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Remissyttrande över remissutgåvan av Region Kronobergs kulturplan "Ett 

hållbart och inkluderande kulturliv med bredd och spets", dnr 19RGK739 

Frantzwagner Sällskapet är en organisation vars verksamhet fokuserar på den nationella minoriteten 

romer och dess historia samt dess språkliga och kulturella arv ur ett långsiktigt historiskt perspektiv. 

Vår verksamhet fokuserar särskilt på den del av den romska minoriteten vars närvaro i Sverige är 

obruten och belagd sedan 1500-talet och fram till idag, nämligen den grupp inom den nationella 

minoriteten romer som går under självbenämningen resande och tidvis resandefolket och vars språk 

är den varietet av det nationella minoritetsspråket romani chib som heter svensk romani och som har 

talats i obruten följd i Sverige sedan 1500-talet. Detta yttrande är således skrivet ur ett romskt 

inifrånperspektiv. 

Nulägesanalys 

Frantzwagner Sällskapet har ingenting att invända mot Region Kronobergs nulägesanalys. 

Kulturplanens innehåll 

Frantzwagner Sällskapet tillstyrker Region Kronobergs förslag till kulturplan. Sällskapet skulle 

därutöver vilja bidra med följande synpunkter som svar på Region Kronobergs fråga om de regionala 

kulturpolitiska prioriteringarna möter nuläge och utmaningar för Kronobergs kulturliv. 

Överlag bör Region Kronobergs kulturarbete ta i beaktande att de nationella minoriteterna med sina 

respektive språk och kulturer utgör en sedan sekler tillbaka etablerad del av Sveriges inhemska 

befolkning samt gemensamma språkliga och kulturella arv. Frantzwagner Sällskapet välkomnar 

därför åtgärder som på kulturområdet belyser detta faktum och bidrar till att synliggöra de nationella 

minoriteterna i Kronobergs län, såväl ur historiska som nutida och framtida perspektiv. Frantzwagner 

Sällskapet vill i detta hänseende särskilt framhäva vikten av satsningar på den grupp inom den 

1 av 3 



nationella minoriteten romer som heter resande eller resandefolket samt denna grupps varietet av det 

nationella minoritetsspråket romani chib, som heter svensk romani och som är akut utrotningshotat. 

Beträffande "Utvecklingsområde: Barns och ungas rätt till kultur" (s. 7) bör Region Kronoberg verka 

för att garantera samtliga barn och unga att deras grundskole- och gymnasieutbildning innehåller 

kvantitativt och kvalitativt goda inslag av kultur i form av exempelvis litteratur, estetisk verksamhet 

(bild, musik och teater) studier i konst- och litteraturhistoria, idrott etc. I detta sammanhang bör 

Region Kronoberg alltid inkludera kulturuttryck skapade av personer tillhörande nationella 

minoriteter parallellt med kulturuttryck skapade av personer som inte tillhör nationella minoriteter, i 

syfte att öka kunskapen för frågor som berör nationella minoriteter och på så sätt bidra till ett öppnare 

och mer tolerant samhälle med ökad förståelse mellan människor av olika bakgrund. I detta 

sammanhang är det, liksom i många andra sammanhang, viktigt att barn och unga kan ta del av många 

typer av litteratur, bl.a. litteratur skriven av författare tillhörande de nationella minoriteterna. Det är 

viktigt att denna litteratur tillhandahålls dels (i mån av tillgänglighet) på nationella minoritetsspråk, 

men även på svenska, oavsett vilket språk litteraturen är skriven på. Härigenom kan man på ett 

konkret sätt och i förhållande till hela samhället främja kunskap, synliggörande och förståelse i frågor 

rörande de nationella minoriteterna och samtidigt underlätta för individer tillhörande dessa att bevara 

och utveckla sina respektive kulturer och språk. 

I sista stycket på s. 9 berörs regionernas fördelning av statsbidrag för att uppnå de kulturpolitiska 

målen. Härvid nämns att fördelningen skall främja en god tillgång för länets invånare till sju områden 

som nämns i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet. Frantzwagner Sällskapet noterar att nämnda förordning inte uttryckligen nämner 

nationella minoriteter som ett av de sju områden inom vilka medel skall fördelas. Sällskapet anser 

dock att Region Kronoberg vid bidragsfördelning enligt förordningen skall iaktta följande. Nationella 

minoriteter bör ur vissa synvinklar åtnjuta särskilda satsningar för att vara försäkrade medel att kunna 

bevara och utveckla sina respektive språk och kulturer, bl.a. genom kulturyttringar såsom musik och 

litteratur. Å andra sidan är de nationella minoriteterna med sina språk och kulturer en integrerad del 

av Sveriges befolkning samt språkliga och kulturella arv. Ur denna synvinkel kan det vara givande 

för såväl de nationella minoriteterna som för det allmänna att nationella minoriteter inte utgör ett eget 

åttonde område i förordningen eller i bidragsfördelningen enligt förordningen, utan ingår i samma 

strukturer som alla andra samhällsinvånare, men inom ramen för dessa ordinarie strukturer 

tillförsäkras erforderliga kultursatsningar som syftar till att bistå personer tillhörande nationella 

minoriteter att bevara och utveckla sina respektive språk och kulturer samt att i samhället i stort öka 

kunskapen och förståelsen kring de nationella minoriteterna och därigenom bidra till ett mer öppet 
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och tolerant samhälle. Oavsett vilket angreppssätt man väljer skall och bör frågor eller perspektiv 

som berör nationella minoriteter kunna finansieras av de bidrag som delas ut av Region Kronoberg i 

kraft av förordningen. Region Kronoberg skall härvid särskilt beakta rätten till samråd för personer 

tillhörande nationella minoriteter. Region Kronoberg kan härvid ta intryck av hur lagstiftaren har 

integrerat frågor rörande nationella minoriteter i olika författningar. 

Beträffande Region Kronobergs frågor om kulturplanen utgör en bra grund för målsättningar och 

prioriteringar i Frantzwagner Sällskapet samt hur organisationen kan bidra i förändringsarbete, vill 

Frantzwagner Sällskapet anföra följande. 

Frantzwagner Sällskapet anser att kulturplanen i och med sin existens bidrar med ramar och strukturer 

som kan utgöra en plattform för samarbete med Region Kronoberg och som kan underlätta 

förverkligandet av insatser som gynnar såväl kulturlivet i allmänhet som de nationella minoriteterna 

i synnerhet. Frantzwagner Sällskapet ser mycket fram emot samarbete med Region Kronoberg. Hur 

detta samarbete kan komma till uttryck måste dock bli en fråga att närmare undersöka i de konkreta 

fall som kan bli föremål för samarbete. Det är dock organisationens vilja att genom samarbete med 

Region Kronoberg bidra med och i insatser, särskilt rörande den nationella minoriteten romer och det 

nationella minoritetsspråket romani chib, i synnerhet resande och svensk romani. 

Växjö den 25 juni 2021 

Å Frantzwagner Sällskapets vägnar 

Robert Brisenstam 

Jur. kand. och fil. kand. 

Frantzwagner Sällskapet - Box 5025 - 250 25 Helsingborg 

info@frantzwagner.org - www.frantzwagner.org - Org: 802476-8452 
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