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Yttrande avseende remiss av Institutets för
språk och folkminnen rapport Språkcentrum
för nationella minoritetsspråk, avseende
jiddisch och romani chib
Uppsala kommun har tagit del av Institutets för språk och folkminnen (Isof) rapport
Språkcentrum för nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib och
framför följande:

Allmänt
Uppsala kommun delar rapportens bedömning om ett språkcentrums viktiga roll i
revitaliseringen av nationella minoritetsspråk och att samhällets insatser är helt
avgörande.
Civilsamhället har en viktig roll i revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. I
språkcentrumens uppdrag bör bland annat ingå att utarbeta metoder och verktyg som
även civilsamhället kan använda sig av i sina språkrevitaliserande aktiviteter.

4. Relaterade problem
Väl kända är svårigheterna med modersmålsundervisning i de nationella
minoritetsspråken, att det bland annat är brist på lärare och läromedel.
Språkcentrumen skulle kunna verka för att modersmålsundervisning i nationella
minoritetsspråk möjliggörs betydligt mer än idag och systematiskt arbeta för att
läromedel arbetas fram. Detta gäller särskilt romani chib.
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7.2. Förslag om inrättande av ett språkcentrum för jiddisch
Uppsala kommun välkomnar förslaget att placera språkcentrum för jiddisch i
Stockholmsområdet, med motiveringen att en majoritet av både befintliga och
blivande språkbärare finns i Stockholmsområdet. Positivt är närheten till Isof:s redan
befintliga verksamhet i Uppsala. Prioriteringen av barn och unga är positiv, liksom att
insatserna ska utgå från minoritetens behov av revitaliseringsinsatser.
Kommunen ser att det finns vinster för den judiska minoriteten och flera aktörer i
Uppsala kommun och Uppsala län i att kunna samarbeta med det kommande
språkcentrum för jiddisch med placering i Stockholmsområdet.

7.3. Förslag gällande språkcentrum för romani chib
Uppsala kommun välkomnar förslaget att placera språkcentrum för romani chib i
Stockholmsområdet, med motiveringen att en stor andel talare av de romska
varieteterna finns i Stockholmsområdet och att det är tillgängligt för romer i hela
landet. Positivt är närheten till Isof:s redan befintliga verksamhet i Uppsala.
Prioriteringen av barn och unga är positiv, liksom att insatserna ska utgå från
minoritetens behov av revitaliseringsinsatser.
Kommunen ser att det finns vinster för den romska minoriteten och flera aktörer i
Uppsala kommun och Uppsala län i att kunna samarbeta med det kommande
språkcentrum för romani chib med placering i Stockholmsområdet.
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