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Ruotsinsuomalainen 
kielilautakunta 1975 - 1995 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta täytti syksyllä 20 vuotta 
ja järjesti juhlapäivänään 27. lokakuuta Suomitalossa 
Tukholmassa puolen päivän seminaarin, jonka aiheena oh 
Ruotsinsuo,ni vähemmistökielenä. Esitelmien lisäksi semi-
naarissa oli paneelikeskustelu, jossa pohdittiin ruotsinsuo-
mea, sen tulevaisuutta ja huoltamisen tarvetta. 

Seminaarin aihe kiinnosti ruotsinsuomalaisia, sillä tilai-
suudessa oli noin 80 henkeä. 

Koska uskomme aiheen kiinnostavan niitäkin, jotka eivät 
päässeet seminaariin, olemme päättäneet julkaista esitelmät 
Kiehiviestissä. Toivomme lukijoidemme saavan niistä myös 
aihetta mielipiteisiin, jotta voisimme jatkaa ruotsinsuomesta 
alkanutta keskustelua. 

Seminaarin pääesitelmöitsijä, norjalainen professori Geirr 
Wiggen käsitteli esitelmässään hyvin seikkaperäisesti 
maailman enemmistökieliä ja vähemmistökiehiä ja tarkasteli 
aihetta erityisesti pohjoismaisesta perspektiivistä. Hän piti 
esitelmänsä norjaksi ja juhkaisemme sen suomennettuna. 

Paula Ehrnebo puolestaan kertoi ruotsinsuomalaisen kie-
Ienhuollon kehityksestä ja periaatteista. 

Vahitettavasti emme voi tehdä tästä Kiehiviestin numerosta 
niin Iaajaa, että kaikki esitehmät mahtuisivat siihen. Jarmo 
Lainion esitehmä ruotsinsuomen sanastosta julkaistaan vasta 
ensi numerossa. 

Paula Ehrnebo 
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Ruotsinsuomalainen kielenhuolto 
Paula Ehrnebo 

Kun Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan perustajajäsenet elokuussa 
1975 kokoontuivat Tukholmassa ja 
tekivät päätöksen kielilautakunnan 
perustamisesta, kukaan heistä ej luul-
tavasti aavistanut, kuinka tärkeä tämä 
päätös loppujen lopuksi oh. 

Ruotsinsuomalaisten kielenkäyttö 
on puhuttanut 60-luvulta lähtien. 
Ruotsinsuomea on moitittu kehnoksi 
ja rappeutuneeksi. En yhteyksissä on 
tehty melko pitkälle meneviä johto-
päätöksiä, vaikka varsinaisia tutki-
muksia ej juun ole ollut ennen kuin 
vasta viime vuosina, eivätkä nekään 
ole käsitelleet ruotsinsuomea koko-
naisuutena. Johtopäätökset on yleensä 
tehty pikaisesti jayleistetty koskemaan 
kaikkea ruotsinsuomea. Usein on ohlut 
kyse terminologiasta ja ruotsinkielis-
ten sanojen käyttämisestä suomen 
kielessä. Harvemmin on puhuttu 
esimerkiksi lauseenrakenteesta. 

Moitteet ruotsinsuomalaisten kie-
Ienkäytön kehnoudesta ohivat minun 
nähdäkseni alunpenn pitkälle yhtey-
dessä meidän huonoon itsetuntoom-
me. Kun suomen kieltä ej 60-luvullaja 
70-luvun alussa arvostettu, vaan slirto-
laispolitiikassa keskityttiin sopeut-
tamaan siirtolaiset mahdollisimman 
nopeasti Ruotsin yhteiskuntaan, mot-
sinsuomalaiset itsekin suhtautuivat 
kieleensä vähättelevästi. 

