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Högre växel i minoritetspolitiken-Stärkt samordning och uppföljning SOU
2020:27 Dnr KS 2020-0761
Svenska kyrkan har granskat rapporten utifrån en kristen grundläggande människosyn som
harmonierar med mänskliga rättigheter, ett barnrättsperspektiv och Sveriges internationella åtaganden
att respektera, skydda och tillgodose mänskliga rättigheter.
SVENSKA KYRKANS YTTRANDE

Svenska kyrkan tillstyrker förslagen som lämnas av utredningen Högre växel i minoritetspolitikenStärkt samordning och uppföljning SOV 2020:27.
BEDÖMNING

Svenska kyrkan välkomnar intentionerna i utredningen och delar synen att det behövs samordnade och
strategiska insatser för att utveckla och skapa stabilitet och långsiktighet i arbetet med att stärka
minoritetspolitiken i Sverige.
Svenska kyrkans synpunkter

•

•

•

•

Svenska kyrkan ser det som positivt att staten tar ett större ansvar för att minoritetspolitiken
samordnas och koordineras med syfte att samla resurserna effektivt och ändamålsenligt.
Regeringen behöver också säkerställa att samordnings- och uppföljningsuppdraget för
samtliga minoriteter och minoritetssprålc förtydligas samt tilldelas mer resurser.
Svenska kyrkan ser det vidare som positivt att Institutet för språk och folkminnen tilldelas
samordnings- och uppföljningsuppdraget, då myndigheten redan haruppdrag som rör de
nationella minoriteterna samt minoritetspolitik. Myndigheten arbetarredan i nära samarbete
med de nationella minoriteterna och det finns ett ömsesidigt förtroende som är viktigt i ett
rättighetsbaserat arbete.
Regeringen behöver vidare säkerställa de nationella minoriteternas möjlighet till inflytande
och delaktighet i minoritetspolitiken. De nationella minoriteterna ska ha möjligheter samt
fömtsättningar för att kunna påverka beslut i frågor som berör dem. Idag vittnar många ur
minoritetsorganisationema om strukturella hinder för att rättigheter efterlevs inom staten,
kommuner, regioner och lokalt.
I artikel 30 i barnkonventionen anges att ett barn som tillhör en etnisk, religiös eller språklig
minoritet eller urbefolkning harrätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. Svenska kyrkan
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ser därför att det är angeläget att beakta att barn och unga ges möjligheter till en religiös
identitet och förutsättningar för att utveckla sin kulturella identitet samt sitt minoritetsspråk
och förslagen i utredningen ger bland annat bättre förutsättningar för att rätten till en jämlik
förskola kan förve1kligas.

Uppsala den 9 september 2020
På kyrkostyrelsens vägnar
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