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Papercrafting
på väg att slå
igenom i Falun
Konst Under både lördag
och söndag är lokalen Stu
dio på Teatergatan 5 öppen
för att ge Faluborna (och
tillresta) en chans att prova
på papercrafting. Allt
material är gratis och mål
gruppen är 13–100 år, men
även yngre och äldre är väl
komna. Workshopledare är
Jessica Höök, 23 år.
Jessicas intresse för ska
pande med papper började
under våren/sommaren
2015, när hon såg en video
på Youtube där en kvinna
gjorde lådor av papper.
Jessica samarbetar med
Studieförbundet NBV och
hon har även genomfört
ideella workshops på HVBhem för ungdomar. Hel
gens workshop är ett sam
arbete med de kreativa
coacherna i Falu kommun
och Pengaakuten på Region
Dalarna. För Jessica är det
viktigaste att inspirera an
dra – inte att tjäna pengar.
I nuläget är scrapbooking
välkänt i Sverige men det
är bara en liten del av vad
man kan göra med papper.
Papercrafting är en större
beteckning på det hela och
innefattar i stort sett allt
man kan göra med papper från små lådor och mini
fotoalbum till väskor med
egen design.
Vill du veta mer om
papercrafting och om vad
helgens workshops kom
mer att innehålla? Kontak
ta Jessica Höök på telefon
nummer 072-9656827. Vill
du se exempel på vad hon
skapar i papper – kolla in
@papercraftmoon på Face
book eller Instagram!
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Ett upprop för det svenska språket!
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Nätverket Språkförsvaret
sätter svenska språket först.
Nätverket kritiserar i denna
debattartikel bland annat
privata skolkoncerner som
ser till att eleverna byter
språk från svenska till engelska.
Språkdebatt Vi har alla läst Naomi
Abramowicz utmärkta ledare ”På
svenska heter det faktiskt morots
kaka”, som publicerades i Expressen
den 11 juli. Den handlar om att det eng
elska språket invaderar svenska gator
och torg. Reklamskyltar, kafé- och res
taurangmenyer, företagsnamn och
butiksskyltar. Allt mer skrivs på engel
ska. Vi ställer oss frågan: Är någon för
vånad?
Vi bor i ett land där en majoritet av
våra folkvalda för närvarande tillåter
koncerner med rena språkbytesskolor
att växa till sig och tjäna enorma sum
mor på att ”hjälpa” våra barn att byta
språk till engelska. Det finns inget
annatland som har ett liknande skol
system och vi tvingas dessutom själv
finansiera detta språkbyte via skatten,
det vill säga den så kallade skol
pengen.
Vi har politiker som förordar att
internationella (läs engelskspråkiga)
skolor ska etablera sig i en av landets
mest segregerade förorter för att för
bättra integrationen. Svensk integra
tion på engelska alltså! Vilket språk
tror ni att elever vid dessa språk
bytesskolor kommer att vurma för
i framtiden och föra in i samhället, inte
blir det svenska i alla fall! Vad värre är
kommer majoriteten av dessa elever
från studievana hem och aspirerar på
ledande befattningar i framtiden med
allt negativt som det riskerar att leda
till i framtiden för vårt, ännu så länge,
samhällsbärande språk. Studier har
visat att dessa elever blir marginellt
bättre i engelskan men att de framför
allt, och vad värre är, blir sämre
i svenska.
Vidare har vi företrädare i EU som är
rent usla på att stå upp för sitt moders
mål vid en internationell jämförelse.
Det började redan vid medlemskaps
förhandlingarna, där den svenska
delegationen i början av 1990-talet,
ledda av Ulf Dinkelspiel, var det dittills
enda ansökarland som inte krävde att
dessa skulle ske på det nationella språ
ket det vill säga svenska. Dessa sked
de i stället på engelska.

Sedan har det fortsatt med svenska

företrädare som har utmärkt sig nega
tivt genom att välja bort sitt eget
språk. Margot Wallström och Anders
Borg är två exempel.
Vi låter utlänningar få höga poster
utan att kräva att de lär sig svenska.
När en landstingspolitiker nyligen,
fullt rimligt, kritiserade att den ut
ländske sjukvårdsdirektören vid ett av
Stockholms sjukhus inte kunde svens
ka, var det hon och inte direktören
som blev uppläxad av kollegorna.
En svensk partiledare har gett myck
et motstridiga besked i språkfrågan.
Vid sitt första jultal sa han ”I Sverige
talar man svenska”, för att några
månader senare komma med den