Vjjme vuosjna, etenkin nyt 90-
luvulla, meidän ruotsinsuomalaisten 
asenteissa on tapahtunut selvä muutos. 
Me emme enää suhtaudu kieleemme 
yhtä vähättelevästi kuin aikaisemmin. 
Se näkyy erittäin selvästi siinä innossa, 
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jota en puolilla maata on osoitettu 
ruotsinsuomalaisten koulujen perus-
tamisessa. Nyt useimmat meistä ovat 
tunnustaneet, että ruotsinsuomi on oma 
suomen kielen muoto. Tutkiminen on 
päässyt alkuun. On alettu keskustella 
ruotsinsuomen eri piirteistä, sen sanas-
ton kehittymisestä en suuntaan kuin 
suomensuomen ja niin edelleen. 

Samanaikaisesti asenteiden muut-
tumisen kanssa on alettu varovaisesti 
keskustella siitä, miten tämä kiehi 
oikeastaan on rajattava, miten se on 
määriteltävä, pitäisikö sitä huohtaa, 
onko jopa pynttävä pitämaän se täysin 
samanlaisena kuin suomensuomi vai 
onko sen annettava rehottaa koske-
mattomana. 

On ehdottoman tärkeätä, että 
käymme tämän keskustelun, vaikka se 
olisi pitänyt aloittaajo kauan sitten. 

En halua mitenkään väittää, että 
Ruotsinsuomalaisen kiehihautakunnan 
käsitys ruotsinsuomen huoltamisesta 
ohisi ainoa oikea. Mutta haluan kui-
tenkin selostaa hieman sitä kehitystä, 
joka on johtanut nykyisin vallitsevaan 
käytäntöön. 

Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta on kaikessa kielenhuoltotyös-
sään aina korostanut, että ruotsinsuo-
mi on pidettävä niin lähellä suo-
mensuomea kuin mahdollista. Ruot-
sinsuomessa on noudatettava suomen 
kielen kiehioppia, oikeinkirjoitusta ja 
ääntämystä. Ainoa seikka, jossa näi-
den kielimuotojen voi sallia eroavan 
toisistaan, on se sanasto, joka koskee 
Ruotsin yhteiskuntaa kuvaavien käsit-
teiden nimityksiä. Sanastokin on siis 



valtaosaltaan yhteistä. Tässä on aivan 
selvä vertailukohta suomenruotsiin. 
Suomenruotsi on ruotsia, vaikka osa 
sen sanastosta poikkeaa ruotsinruotsin 
käytännöstä. 

Lautakunnan perustamista edel-
täneissä keskusteluissa puhuttiinkin 
paijon terminologisen elimen tarpees-
ta ja kaavailtiin sellaista. Juuri Ruot-
sin yhteiskuntaa kuvaavan termi-
nologian tarve olikin 70-luvufla kes-
keisin ongeima. Ruotsin viranomaiset 
olivat 1960-luvun lopusta lähtien 
alkaneet käännättää runsaasti tiedo-
tusaineistoa suomenkielisten maahan-
muuttajien tarpeisiin ja samaan aikaan 
oli alettu järjestää tulkkikursseja. 
Kouluihin oli saatu opetusta suomen 
kielessäja suornen kielehlä. 

Kun käypää terminologiaa ej ollut, 
oli turvauduttava hätäratkaisujhjn. 
Samaile jim iölie syntyi useita erilajsja 
nimityksiä, joita ej aina ollut mahdol-
lista tunnistaa samaksi cikä yhdistää 
alunperin ruotsinkieiiseen käsittee-
seen. Tässä vaiheessa perustettiin kie-
lilautakunta. 

Lautakunnan tehtävänä on sään-
töjen mukaan "huolehtia suomen kje-
len huoliosta ja kehityksestä Ruotsis-
sa". 

