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Vår värdegrund
Vår värdegrund hävdar principen om människors

lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning

bygger på människans förmåga att själv forma
sitt liv tillsammans med andra människor. Den

utgår från individens rättigheter och skyldigheter
att som aktiv medborgare ta ansvar för en
samhällsutveckling som stärker den liberala

demokratin. 
 

Vårt idéprogram
Studieförbundet Vuxenskolans idéprogram och
värdegrund syftar till att tydliggöra och stärka
vår identitet. Vår idé och värdegrund är viktig.

Den är så viktig att den inte går att
kompromissa med. Den finns till för att sätta en

ram och en riktning. Genom idéprogrammet
visar vi att vi lever som vi lär och står upp för de

principer SV bygger på.
 

Våra samarbeten
I SV samarbetar vi med en ett stort antal

organisationer och föreningar på både nationell,
regional och lokal nivå.

Studieförbundet
Vuxenskolan &

Nationella minoriteter

Vill du veta mer om vårt
arbete för och om
nationella minoriteter?
 
Eller veta mer om hur  vi på Studieförbundet
Vuxenskolan tillsammans med er kan arbeta för
att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter till både identitet, språk och kultur?
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Kontakta oss!
 
 

VI VILL GÄRNA KOMMA I KONTAKT DIG,
SÅ TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG.
 

RING ELLER MEJLA OSS OM DU HAR TID
ATT SPRÅKAS. 

KONTAKT



Vad kan Studieförbundet
Vuxenskolan göra för
Sveriges nationella
minoriteter?

Vi vill vara en del i att stärka våra nationella
minoriteters identitet, kultur och sitt språk. Hur
kan vi göra detta på bästa sätt?
 
Studieförbundet Vuxenskolan har en vision
om att arbeta fram en nationell strategi för att
långsiktigt arbeta främjande för nationella
minoriteters rättigheter i form av folkbildning
med identitetsstärkande insatser inom kultur och
språkrevitalisering.
 
Vill du vara del i SV:s arbete för att främja
nationella minoritetsrättigheter genom att
besvara vår enkät?

Scanna QR-koden för att
komma till vår enkät!

Känner du till vilka
rättigheter våra nationella
minoriteter har?
 
 
Lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk
(minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan
januari 2010.
 
Lagen beskriver vilka rättigheter som
minoriteterna har i hela landet och inom de
speciella förvaltningsområden som finns för
finska, meänkieli och samiska.
 
Samtliga kommuner och andra myndigheter är
skyldiga att informera minoriteterna om deras
rättigheter. De är också skyldiga att skydda
minoriteternas språk och kultur och särskilt
viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt
språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och
andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna
inflytande över frågor som berör dem.
 
I förvaltningsområdena för finska, meänkieli
och samiska är kommunerna skyldiga att ordna
förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken.
De personer som vill använda sitt
minoritetsspråk i kontakten med kommuner och
andra myndigheter har rätt att göra detta både
muntligt och skriftligt.
 
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så
att rättigheter och skyldigheter stärktes
ytterligare. Kommunerna och regionerna är t.ex.
skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete och dessa ska på
begäran kunna lämnas ut till den myndighet som
har uppföljningsansvar för lagen.
 
 
 

LÄS MER PÅ WWW.MINORITET.SE 

Vilka är Studieförbundet
Vuxenskolan?

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen
folkbildningsorganisation med visionen om ett
samhälle där människor växer genom kunskap,
insikt och delaktighet.

Vi erbjuder studiecirklar, kurser och
kulturprogram för dig som är nyfiken på att lära
dig något nytt.

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i
demokrati, jämställdhet, humanism och
hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans
värdegrund och vision bidrar till att frigöra
människors kraft, engagemang och utveckla sin
kreativa förmåga.

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS!


