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Motion| Sverigedemokraterna Karlskrona
Motion om att stärka det svenska språkets ställning i Karlskrona
Grundbulten i ett fungerande samhälle är känslan av gemenskap. För att kunna känna det krävs bland
annat ett gemensamt språk som alla i kommunen förstår. För oss sverigedemokrater är det självklart att
vårt gemensamma språk är svenska. Förskola, skola, föreningsliv och arbetsliv är alla viktiga arenor för
språkutveckling. Eftersom invandringen till Karlskrona varit relativt stor ser vi ett behov av åtgärder för
att upprätthålla det svenska språket som gemensam nämnare. På senare tid har vi sett hur samhällsservice
successivt börjat kommuniceras på ett flertal andra språk. Exempel kan hämtas från kommunens hemsida
och växel, kommunalt finansierade mötesplatser, utökad tolkförmedling samt rekrytering av flerspråkig
servicepersonal. Om vi antar ett långsiktigt perspektiv så bör vi ställa oss följande fråga: Förväntar vi oss
att nyanlända ska känna motivation att lära sig svenska då samhällsservice och kommunikation med
kommunanställda, grannar, arbetskamrater och anställda i närbutiken kan göras på deras eget modersmål?
Politiken blir svaret skyldiga kring varför nyanlända ska lära sig svenska när de i praktiken inte behöver
behärska det svenska språket för att fungera i kommunen.
Exempel på konkreta åtgärder för att stärka det svenska språkets ställning kan vara att tolkar generellt ska
användas restriktivt. Utrikesfödda som uppger sig vara i behov av tolk ska istället erbjudas utbildning i
svenska för att successivt arbeta bort deras tolkbehov. Det ska även ställas krav på god muntlig förmåga
att tala svenska för att få tillsvidareanställning inom Karlskrona kommun - detta oavsett befattning.
Kommunalt anställda eller personer i kommunens arbetsmarknadsåtgärder som har behov av
språkutveckling ska erbjudas kurser i svenska som en del i deras kompetensutveckling. Självklart ska
kravet på språkutveckling även vara ett av grundkriterierna för att få försörjningsstöd. Samhällsservice ska
framförallt ges på svenska, med undantag där information kan ges även på annat språk, exempelvis vid
turistattraktioner, på demensboenden eller på landets minoritetsspråk. Med detta förslag hoppas vi kunna
bryta den pågående destruktiva utvecklingen med en allt snabbare framväxt av parallella samhällen. Det är
dum-snällt att tillåta olika språkliga grupper att isoleras från majoritetssamhället OCH att tillåta dem att
isolera sig själva i sina enklaver.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Att berörda nämnder ges i uppdrag att stärka det svenska språkets ställning enligt motionens intentioner.
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