On hyvä, että tehtävä on määriteity 
näin väljästi, koska kysyntä ratkajsee 
pitkähle sen, mitä lautakunta tekee. 
Neuvomme niitä, jotka pyytävät neu-
voja.Annamme suosjtuksia, muttaniitä 
ej ole kenenkään pakko noudattaa eikä 
noudattamatta jättämisestä rangaista. 
Tarkoituksena on saada kiehenkäyttä-
jät itse kiinnittämään huomiota omaan 
kieleensä ja kysymään tarpeen tullen 
neuvoa. Monet ruotsinsuomalaiset 
tietävät, että kielilautakunnasta voi 
kysyä kaikenlaisia suomen kieleen 
hiittyviä asioita. Suuriri osa kysyjistä 
haivaa tietää, mitä jokin ruotsin sana taj  

käsite on suomeksi. Kysymykset saat-
tavat ohia hyvin en aloilta - kysytään 
yhteiskuntaa koskevja termejä, kas-
veja, ruokia, urheilua, lääketiedettä, 
tekniikkaa, kansanperinnettä - mikään 
inhimjhlinen ej ole vjerasta. Myös kie-
hioppia koskevat kysymykset ovat 
suhteehlisen tavalhisia. 

Sanojen alkuperä ja eri murteissa 
käytettävät sanat ja sanonnat kim-
nostavat myös kovastj ruotsjnsuoma-
laisia. 

Viime vuosjna kysymykset ovat 
käyneet entistä vaikeamm iksi. Yksi syy 
tähän on se, että suun osa lautakunnan 
suomennossuosituksista julkaistaan 
lautakunnan lehdessä Kiehiviestjssä, 
joten nhjtä ej enää tarvitse kysyä puhe-
hinneuvonnasta. 

Sanomattakin on selvää, että yksi-
tyisten kansalaisten kielen valvominen 
ja siihen puuttuminen ej kuulu teh-
tävijmme. Joskus mejile esitetään toj-
vomuksia, että kjeltäisimme jonkin, 
virheehhisyydeksi tai kehnoksi kielek-
si havaitun ilmiön. Mutta me emme 
haiva emmekä voi kieltää ketään 
käyttämästä kieitään niin kuin haivaa. 

Tjedotustojmjnnalia ja perustele-
mahla vojdaan vajkuttaa esimerkiksi 
eri julkaisujen kieienkayttöön, ja sen 
työn tulokset näkyvät hitaammin. 

Suomenkiehisten vastineiden luo-
misesta Ruotsin yhteiskuntaa kuvaa-
ville käsitteille tuhi siis alusta iähtien 
kiehilautakunnan keskeisin tehtävä. Ja 
tärkeimpiä alueita olivat työmarkkinat, 
koulu ja sosiaaliala. Alkoi intensijvi-
nen työ, jossa lautakuntaa ja sen kans-
hiaa avustivat erityiset, asiantuntijoista 
koostuvattyöryhmät. Näin saatiin lyhy-
essä ajassa suuri määrä suppeita en 
aiojen sanaluetteloita, jotka juikaistiin 
Kiel iv iestissä. 

Samahia tavahla laadittiin lautakun-
nan kolme sanakirjaa. Ensimmäinen, 
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Ruotsalais-suomalainen koulusanas-
to, ilmestyi lautakunnan kymmenvuo-
tispäiväksi 1985. Toinen, Ruotsalais-
suomalainen työmarkkinasanasto, 
ilrnestyi 1989 ja kolmas, Ruotsalais-
suomalainen sosiaalialan sanasto 
1992. 

Kaikilla näillä aloilla on tapahtu-
nut paljon kirjojen ilmestyrnisen jäl-
keen ja olisi paikallaan laatia täyden-
täviä liitteitä. Olemme hyvin tietoisia 
tästä. Henkilöstön vähyyden lisäksi 
rneillä on kuitenkin toinenkin ongel-
rna - nirnittäin talous. Olemme kaik-
kien sanastojen valmisteluvaiheessa 
saaneet sen käsityksen, että sanastoja 
tarvitaan ja halutaan. Ne ovat kaikki 
saaneet erittäin hyvät arvostelut sekä 
Ruotsissa että Suomessa. Ne ovat niin 
halpoja, että hinta ej voi estää ketään 
hankkimasta niitä. Mutta ruotsinsuo-
malaiset eivät silti osta niitä. Toisin 
sanoen enllisten kirjojen julkaisemi-
nen on vastaisuudessa mahdotonta, 
koska meillä ej ole varaa rnaksaa 
painokuluja, ellemme pysty myymään 
kirjoja. 

