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Övertorneå kommun anhåller in en skrivelse till Regeringen om att
ett kommande språk- och kulturcenter för meänkieli förläggs till
kommunen.
Den 27 februari 2018 fyller meänkieli 30 år som erkänt nationellt minoritetsspråk i
Sverige. De fyra andra erkända språkliga minoriteterna – finska, samiska, romani och
jiddisch - har sedan lång tid särskilda institutioner och mötesplatser för sina
respektive språk och kulturer.
Ett särskilt center för Tornedalingarnas språk och kultur har diskuterats under åratal
på olika nivåer. Sveriges Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset (STR-T)
har oförtrutet arbetat för att uppmärksamma Regeringen på att meänkieli fortfarande
saknar ett sammanhållande nationellt center för både språk och kultur.

Från första början har Övertorneå kommun gjort de två parterna uppmärksamma på
att det i Övertorneå finns ändamålsenliga lokaler och annan vital service för ett
framgångsrik och långsiktiga förutsättningar för en hållbar etablering av ett meänkielicenter. Språk- och kulturmässigt ligger Övertorneå i meänkielis innersta kärna. I de
erbjudna lokalerna i centrala Övertorneå inryms sedan många år de etablerade och
välrenommerade institutionerna Nordkalottens kultur- och forskningscenter samt
Nordkalottbiblioteket.

Övertorneå kommun har den 13 februari 2018 (se bifogat brev till kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kunhke) gjort en anhållan hos Regeringen om att
det efterlängtade språk- och kulturcentret för meänkieli förläggs till språkets
och kulturens innersta kärna i Övertorneå.
Om du vill veta mera, var vänlig och kontakta
Tomas Vedestig, kommunalråd tel 070-203 35 23, tomas.vedestig@overtornea.se
eller
Leif Häggbo, koordinator Kultur & Fritid, tel 070-628 08 05,
leif.haggbo@overtornea.se
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Anhållan om att ett meänkieli-center förläggs till Övertorneå
kommun i Tornedalen
Den 27 februari 2018 fyller meänkieli 3 0 år som erkänt nationellt minoritetsspråk.
Beslutet om att meänkieli är ett helt eget språk togs efter intensiva men också utdragna
diskussioner. Efter ett mödosamt och uppoffrande arbete lyckades en uthållig grupp av
tornedalingar (nuvarande STR-T) övertyga svenska staten om att tornedalsfinskan är ett
alldeles eget språk, och inte en varietet av finska. Tornedalsfinskan döptes till meänkieli
(vårt språk).
Under 18 år har Övertorneå kommun varit förvaltningsområde för meänkieli och finska.
Under årens lopp har kommunen fått beröm för sitt systematiska pedagogiska arbete
med att vitalisera och höja statusen för meänkieli i syfte att språket ska återfå sin status
som bygdens främsta kulturbärare.
Kommunens språkambassadör har under årens lopp framgångsrikt arbetat med att
utveckla förskole- och skolbarnens intresse för språket. På senare år har hon även
jobbat med språkvitalisering och språkbetydelse i äldreomsorgen. I skolorna blir
meänkieli allt populärare och på gymnasieskolan finns sedan några år grupper av
ungdomar som upplever att de stärkt sina identiteter genom att de kan kommunicera på
meänkieli.
På samtliga förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen finns meänkieli-talande
personal. Målsättningen är att 60% av kommunens anställda ska ha åtminstone
grundläggande färdigheter i meänkieli. Från och med 2018 erbjuds kurser till anställda
som vill förkovra sig i meänkieli. Intresset för utbildningarna är mycket stort och
eleverna har högt ställda ambitioner.
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Mycket återstår att göra även för Övertorneås del, men ett länge överhängande hot om
att meänkieli försvinner i och med den åldrande generationen tornedalingar verkar vara
avvärjt i Övertorneå kommun.
Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset har oförtrutet arbetat för ett
meänkieli-center för språk och kultur. Tornedalingarna är idag den enda av landets fem
erkända språkliga- och kulturella minoriteter som inte har någon sammanhållande
institution/mötesplats. Övertorneå kommun har under många års tid meddelat sitt
innerliga intresse av att meänkieli-center ska förläggas till kommunen. Kommunen
ligger i kärnan av språk- och kulturområdet och kan omgående erbjuda ändamålsenliga
lokaler och andra vitala etableringsfördelar. Sedan många år finns Nordkalottens
kultur- och forsknings center och det unika Nordkalottbiblioteket på Tornedalens
Folkhögskolas campus i centrala Övertorneå. En matservering och olika former av
boendemöjligheter finns också på detta campus.
Vi har en fast övertygelse om att den ojämförligt bredaste, mest levande och engagerade
kompetensen för meänkieli finns i kärnan av språk- och kulturområdet och att ett center
i Övertorneå blir en accepterad och därmed långsiktigt hållbar placering. En lokalisering
till området får med sannolikt också en positiv betydelse vid rekryteringar av
petskompetens till forskning om meänkieli både som språk och som kulturbärare.
Overtorneå kommun har mycket väl utbyggda bredbandskommunikationer med
omvärlden. Flygfält finns i Luleå och Pajala, samt i finska Kemi, Rovaniemi och Kittilä.
Vi har också smidiga flygtaxi- och bussförbindelser med Luleå Airport. Sedan några år
har både SVT och SR meänkieli-redaktioner i Övertorneå.
Ett center för meänkieli har således varit efterlängtat i snart 30 år och Övertorneå
kommun hyser de allra högsta förhoppningar på:
Att Regeringen placerar ett meänkieli-center i språkets och kulturens
innersta kärna i Övertorneå kommun.

Övertorneå den 13 februari 2018

Tomas Vedestig
Kommunalråd
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