur. Den meänkielitalande 
minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset är den nationella minoritet i Sverige 
som allmänheten har sämst kännedom om. Detta bekräftar också rapporten Minoritet i 
Historien, utgiven av Forum för levande historia. Dagens nyhetsmedier bevakar inte 
tornedalingarnas situation i samhället och speglar inte minoritetens perspektiv i aktuella 
sakfrågor som berör denne. Bevakningen och skildringen av minoriteten är närmast 
obefintlig i riksmedia och väldigt skral även i media på regional och lokal nivå. Lokala 
medier med nyhetsrapportering som berör tornedalingar eller som gör nyheter på 
minoritetsspråket meänkieli är ytterst få. Detta trots att folkgruppen är en erkänd 
nationell minoritet sedan 2000, spridda över hela landet med störst koncentration i 
Tornedalen och Malmfälten. Antal språkbärare uppskattas vara 70 000 – 75 000 enligt 
siffror framtagna av Public Service 2005. Då vi vet att språket gått förlorat i generationer 
så kan man utan överdrift dubbla den siffran för att få fram ett uppskattat antal människor 
som tillhör minoriteten tornedaling, kvän och/eller lantalainen, dvs 150 000 personer. 
Det är obegripligt att det saknas intresse hos nyhetsmedier att bevaka, för minoriteten, 
aktuella frågor och ur minoritetens perspektiv. Detta är en stark anledning att utvidga 
mediestödet även till tidskrifter för nationella minoriteter, alternativt ta fram ett särskilt 
stöd för dessa tidskrifter. Tidskrifterna är de som idag belyser minoriteternas kultur, 
språkliga situation och bevakar minoritetspolitiska frågor. Detta görs i regel med mycket 
små medel utan möjlighet till utveckling.  
 
 
Dag som ovan  
 
 
 

Inger Junkka    Eva Kvist  
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