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Uppdrag att fö
ölja upp och analyysera de
en egna verksamh
v
heten
n det minoritetsp
politiska målet (8
801-2010
0-11546)
utifrån
politiken är att
a ge skydd fö
för de nationeella minoritetterna, stärka dde nationella
Målen föör minoritetsp
minoriteeternas möjliggheter till infllytande och s tödja de histooriska minoriitetsspråken sså att de hållss
levande.
m tio andraa myndigheter i uppdrag att
a under tre åår, 2010—
Högskoleeverket har tiillsammans med
2012, föllja upp och analysera
a
den egna verksam
mheten utifråån minoritetsp
politikens måål.
Uppföljn
ningen ska gööras efter följaande frågeställlningar:
1) V
Vilka internaa och externa insatser har ggjorts på myn
ndigheten sed
dan införandeet av en
m
minoritetspolitik år 2000?? Hur har arbbetet utvärderrats och vilkaa resultat har ni sett?
2) V
Vilka (om) säärskilda uppd
drag har mynndigheten haft
ft när det gälleer nationella minoriteter?
H
Har arbetet med
m dessa uppdrag i så falll lett till någoon förändringg?
3) M
Med utgångsspunkt i det nya
n regeringsbbeslutet – Vaad avser mynd
digheten att ggöra med
aavseende på de
d tre delomrrådena: diskriiminering och
h utsatthet, in
nflytande ochh delaktighet
(både centrallt och om dett finns, lokaltt) samt språk och kulturelll identitet?


Hur synliggör ni minoriteternna i ert arbetee — både internt och exterrnt?



kap om mino riteterna och
h minoritetssp
pråken inom er
Hur sprids kunsk
orgaanisation?

Frågesställning 1
Externaa insatser
Högskoleeverket tog under
u
2000 ko
ontakt med IIntegrationsveerket för att diskutera
d
hurr de olika
invandraargrupperna skulle
s
kunna få informatioon om svenskk högskoleutb
bildning. Diskkussionerna
ledde tilll att broschyren ”Att studeera på högskoolan” med gru
undläggande information togs fram occh
trycktes ppå elva språk. De gick ock
kså att ladda hhem som pdff-dokument. Minoritetssppråket finska var
v

m valdes bo
ort till förmånn för albanskaa, arabiska, bosniska/serbiiska/kroatiskaa,
uppe till diskussion men
s
sppanska, ryska, turkiska och
h lätt svenska..
engelska,, franska, persiska, ryska, somaliska,
2007 toggs nästa steg genom
g
att sam
mma grundlääggande inforrmation ocksåå översattes tiill
minoriteetsspråken, doock inte i trycckt form utann som pdf-dookument. Öveersättningarnna gjordes till
nkieli, romani arli, romanii kale, roman
ni kelderash, romani
r
lovarii,
finska, jidddisch, meän
samiska/llulesamiska, samiska/nord
dsamiska sam
mt till samiskaa/sydsamiska.
Studie- ooch yrkesvägledare på alla nivåer, flyktiingmottagnin
ngar, invandrarorganisatiooner,
invandraartidningar, minoritetsorga
m
anisationer occh andra myn
ndigheter verrksamma inom
m området har
h
fått inforrmation om broschyren
b
”A
Att studera påå högskolan” 1—2 gånger om året. Vi hhar informerat
om att deet går att besttälla eller ladd
da ner trycks aken på webb
bplatserna ww
ww.studera.nnu respektive
www.hsvv.se. För minooritetsspråken
n har broschyyren enbart funnits
fu
som pdf och där haar
Högskoleeverket ingen
n tillförlitlig statistik
s
att prresentera från
n och med 20
007 och fram till idag, vilk
ket
gör det svvårt att säga något
n
om effe
fekten av insaatsen.

