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§6
Motion av Peter Wallmark och Martin Westmont
(båda SD) om att utreda möjligheterna att inrätta
ett svenskt språkmuseum (KS 2020/395). Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/1363/2020
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1) Kulturnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2020-06-05
Sammanfattning

Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) föreslår i en
motion att berörda förvaltningar ges i uppdrag att utreda
kostnaderna samt det praktiska genomförandet avseende
inrättandet av ett svenskt språkhistoriskt museum i Stockholms
stad. Syftet med detta är att tillgängliggöra svensk språkhistoria
för allmänheten, skapa en ny attraktion för boende och besökare
samt att generera inkomster till staden.
Kulturförvaltningen anser att synliggörandet av språkhistoria är
viktigt för att förstå både det förflutna och vår samtid. Detta
gäller inte endast det svenska språkets historia, utan även de
nationella minoritetsspråkens historia och historien bakom den
mångfald av språk som talas i Sverige och i Stockholm idag.
Kulturförvaltningen anser dock inte att det finns behov av att
etablera en ny institution för synliggörandet av språkhistoria.
Stockholms stad bör istället använda sig av befintliga
institutioner och strukturer.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Nämnden instämmer i ersättaryttrande från Madeleine
Kaharascho Fridh (Fi).
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Ersättaryttrande

Ersättaryttrande lämnas av Madeleine Kaharascho Fridh (Fi)
enligt följande:
Feministiskt initiativ instämmer i förvaltningens svar om
att synliggörandet av språkhistoria är viktigt för att förstå
såväl vårt förflutna och vår samtid, samt att detta gäller den
mångfald av språk som talas i Sverige idag.
Sverigedemokraterna kallar sig själva ett socialkonservativt
parti med nationalistisk grundsyn. Nationalismen som
ideologi bygger på idén om ett folk, ett språk, en kultur och
en nation. Förslaget om ett svenskt språkmuseum måste ses
mot bakgrund av det. Deras kulturpolitik i staden går ut på
att ”omfördela kulturstöd från utlandskultur till svensk
kultur”. Vilket vi också kan se i deras motion om att
”främja svensk kultur”. Sverigedemokraterna visar ingen
respekt för principen om armlängds avstånd i detta
avseende. I sin oppositionsbudget driver de frågan att helt
avskaffa hemspråksundervisningen. I vissa kommuner vill
de förbjuda böcker på andra språk än svenska i biblioteken
och förbjuda barn att tala andra språk i skolan. Det är en
politik i strid med grundläggande mänskliga rättigheter.
När Sverigedemokraterna vidare utvecklar resonemanget
om ett språkmuseum i sin oppositionsbudget står det att ett
sådant museum skulle vara ”vägen till en lyckad
anpassning för människor som har ursprung i andra
länder”. Det är tydligt att Sverigedemokraterna ser ett
svenskt språkmuseum som ett verktyg för
assimileringspolitik.
Att aktivt arbeta för att levandegöra och sprida kunskap om
språk är ett viktigt uppdrag. Att endast fokusera på det
svenska språket bygger på en okunskap om hur språk
utvecklas och hur vi bygger ett Sverige som håller ihop.
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