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Remissyttrande över Institut för språk och folkminnens rapport ”Språkcentrum för nationella
minoritetsspråk”.
Ert dnr Ku2019/00160/DISK
Sverigefinländarnas delegation/Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta (RSV) har med intresse
tagit del av förslag till organisering av språkcentrum för finska och meänkieli och tackar för
möjligheten att få lämna ett remissvar.
Sverigefinländarnas delegation delar bedömningen av den vitala roll språkcentrum har för att
revitalisera de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli. Språkfrågan är akut och
måste därför prioriteras.
Sverigefinländarnas delegation ställer sig positiv till prioriteringen av barn och unga i arbetet
med att hålla språken levande i Sverige.
Delegationen ställer sig emellertid frågande till antalet språkcentra och deras placering.
Delegationen har tidigare förordat ett gemensamt språkcentrum enligt förstudien ”Etablering
av ett språkcentrum för meänkieli och finska” av Leena Huss och Kaisa Syrjänen Schaal. Vi
ansåg då att det skulle vara det mest effektiva sättet att hantera organiseringen av
språkcentrumet med hänsyn till språkens likheter och gemensamma utmaningar.
Huss och Syrjänen Schaal skriver i sin studie att ”det finns stora samordningsvinster i att
bedriva ett gemensamt revitaliseringsarbete.”1
Synsättet var att ett gemensamt språkcentrum för de båda språken skulle ge upphov till
synergieffekter och leda till ett mer effektivt arbete med bättre resursanvändning.
När utredningens förslag nu har kommit till andra slutsatser än de i förstudien, anser
delegationen att förslaget är missvisande när man beaktar respektive grupps spridning i landet
samt antalet språkbärare. (De med finskt ursprung utgör över sju procent av den totala
befolkningen)
Om man beslutar att dela meänkielitalande i två grupper, så stödjer vi förslaget men vill ändå
framhålla att det är bekymmersamt att utredningen föreslår endast ett språkcentrum för finska.
Sverigefinländarnas delegation förordar ett språkcentrum för finska i Uppsala och ett i
Göteborg. Vi ser även att det finska språket ingår i Kirunaförslaget då finskan och
”lantalaisspråket” har många gemensamma beröringspunkter.
Antalet anställda bör då vara i proportion till antalet språkcentra.
Sammanfattningsvis föreslår Sverigefinländarnas delegation att:
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”Etablering av ett språkcentrum för meänkieli och finska, s-16. En förstudie”. Leena Huss och Kaisa Syrjänen Schaal, 201511-25, se http://sverigefinne.se/rapporter/.
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Två till tre språkcentra för finska upprättas, ett i Uppsala och ett i Göteborg samt att
även finskan ingår i Kirunaförslaget
Tjänsterna på respektive ort beslutas i enlighet med behov och även i proportion till
t.ex. antalet minoritetsspråkstalare i anslutning till respektive centrum. Detta bör göras
i nära samarbete med respektive nationell minoritet.
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