~ KIRUNA KOMMUN

YTTRANDE
Susann Mämmi, 2019-05-24
Vårt Dnr: 2019/00380
Ert Dnr:Ku2019/00160/DISK

Kulturdepartementet
ku. remi ssvar@regeringskansliet.se

Remiss av institutet för språk och folkminnens rapport Språkcentrum för nationella minoritetsspråk
Sammanfattning
Remissen föreslår att ett språkcentrum för meänkieli placeras fördelas på två orter
inom förvaltningsområdet. Kiruna kommun kommer endast att yttra sig om det
språkcentrum för meänkieli som föreslås placeras i kommunen.
Kommunen tillstryker förslaget om inrättandet av ett språkcentrum för meänkieli i
Kiruna kommun. Detta med motiveringen av att ett språkcentrum skulle var nära
språkets talare, samt att ett språkcentrum är nödvändigt för att ge bättre
förutsättningar till att säkerhetsställa arbetet med att främja och revitalisera meänkieli
och dess olika varieteter.

Särskilda synpunkter
5.3 språkcentrum som modell för revitalisering
Remissen hänvisar till en utvärdering gjord för ett sydsamiskt språkcentrum, där det
framgår att konceptet språkcentrum har varit nödvändigt för att bidra till en
normalisering av samiskan samt legitimera hela revitaliseringsarbetet. Kiruna kommun
delar den uppfattningen och tror att i likhet med de resultat som framkommit från
utvärderingen gällande det sydsamiska språkcentrumet, är kommunen övertygad om
att det skulle vara ett värdefullt bidrag till revitaliseringen av meänkieli och dess olika
varieteter.
6.3.3 Uppdrag
Kommunen vill belysa det som framkommer i utredningen om att Språkcentrumet bl a
aktivt ska främja och stimulera ökad användning av meänkieli i samhället, utveckla
metoder för att stärka minoritetens förutsättningar att bruka och återta språket.
Kommunen vill även lyfta fram det faktum att tornedalingar inte är en homogen grupp.
Meänkielitalare i Malmfälten identifierar sig inte som tornedalingar och talar också en
annan varietet av språket än man gör i det egentliga Tornedalen. För att ge den bästa
möjligheten till revitalisering av meänkieli och dess talares identitet är det viktigt att
barn och unga prioriteras särskilt och insatserna ska utgå från minoritetens behov av
revitaliseringsinsatser.
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6.3-4 Geografisk placering

i

Kommunen tillstyrker förslaget om ett språkcentrum med två placeringar för
meänkieli, med anledning av språkets olika varieteter. I förslaget föreslås två
placeringar av språkcentrum för meänkieli, det ena i Övertorneå och det andra i
Kiruna. Lannankieli- och gällivarefinska (byfinska) är de mest hotade varieteterna av
meänkieli, och talas främst i Kirunaområdet. Fördelen med två geografiskt skilda
placeringar uppvägs med att kunna verka närmare språkbärarnas respektive varieteter.
. Kiruna kommun ser två språkcentrum som en förutsätti;iing för att bevara meänkielin
och dess helhet som språk.
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Beslut om detta yttrande har fattats av kommunstyrelsens ar:betsutskott i Kiruna
kommun.
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