Omien sanastohankkeidemme Ii-
säksi olemrne antaneet suomennos-
suositukset Ruotsjn ulkoministeriössä 
laaditun kirjan Utrikes namnbok haku-
sanoille. Siinä on valtion viranornais-
ten ja lajtosten nirnet sekä keskejset 
tittelit viidellä kielellä. Kirjasta on 
ilmestynyt neljä painosta ja viidettä 
suunnitellaan. 

Vajaat kymmenen vuotta sitten 
lautakunnassa suomennettiin Ruotsa-
lais-suo,nalainen tuikki sanakirja. Juuri 
tällä hetkellä ollaan tuikkisanakirjan 
sanastoa uudistamassa ja tämän teh-
tävän on Tuikki- ja käantäjäinstituutti 
antanut lautakunnalle. 

Vjjme vuonna toteutimme hyvin 
laajamittaisen sanakirjatyön. Olimme 
saaneet Ruotsin kouluvirastolta kään- 

nettäväksemme Svenska ord -njm isen 
sanakirjan. Kirja on alunperin laadittu 
siirtolaisten ruotsin kielen opetukseen. 
Se on aikaisemrnin käännetty kahdel-
letoista kielelle, mutta suornea ci ollut 
pidetty tärkeänä, koska ruotsalais-
suornalaisia sanakirjoja on ollut run-
saasti. Meidäntekemämme suomennos 
on ilmestynyt aivan äskettäin. Säh-
köisessä muodossa kirja on ollut hie-
man pidernpään. 

Kirja on aivan erilainen kuin mei-
dän muut sanastomme. Se on ensim-
mäinen Ruotsissa laadittu ruotsalais-
suomalainen yleiskielen sanakirja. Siitä 
ej siis löydä Suomen yhteiskuntaa 
kuvaavien käsitteiden nirnityksiä. Se 
on paljon suurempi kujn meidän aikai-
semmat hankkeemme, siinä on runsaat 
28 000 hakusanaa. Hakusanat on valit-
tu yhtäältä taajuussanastojen perus-
teella, mutta toisaalta kirjaan on otettu 
lähespari tuhattayhteiskuntaakuvaavaa 
sanaa sekä muita sanoja, joiden tun-
terninen on tärkeätä kaikille maassa 
asuville. Kirjassa on myös paljon sel-
laista tietoa, jota meidän sanastois-
samme ej ole. Siitä näkee ruotsalajsen 
sanan taivutuksen ja ääntämyksen. 
Sjjnä on esirnerkkejä sanan käytöstä 
lauseyhteydessä. Lisäksi kirjassa on 
paljon sanontoja ja idiorneja. Opetus-
tarkoitukseen kirja soveltuu myös laa-
jan kuvaliitteensä ansiosta. Vaikka kir-
ja on alunperin tarkoitettu ruotsia opis-
keleville, se on meidän mielestämme 
hyvin käyttökelpoinen ruotsia taita-
villekin. 

Olen jo edellä maininnut lauta-
kunnan kielenhuoltolehden Kielivies-
tin. Sitä alettiinjulkaista 1980 ja siitä 
ilmestyy neljä numeroa vuodessa. 
Lehdessä julkaistaan lautakunnan 
suomennossuosituksia, suomen kieltä 
ja kielenhuoltoa koskevia artikkeleita, 
tietoja alan kirjallisuudesta sekä ruot- 
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salais-suomalaisia eri alojen sanastoja. 
Monet näistä sanastoista ovat synty-
fleet lukijoidemme toivomuksesta. 
Yhteydet lukijoihin ovat mielestäni 
erittäin tärkeitä. Meidän tulee laatia 
sellaisia sanastojajakirjoittaa sellaisista 
asioista, jotka kiinnostavat lukijoi-
tammejajoista on heute hyötyä. - Kieli-
viesti on kuitenkin niin keskeinen lehti 
ruotsinsuomen kannalta, että sitä pi-
täisi lukeajokaisen ruotsinsuomalaisen. 

