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Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning
och uppföljning, SOU 2020:27
(Ku 2020/01170/CSM)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har följande
synpunkter till utredningens förslag:
MUCF är kritisk till att det saknas konkreta förslag om lämpliga strukturer och
metoder avseende barns och ungas inflytande i enlighet med delmål 2:
”Inflytande och delaktighet: De nationella minoriteterna ska ha
förutsättningar och möjligheter att påverka det allmännas beslut i frågor
som berör dem och att vara delaktiga på lika villkor som majoriteten i
samhällslivet. Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna ska
ha sådana möjligheter anpassade till sina förutsättningar”.
För att säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet tas tillvara i minoritetspolitiken rekommenderar MUCF att ett ungdomsråd inrättas vid Institutet för
språk och folkminnen, med en jämn fördelning mellan flickor/kvinnor och
pojkar/män mellan 13–25 år.
MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om att uppdraget som central
uppföljande och samordnande myndighet för de nationella minoriteterna ges till
Institutet för språk och folkminnen. MUCF anser dock att det skäl som anges för
att inte ge uppdraget till MUCF, en ny verksamhetsort, inte är relevant. MUCF har
rekryterat ny personal med god kompetens utifrån de uppgifter regeringen ger,
samt vid omlokaliseringen försäkrat en hållbar kompetensöverföring.
MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om att ett rådgivande råd
bestående av minoritetsrepresentanter ska inrättas vid Institutet för språk och
folkminnen.
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MUCF efterlyser dock en mer grundlig konsekvensanalys avseende utredningens
samlade effekter för minoritetsorganisationer. MUCF saknar förslag på insatser
som kan bidra till bättre möjligheter för minoritetsorganisationer att aktivt
medverka i politikens genomförande. Utifrån utredningens förslag så kommer
minoritetsorganisationer även i fortsättningen ha en central roll avseende
förmedling av kunskap om de nationella minoriteters levnadsvillkor samt hur
minoriteters rättigheter efterlevs. I kapitel 5.2 lyfts olika utmaningar i det
nuvarande systemet, bland annat avseende minoritetsorganisationers
förutsättningar. Utredningen konstaterar att minoritetsorganisationerna i regel har
små resurser till sitt förfogande. Endast några få organisationer har egna kanslier
som kan samordna arbetet, därför är förutsättningar för eget minoritetspolitiskt
analys- och utredningsarbete mycket begränsade.
MUCF ställer sig positiv till utredningens förslag om minoritetspolitisk
integrering och att uppföljningsmyndigheterna ska tillhandahålla rådgivning och
utveckla metodstöd för arbetet med integrering. MUCF föreslår dock att det mer
tydligt ska framgå att uppdraget även ska omfatta rådgivning och metodstöd
avseende barns och ungas inflytande. Detta bör vara prioriterat eftersom former
för barns och ungas inflytande inom det minoritetspolitiska området har ett stort
utvecklingsbehov, och utifrån att paragraf 5 i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk anger att ”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt
främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör
dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar”.
MUCF ställer sig också positiv till utredningens förslag om att Institutet för språk
och folkminnen ska tillhandahålla en struktur för, och i övrigt främja, samverkan
och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra
aktörer.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina
Ekman har varit föredragande.
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