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Remissyttrande över Institutet för språk och folkminnens rapport
”Språkcentrum för nationella minoritetsspråk”
Sverigefinska ungdomsförbundet (SFU) tackar för möjligheten att få lämna ett yttrande.
SFU välkomnar en etablering av språkcentrum, för finska och meänkieli, och ställer sig i stort
sett positivt till utredningens förslag. Behovet av att revitalisera finska och meänkieli i
Sverige är akut och i arbetet med detta spelar språkcentrumet en nyckelroll. Vi ställer oss
positiva till prioriteringen av barn och unga i arbetet med att hålla språken levande i Sverige,
men har två reservationer när det gäller utredningens förslag på hur centrumet ska
utformas.
För det första riskerar uppdelningen av arbetet, mellan olika språkcentrum för finska och
meänkieli, att vara ineffektivt ur resurshänsyn. Då språken är nära besläktade med varandra,
vore det rimligare att organisera arbetet med att revitalisera dem inom ett gemensamt
språkcentrum. Dessutom är språkgränserna sällan entydiga, många använder till exempel
både meänkieli och finska. Sverigefinska ungdomsförbundet vill därför lyfta förslaget om ett
gemensamt språkcentrum, som presenterades i ”Etablering av ett språkcentrum för
meänkieli och finska” av Leena Huss och Kaisa Syrjänen Schaal. Huss och Syrjänen Schaal
skriver i sin studie att ”det finns stora samordningsvinster i att bedriva ett gemensamt
revitaliseringsarbete”. Ett gemensamt språkcentrum för de båda språken skulle ge upphov
till synergieffekter och leda till ett effektivare arbete, med bättre resursanvändning.
För det andra är förslaget på antal heltidsanställda, som ska koordinera revitaliseringen av de
två språken, oproportionerligt. Finskan är det största minoritetsspråket i Sverige, med många
talare och ännu fler personer som har koppling till språket. Antalet personer i Sverige med
finsk bakgrund utgör över sju procent av den totala befolkningen. Det finns ett stort antal
personer som vill återerövra det språk som inte överförts till dem från tidigare generationer.
Därför ställer sig Sverigefinska ungdomsförbundet kritiskt till utredningens förslag om antal
anställda, som arbetar med finskt språkcentrum. Antalet borde bättre reflektera siffrorna
avseende antal talare och deras geografiska spridning. Detta oavsett om ett eller två
språkcentrum upprättas. Vid en sammanslagning till ett språkcentrum vore det rimliga att
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tjänsterna bestäms av vilken del i revitaliseringsprocessen man har ansvar för, snarare än att
dela upp tjänster utefter språken finska och meänkieli.
Sverigefinska ungdomsförbundet,
genom ordförande Ella Turta
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