Lautakunnan tehtäviiri kuuluu myös 
koulutus. Lautakunta järjestää mah-
dollisuuksien mukaan kielenhuolto-
seminaareja ruotsinsuomalaisille. 
Viime vuosina niitä on järjestetty 
säännöllisesti ja osanottajia on ollut 
runsaasti joka kerta. Pääluennoitsijat 
ovat yleensä olleet Suomesta. 

Meille esitetään usein kysymyksiä 
myös sanakirjoista ja kielenhuolto-
kirjallisuudesta. Vastaamme mielel-
lämme tällaisiin kysymyksiin ja pi-
dämme tätä tärkeänä tehtävänä. 

Sanoin jo edellä, että Ruotsin-
suomalaisen kielilautakunnan peri-
aatteena on ollut alusta pitäen, että 
ruotsinsuomessa suositetaan Suomes-
sa käytössä olevaa termiä, jos käsit-
teet vastaavat toislaan. Tällaisia käsit-
teitä onkin hyvin paljon, esim.folkpen-
sion - kansaneläke,grundskola -perus-
koulu, länsstyrelse - lääninhallitus, 
kommunfullmäktige - kunnanvaltuusto 
jne. Mutta jos ryhdytään tarkastelemaan 
asioita yksityiskohtaisemmin, onkin 
vaikeampaa käyttää naapurimaan 
termejä. Jos käsitteet eivät vastaa toi-
siaan, meidän ruotsinsuomalaisten on 
kehitettävä oma termi. Käyttökelpoi-
nen sananmuodostustapa on tällöin oj-
lut perinteisesti käännöslainan muo-
dostaminen. Sillä on useita etuja: 
Käannöslaina on heippo yhdistää 
ruotsinkieliseen alkuperäiskäsittee-
seen. Useat kielenkäyttäjät päätyisivät  

todennäköisesti samaan ratkaisuun, 
joten termi on heippo muistaa ja sen 
vakiintuminen on jokseenkin varmaa. 
Muutamia esimerkkejä: försäkrings-
kassa - vaku utuskassa , stadsdelsnämnd 
- kaupunginosalautakunta, hemspråks-
lärare - kotikielenopettaja. Käännös-
lainoissa on tietenkin noudatettava 
suomen kielen sananmuodostus- ja 
oikeinkirjoitussääntöjä. Silti käännös-
lainojen vastustajat valittavat joskus, 
etteivät sanat "ole oikeata suomea", 
että ne "vaikuttavat oudoilta" tai jopa 
naurettavilta. Useimmat uudet käsit-
teet tuntuvat tavallisesti hieman 
oudoilta, olipa kyseessä mikä kieli 
tahansa. Meidän mielestämme sana voi 
mainiosti olla oikeata suomea, vaikka 
sitä ej käytetä Suomessa. Meidän on 
taas hyvä muistaa, että suomenruot-
siinkin muodostetaan usein kään-
nöslainojaja oikein muodostetut kään-
nöslainat ovat "oikeata ruotsia", vaikka 
sanat eivät olisikaan käytössä Ruotsis-
sa. 

Aina ej kuitenkaan voi tehdä 
käännöslainaa. Silloin on turvaudut-
tava muihin ratkaisuihin. Yksi mahdol-
Iisuus on antaa käsitteelle lyhyt 
määritelmä ja ynttää sitä tietä päätyä 
termiehdotukseen. Tämäntapaiset 
muodosteet ovat yleensä onnistuneita 
siksi, että ne sanovat usein kuulijalle 
huomattavasti enemmän kuin atkupe-
räinen termi. Muutamia esimerkkejä: 
kvalificerad frånvaro - paikkaan ja/tai 
vuosilomaan oikeuttava poissaolo, 
insprängdpensionärslägenhet - tavalli-
sessa asuintalossa oleva eläkeläis-
asunto. 

