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Interpellation av Jesper Berglund (V) till 
kommunstyrelsens ordförande angående 
Göteborgs Stads arbete med de nationella 
minoriteterna 
 

Nyligen släpptes slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken 
"Högre växel i minoritetspolitiken – Stärk samordning och uppföljning" (SOU 2020:27). 
Utredningen rör Sveriges nationella minoriteter: judar, romer, samer (som även är ett 
urfolk), sverige-finnar och tornedalningar samt minoritetsspråken finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska.  

Bland annat föreslås i utredningen att minoritetspolitikens tre delområden ersätts med 
följande fyra delmål:  

1. Frihet från diskriminering och annan negativ särbehandling: personer som tillhör en 
nationell minoritet ska i alla sammanhang kunna ge uttryck för sin kulturella identitet 
utan rädsla för att utsättas för diskriminering, hatbrott och andra former av negativ 
särbehandling. 

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. 

3. Kulturell identitet: personer som tillhör de nationella minoriteterna ska ha möjlighet 
att tillägna sig, använda och utveckla sitt minoritetsspråk, bevara, utveckla och ha 
tillgång till sitt kulturarv samt i övrigt tillägna sig och utveckla sin kulturella identitet. 

4. Levande minoritetsspråk: de nationella minoritetsspråken ska bevaras och utvecklas 
som levande språk i Sverige. 
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Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:  
 
1. Anser kommunstyrelsens ordförande att kommunens organisation kring arbetet med 

de nationella minoriteterna är fullgod?  
2. Kommer kommunstyrelsens ordförande agera för någon förändring i kommunens 

arbete kring de nationella minoriteterna utifrån förslagen i slutbetänkandet?  
3. Kommer de eventuella förändringar som nämns i fråga 2 också att appliceras kring 

arbetet med de minoriteter som inte är klassade som en nationell minoritet?  

 

Jesper Berglund (V) 
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