Regissören Colin Nutley åberopas som
avskräckande exempel när det kommer
till språket. 
Foto: Janerik Henriksson/TT
Inga andra än vi svenskspråkiga kan
eller kommer att stå upp för vårt
språk. Det måste vi göra själva! Kanske
är det drygt 200 års oavbruten fred,
där landet och vårt språk inte har varit
utsatta för verkliga hot, som har gjort
så många avtrubbade i språkfrågan?
Våra folkvalda representerar folket
och borde gå i bräschen för ett språk
ligt och kulturellt uppvaknande i mor
gon dag!
Vi språkförsvarare drar under tiden
våra strån till stacken genom att på alla
sätt verka för att lyfta den språkpoli
tiska frågan.
Välkommen in på vår webbplats och
anslut er gärna i kampen – varför inte
som medlem!
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Engelska ord på en vägg i Internationella Engelska Skolan i Älvsjö 

”

Av invandrare kräver de flesta att de
ska lära sig god
svenska. Detta gäller dock inte engelsktalande. De kan
bo här i åratal utan
att bry sig om att
lära sig svenska.

”briljanta” (inte) idén att lösa lärar
bristen med utländska lärare som ska
undantas från kravet på svenskkun
skaper för svensk lärarlegitimation.
En känd regissör, som har bott i Sve
rige i över 30 år och har regisserat fil
mer på löpande band, mestadels
svenskspråkiga, vägrar konsekvent att
tala svenska trots att han är gift med
en svensk kvinna och har barn. Dess
utom förstår han svenska. En annan
engelsktalande person, tillika en känd
komiker i en svensk komediserie, har
samma hållning. Han förstår svenska
men vägrar att tala vårt språk. Han ur
säktar sig med att han då ”blir en helt
annan person” – ”stackarn”!
Vi har vid en internationell jämför
else varit dåliga på att hålla fast vid

Foto: Lars Pehrson/TT

svenska ”kronjuveler” i företagsvärl
den och har snart sagt sålt ut det
mesta. Samtidigt släpper vi okritiskt in
framför allt anglosaxiska kedjor. Det är
McDonalds, Burger King, Toys r Us,
KFC, Fridays, Hollister med flera, som
naturligtvis anpassar sig minimalt till
svenska förhållanden. En av dessa
kedjor krävde vid starten till och med
av butikspersonalen att de endast
skulle tala engelska – i Sverige! Med
utländska ägare kommer språkbytet
som ett brev på posten om det inte
finns en genomtänkt språkpolitik
i landet. De måste avkrävas en språk
lig anpassning!

Vi har språklagen från 2009 som
anger att svenska är Sveriges huvud

språk, samhällets gemensamma språk
och att svenska ska kunna användas
i alla samhällssituationer. Såväl språk
lagen som skollagen måste vässas
rejält om de ska bli effektiva. Det
bordeexempelvis vara förenat med
viteatt inte följa språklagen. Vidare
ska en klar majoritet av all undervis
ning i grund- och gymnasieskola ske
på svenska.
En känd svensk forskare blev mer
ellermindre ombedd att dra åt helvete
när han uthärdade i sina försöka att få
service på svenska på krogen. Perso
nalen sa på drypande sarkastisk eng
elska (fritt översatt) ”Tack så jätte
mycket för att du hjälper oss att känna
oss välkomna i ditt land”, följt av ett
”Fuck you” i korus då han lämnade

lokalen. Lär er svenska så blir ni väl
komna, är vår kommentar.
Av invandrare kräver de flesta att de
ska lära sig god svenska. Detta gäller
dock inte engelsktalande. De kan bo
här i åratal utan att bry sig om att lära
sig svenska, medan alltför många jam
sar med. Står man som svensktalande
upp för svenskan (självupplevt x flera)
kan man få kommentarer och blickar,
allt som oftast från svensktalande!
Enligt oss är det är oförskämt att inte
lära sig språket i det land man har flyt
tat till och dessutom höjden av slöhet.
Ovanstående är bara ett axplock av
alla galenskaper som försiggår, listan
kan, tyvärr, göras mycket längre.
Vi saknar alltmer vårt eget språk,
svenska, i det offentliga rummet och

”

Vi låter utlänningar
få höga poster utan att
kräva att
de lär sig
svenska.

blir både arga och ledsna över att
exempelvis behöva försöka förklara
för barn och barnbarn när de undrar
”Varför så mycket står på ett annat
språk i köpcentrum med mera”. Ja,
hur förklarar med detta för en fem
åring? Vi är utleda på all onödig engel
ska och undrar hur olika höga besluts
fattare resonerar egentligen? Svenska
är ju nästan alltid även deras moders
mål!

Kan det gå annat än illa i ett land där

många har en så slapp och/eller
aningslös hållning i språkfrågan? Nej,
faktisk inte blir svaret! Det handlar för
närvarande om ett språkligt och kul
turellt självmord. Om det inte sker ett
språkligt uppvaknande så är det kört.
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