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Betänkandet (SOU 2017:79) ”Nästa steg? – del 2  
– Förslag för en stärkt minoritetspolitik” 
 

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får 
anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till vissa av frågorna i 
avsnittet 3.5 – ”Artikel 11 – massmedia”. 

 

1.Sammanfattning 
 

• TU delar utredningens förslag om representationför 
minoritetsspråken i vissa organ, men anser inte att en tilltänkt 
Mediestödsnämnd skulle kunna vara ett sådant organ. 

 

• TU anser att frågan om täckande av extrakostnader för 
minoritetsspråksmedia bör anstå och betonar att om den skulle bli 
aktuell kan medel inte tas ur befintliga eller kommande anslag för 
press- och mediestödet. 
 

• TU delar utredningens bedömning att det saknas förutsättningar 
för att föreslå utbildning av journalister och annan personal för 
minoritetsspråksmedia. 

 

2. Representation för minoritetsspråken i vissa organ (p.3) 
 
TU delar bedömningen att Sverige bör kunna utöka sitt åtagande till att 
omfatta punkt 3 i artikel 11, d v s i förhållande till territoriella 
minoritetsspråken finska, samiska och meänkieli och att då även att 
perspektiven rörande minoritetsspråken jiddisch och romani chib bör 
beaktas. 
 
TU delar uppfattningen att detta bör säkerställas på det sätt utredningen 
föreslår. 
 
TU delar också uppfattningen att Presstödsnämnden inte är ett sådant 
”organ”, som avses enligt p. 3. 
 
Utredningen anser däremot att den tilltänkta Mediestödsnämnden som 
föreslagits (SOU 2016:80) skulle kunna utgöra ett sådant ”organ”. TU 
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delar inte den bedömningen. Till saken hör också att merparten av 
Medieutredningens förslag – att döma av det innehåll i en kommande 
proposition som regeringen aviserat – inte synes komma att genomföras. 
 

3. Täckande av extrakostnader för minoritetsspråksmedia 
(p1.f.i) 
 
TU delar i och för sig utredningens uppfattning att presstödet eller det 
föreslagna mediestödet skulle kunna vara ett sätt för Sverige att täcka 
extrskostnader för medier på minoritetsspråket. 
 
TU vill dock understryka att detta i så fall inte är medel som kan tas från 
befintliga eller kommande anslag för press- eller mediestödet utan 
förutsätter att medel tillskjuts. 
 
TU delar bedömningen att frågan om punkten ska tillämpas av Sverige 
bör anstå tills beredningen av Medieutredningens förslag har avslutats. I 
det sammanhanget bör beaktas. 
 

4. Utbildning av journalister (p. 1.g) 
 
Utredningen konstaterar att det inte finns några särskilda program eller 
liknande som avser utbildning av journalister och annan personal för 
minoritetsspråksmedia. Då det inte heller finns något särskilt stöd till en 
sådan verksamhet kan utredningen inom ramen för sitt uppdrag inte 
föreslå något sådant. 
 
TU delar utredningens bedömning. 
 
TU kan också dela utredningens bedömning om att frågan är angelägen, 
men vill då åter igen understryka att ska ett särskilt sådant stöd inrättas, 
så förutsätter det att medel tillskjuts. 
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