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Nr 130. Motion av Ilona Szatmari 
Waldau m fl (alla V) om minorite-
ters högtider 
KSN-2013-1214 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till före-
dragningen i ärendet 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
 
 
Uppsala den 10 september 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Bengt Westman, Irene Zetter-
berg, Milischia Rezai (alla S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
Ärendet 
I en motion av Ilona Szatmári Waldau m fl (alla 
V), väckt den 28 oktober 2013, föreslås att Vård 
& bildning får i uppdrag att i skolor och förskolor 
uppmärksamma de nationella minoriteternas 
högtidsdagar. Detta som en del i arbetet med att 
stärka våra nationella minoriteters rättigheter 
(bilaga 1). 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Styrelsen för vård 
och bildning som svarat att de uppmanar för-
skolechefer och rektorer att på olika sätt inom 
sina uppdrag lyfta fram de nationella mino-
riteternas ställning och kultur i de olika verksam-
heterna. Hur detta sker ligger på rektor/-
förskolechef att fatta beslut om (bilaga 2). 
 
Föredragning 
Enligt lagen om nationella minoriteter och mino-
ritetsspråk (SFS 2009:724) har det allmänna, det 
vill säga offentlig verksamhet som utövas genom 
staten, kommunerna eller landstingen, ett särskilt 
ansvar för att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken och ska också främja de natio-
nella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur i Sverige. Vidare anger lagen 
att barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska 
främjas särskilt. 
 
Det är den så kallade självidentifikationsprin-
cipen som avgör om någon tillhör en nationell 
minoritet. 
 
Kommunfullmäktige antog i maj 2011 en policy 
beträffande nationella minoriteter (KSN-2010-
0380) som ska tillämpas av alla nämnder, styrel-
ser och helägda bolag. Av policyn framgår bland 
annat att de nationella minoriteternas språk och 
kultur är en del av det svenska kulturarvet och att 
detta arv ska bevaras och utvecklas. Uppsala 
kommun ska tydligt beakta detta arbete inom 
verksamhetsområdena utbildning, kulturverk-
samhet samt vård och omsorg. Barns möjlighet 
till utveckling av kulturell identitet och använd-
ning av det egna minoritetsspråket ska särskilt 
främjas.  
 
Enligt Skolverkets information har förskolan och 
skolan ett särskilt ansvar för att de nationella 
minoriteternas språk och kultur hålls levande. 
Det gäller undervisning om minoriteternas språk, 
kultur, religion och historia, men också under-
visning i minoritetsspråken och detta framgår 
också av läroplanen för grundskolan. Det råder 
brist på läromedel som behandlar framför allt 
romernas situation varför Skolverket fått upp-
draget att ta fram läromedel så att kunskapen om 
romer kan öka och fördomarna minska.  
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Efter genomgången grundskola, grundsärskola, 
sameskola eller specialskola ska varje elev ha fått 
kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia. Det står i de över-
gripande målen och riktlinjerna till läroplanerna. 
Det står även i kursplanerna för historia, reli-
gionskunskap, samhällskunskap och svenska. 
Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna 
är en del av skolans uppdrag att värna om mänsk-
liga rättigheter. 
 
Av ovanstående framgår att såväl lagar och rikt-
linjer som uppmaningar och styrdokument finns 
för att få bland annat skolorna att arbeta med att 
stärka de nationella minoriteternas rättigheter.  
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Sverige har fem erkända minoriteter, som har särskilda rättigheter: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. En viktig del av den nationella 
minoritetspolitiska strategin är åtgärder för att stärka de nationella minoritetemas 
rättigheter. 

När denna motion skrivs har det precis uppdagats att polisen för register över 
romer och den romska minoriteten känner sig misstänkliggjord. Registret går helt 
emot strategin att stärka de nationella minoritetemas rättigheter. 

Flera av de nationella minoriteterna har sin egen nationalsång och sin egen 
nationaldag, inom judendomen finns flera högtidsdagar som i tid inte motsvarar 
våra traditionella kristna högtider. 

Hur dessa högtidsdagar uppmärksammas skiljer sig säkert men flera romska 
skolbarn vittnar om att deras nationaldag inte uppmärlcsammas och att deras 
nationalsång aldrig sjungs i skolan. 

Ska man stärka de nationella minoritetemas rättigheter måste det ingå att våra 
skolor och förskolor också uppmärksammar högtidsdagarna. Ett sådant 
uppmärksammande måste ske på rätt sätt så att det inte blir ett utpekande av bam. 
Vi vet att barn födda i Sverige tvingas in i sina föräldrars tidigare nationalitet när 
de av missriktad välvilja ombeds "berätta om sitt land" eller ta med sig "sitt 
lands" mat. Därför är det bästa att alla skolor, oavsett om det finns elever från 
minoriteterna, uppmärksammar högtidsdagarna och att det är upp till barnen 
själva att identifiera sig som tillhörande minoritet. 

Vi föreslår att Vård&bildning får i uppdrag att i skolor och förskolor 
uppmärksamma de nationella minoritetemas högtidsdagar 

Bilaga 1



Bilaga 2








