C
Enskild motion

Motion till riksdagen
2016/17:3117
av Peter Helander (C)

Älvdalskan som eget språk

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att älvdalskan bör erkännas
som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Mes o wermd mjotse ar kattem, so kuäket o ien kafiskwekt ar sig sjuäv min dyö summu.
Se dsick o aut min katt-skåle og se sett o sig inni kuvån og kuäged aut gajnum glaser. O
add draid för gardine so o belld gem sig dar attonar, so it kattn uld bell sjå enner.

När hon värmde mjölken åt katten, så kokade hon en kaffeskvätt åt sig själv på samma
gång. Sen gick hon ut med kattskålen och sen satte hon sig inne i kammaren och tittade
ut genom fönstret. Hon hade dragit för gardinerna så att hon kunde gömma sig där
bakom, så att katten inte skulle kunna se henne.

Representanter för Ulum Dalska och Älvdalens kommun har under en längre tid
framfört att älvdalskan bör erkännas som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige och
det har motionerats i detta ärende riksdagen tidigare utan att vinna något stöd hos
regeringen eller riksdagen.

C

Älvdalska ska betraktas som ett eget språk vilket konstaterats av en rad experter på
området. Det finns likheter mellan situationen för älvdalskan och andra små och
utrotningshotade språk i världen.

Att garantera en grupp sina språkliga rättigheter är en grundläggande mänsklig rättighet,
som finns förankrad i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Idag har barn med
älvdalska som modersmål ingen möjlighet till skolundervisning vare sig på eller i
älvdalska. Dessutom är barnens rätt att utveckla och tillägna sig det egna modersmålet
förankrad i den svenska språklagen, som tillkom 2009. Älvdalskan, som enbart talas i
Sverige, anses vara en del av det svenska kulturarvet.

Många, både i och utanför Älvdalen, anser att denna språkliga varietet bör bevaras till
kommande generationer.

Jag anser att regeringen bör utreda möjligheterna att erkänna älvdalskan som minoritetseller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag. Det bör ges regeringen till
känna.

Peter Helander (C)

2

