2021-12-01
Mötesanteckningar öppet dialogmöte

Informations- och dialogmöte för nationella minoriteter
Deltagare: 4 personer
Representanter från kommunen: Maria Vanhapiha Bergström (koordinator),
Margit Pettersson (Enhetschef kultur, biblioteket), Britt-Inger Nordström (Fritid- och
kulturnämndens ordförande), Vappu Vuokila-Pönkkö (Socialnämnden)
Frånvarande: Sven Nordlund (Utbildningsnämndens ordförande), Susanne BjöörnNorén (Rektor förskolan), Marianne Strömbäck (Områdeschef äldreomsorgen)
Dialogmötet genomfördes till största del på finska, efter önskemål av deltagarna.


Genomgång om nationella minoriteters rättigheter samt vad
förvaltningskommun för finska och meänkieli innebär.



De olika förvaltningarnas arbete med nationella minoriteter.



Kort genomgång av föregående möte och enkätsvar.



Presentation av budgetförslag för år 2022 gällande förvaltningskommun
finska/meänkieli.



Genomgång av skyltprogram för finska och meänkieli.



Öppen dialog och diskussion.

Öppen dialog och diskussion:
Information:
Fortfarande är det många som inte vet att de har rätt att uträtta kommunala
ärenden på finska och meänkieli, både skriftligt och muntligt. Kontinuerlig
information om detta behövs.
Viktigt med informationen om rätten att läsa nationellt minoritetsspråk i skolan.

Bra med skyltning, lyfter fram språket och synliggör den. Bra att få med även
Regionen i detta.

Budget:
Budgeten ser okej ut. Bra med större pott till kulturen, som fått stå tillbaka på grund
av pandemin. Hoppas pandemiläget är bättre nästa år. Statsbidraget borde höjas, så
att inte samordnarens lön blir för stor i förhållande till den totala potten.

Kultur:
Kultur –musik, karaoke, dans, teater är det mest efterfrågade av minoriteterna.
Förstår att de är knepigt under pandemin. Vi har haft många kulturella aktiviteter
med olika antal deltagare och i dessa tider är det svårt att planera långt fram. Ta
gärna med även romska artister. Lämna in förslag till biblioteket om ni saknar någon
särskild bok. Meröppet bibliotek öppnar i december/januari. Användaravtalen finns
även på finska och meänkieli, likaså finns en finsk surfplatta.
Önskemål att Romernas dag den 8 april även uppmärksammas med musik. Tidigare
har vi flaggat, uppmärksammat i sociala medier samt i kommunhusets reception och
biblioteket.
Inga personer som identifierar sig med meänkieli deltog på dialogmötet, men Umeå
universitet gav oss mycket beröm för hur vi arbetar med meänkieli. Evenemangen
på meänkieli har haft mest besökare.
Ett evenemang kvar i år – Finlands självständighetsdag med Laura Närhi.
Äldreomsorg:
Äldreomsorg – finsk avdelning? Börjar vara läge för ny kartläggning, tidigare trodde
många att de får sämre vård om de är på en finsk avdelning - viktigt med
information om att det är samma vård. Tidigare kartläggning visade att personerna
hellre valde boende nära sitt tidigare hem framför en finsk avdelning. Men dagens
äldre är mer medvetna om sina rättigheter och kanske önskar ett finskt boende där
språk och kultur är samlat. Att bevara den kulturella identiteten är viktig.
Alla avdelningar har iPads och de nyttjas bland annat för finsk musik m.m.
Äldreboenden har fått finska/meänkieli bilderböcker, tidningar, ordböcker samt spel.