Interna insatser
Högskoleeverket erbju
uder personaleen att delta i ett antal allm
männa seminaarier varje år. Den 23 aprill
2009 höllls seminariett ”Romerna ett
e folk på stäändig flykt”. Föredragshåll
F
are var Ingridd Schiöler,
flyktingsamordnare på Röda korseet.
h
seminarriet ”Minoriteetsspråkens ställning i Sveerige” med Leennart Rohdiin,
Den 1 okktober 2010 hölls
Länsstyreelsen i Stockh
holms län.

Frågesställning 2
Högskoleeverket har in
nte haft någraa särskilda upppdrag när deet gäller natio
onella minoritteter från 200
00
och fram
m till 2009. I år
å har det kom
mmit ett upppdrag att göraa en översyn av
a högskoleuutbildningar i
nationellla minoritetssspråk med red
dovisningsdaag 2011-04-30.

Frågesställning 3
Högskoleeverket är en av närmare 50
5 myndigheeter inom höggskoleområdeet som alla fårr sina
instruktiooner och reglleringsbrev frrån regeringenn. Bland myn
ndigheterna finns
f
Sverigess universitet
och högsskolor. Högskkoleverket haar, i linje medd instruktioneen, avgränsat uppdraget om
m de
minoriteetspolitiska målen
m
till den egna verksam
mheten. En grrupp har tillsaatts med reprresentanter fö
ör
informattionsavdelnin
ngen, adminisstrativa (persoonal-) avdelningen, analysavdelningen,,
utvärderiingsavdelninggen samt verk
kets likabehanndlingssamorrdnare. Vi ho
oppas hitta syynergieffekter
mellan u
uppdraget att följa upp och
h analysera deen egna verkssamheten utiffrån de minooritetspolitiska
målen occh Högskolevverkets uppdrrag att göra enn översyn av högskoleutbiildningar i naationella
minoriteetsspråk (se frågeställning 2).
2
Högskoleeverket avser att under 20
011 arbeta enlligt beskrivniingen som fölljer nedan meed det
minoriteetspolitiska målet:
m
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Behovskkartläggningg
Gruppen
n behöver ta utgångspunkt
u
t i Högskolevverkets uppdrrag för att därrefter tillsamm
mans med
minoriteetsgrupperna, kartlägga derras behov ochh Högskoleveerkets möjligh
heter att mötta dessa med
dena diskrimiinering och uutsatthet, inflyytande och delaktighet
d
sam
mt språk och
h
avseendee på delområd
kulturell identitet.

Interna insatser


IInventera vilkka språkkunskaper som finnns hos persoonalen.



U
Utreda persoonalens skyldiigheter respekktive minoritetsgruppernaas rättigheter vvid kontakt på
p
m
minoritetssprråk ur ett juriidiskt perspekktiv. Det kan
n medföra förändringar i vverkets interna
sstyrdokumen
nt. Troligen resulterar det i att berörd personal
p
utbilldas, sannolikkt på ett interrnt
sseminarium, angående ko
ontakter på m
minoritetssprååken.



A
Anordna ett seminarium
s
kring
k
betänkaandet ”Romeers rätt – en strategi för roomer i Sverigee”,
SSOU 2010:555.

Externaa insatser


P
Presentera resultaten av kaartläggningenn där vi i möjjligaste mån vill
v tillmötesggå
m
minoritetsgru
uppernas beh
hov genom attt lyfta fram in
nformation på
p Högskolevverkets
rrespektive weebbplatser, i nyhetsbrev
n
occh tryckta kan
naler.



T
Ta ställning till
t framtida publicering
p
av information
nsbroschyren
n ”Att studeraa på högskolaan”
ppå de olika minoritetssprå
m
åken utifrån kkartläggning.



SSe över möjliigheterna att få in program
mpunkter krin
ng det minorritetspolitiskaa målet vid dee
kkonferenser som
s
Högskoleverket komm
mer att hålla under 2011.
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n
Beslut i äärendet har faattats av univversitetskansleern Lars Haikkola efter föreedragning av informatören
Ann Sofiie Fredriksson
n i närvaro avv stabschefen Lennart Ståh
hle och inform
mationschefeen Eva
Ferndahll.

Lars Haikola

Ann Sofie Fredriksson
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