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Yttrande gällande Institutet för språk och folkminnens
delrapport -Språkcentrum för nationella minoritetsspråk.
(Ku2015/02857/DISK, Ku2018/01455/DISK)
Yttrande
Språkcentrum behövs för att ge det språkliga arbetet struktur och långsiktighet
samtidigt som det kraftigt ökar språkens status och ger framtidstro. De kan
exempelvis göra stabilare och slagkraftigare revitaliseringsarbete jämfört med dagens
läge, då kommunerna var för sig försöker med olika insatser. Vi instämmer till
förslaget om placering av språkcentrum för finska i Uppsala, men vi ställer oss
negativa till att i ett första läge fördela språkcentrum för meänkieli på två olika orter.
Uppsala har bra förutsättningar med närhet till universitet, majoriteten av talarna,
Institutet för språk och folkminnen samt andra viktiga samarbetsinstitutioner som
Finlands institutet.
Övertorneå och Kiruna är bra placeringar utifrån tanken att prioritera närheten till de
olika språkvarieteterna. Men, med fördelningen på två orter blir också
arbetsgrupperna på respektive ort väldigt små och därmed mycket sårbara, vilket inte
är en bra start för språkcentrum. Den föreslagna arbetsgruppen är redan nu för liten,
med hänsyn till de utmaningar meänkieli står inför. På sikt kan däremot Övertorneå
och Kiruna vara ett bra alternativ.
Vi anser att det inledningsvis istället är stabilare och ger bättre förutsättningar att
förlägga språkcentrumet på en ort, förslagsvis Övertorneå, som även har
Nordkalottbibliotek, flest meänkielitalare samt är en kommun med stort engagemang i
språket.
Meänkieli har betydligt större utmaningar än finska, med tanke på det kritiska antalet
talare, fler varieteter samt behovet av akuta insatser gällande språkvård och
efterföljande standardisering av språket. Ett av de akuta behoven som vi anser
behöver tillgodoses är exempelvis en ordlista på meänkieli för offentlig förvaltning.
Utöver detta bör språkcentrumet även ha en samordnande roll inte bara för språkvård
utan även för kultur och forskning i likhet med Finlands institutets uppdrag. Meänkieli
saknar sådana institutioner som samarbetspartners, vilket är en stor utmaning. Mot
denna bakgrund är arbetsgruppen för liten.
Dessutom bör samarbete med det närmast geografiskt liggande universitetet, Luleå
tekniska universitet, undersökas. Alternativt ett nära samarbete med Umeå
universitet, som idag ger kurser i meänkieli (kurserna för höst- och vårterminen är
visserligen inställda på grund av lärarbrist och planeras återupptas hösten 2020). En
ytterligare möjlighet är närliggande universitet på finska och norska sidan.
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