Hankaliksi ovat osoittautuneet ne 
tapaukset,jolloinkäsite tulee Suomessa 
käyttöön muutamaa vuotta myöhem-
min kuin Ruotsissa. Tätlöin nimi-
tyksistäkin tulee yleensä aivan erilaisia. 
Kokemus on opettanut, ettei aina 
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kannata yrittää juurruttaa Suomessa 
käytettävää nimitystä ruotsinsuo-
meen, ios tänne on ennättänyt vakiin-
tua oma termi. Asiaa saattaa mutkistaa 
vielä se, että Suomen termiä on vaikea 
yhdistää ruotsinkieliseen käsitteeseen. 
Selvin esimerkki tästä lienee vanha tuttu 
sanafritidshem,jonka suomennokseksi 
lautakunta oli ehdottanut vapaa-
ajankori. Se oli vakiintunut ruotsinsuo-
meen, kun Suomessa otcttiin käyttöön 
koululaisten iltapäiväkoti. Ruotsinsuo-
malaiset eivät piitanneet tästä, vaan 
jatkoivat vapaa-ajankoti-nimityksen 
käyttämistä. Silloin lautakunta totesi, 
että koska käännöslaina on korrektisti 
muodostettu ja koska se sitä paitsi on 
helppo yhdistää ruotsinkieliseen käsit-
teeseen, ci ole mitään syytä taistella 
sitä vastaan. 

Käsitteiden nimitykset heijastavat 
yhteiskunnan muutoksia. Ja niinpä 
ruotsinkieliscn nimityksen muuttuessa 
meidän on pyrittävä antamaan uusi 
suomenkielinen suositus. Ruotsin-
suomalainen sanasto seuraa siis Ruot-
sin yhteiskunnan kehitystä. 

Suomen kielestä 1992 tehty kartoitus 
samoin kuin viime vuonna ilmestynyt 
hallituksen asettaman työryhmän 
raportti vahvistavat, että suomi on ja on 
aina ollut kotimainen kieli Ruotsissa. 

Suomen kielellä ei kuitenkaan ole 
vähemmistökielen asemaa. Koska kieli 
ej ole virallinen, suomennossuositukset 
ovat nimenomaan suosituksia. Kie-
lenhuolto ej saa sitä vankkaa asemaa, 
jonka virallisen kielen huolto saisi. 
Tämä ej kuitenkaan merkitse, ettejkö 
lautakunnan suosituksia noudatettaisi. 
Niitä noudatetaan Ruotsissa erittäin 
hyvin. Toivojsjmme kuitenkin, että 
Suomessa asuvat suomalaisetkin käyt-
täisivät suosituksiamme ainakin kaik-
kein keskeisimmjstä käsjttejstä. On-
han niitä annettaessa käytetty hyväksi 

Suomen kielenhuollon asiantunte-
musta. 

Koska ruotsinsuomella ci ole vi-
rahljsta vähemmistökielen asemaa, 
meidän ruotsinsuomalaisten oma 
asenne on sitäkin tärkeämpi. 

Jotakin tällajsta tarkoitti varmaan-
kin ruotsinsuomalajsen kjelenhuollon 
uranuurtaja professori Osmo Hormia, 
kun hän totesj 1981 ilmestyneessä, 
ruotsinsuomalaista kielenhuoltoa kä-
sjttelevässä artikkehissaan, että "Ruot-
sjnsuomalainen kjelenhuolto on eräjs-
sä tärkeissä suhteissa paljonkin vai-
keampaa kuin suomen kielen huolto 
Suomessa tai ruotsin kielen huolto 
Ruotsissa". Usejden kielenhuoltoa 
vaikeuttavien tekijöiden joukossa hän 
mainitsec mm. kielen statuksen. 

Viime aikojen hyötyajattelu on 
val itettavasti nähtävissä myös suhtau-
tum jsessakjelenhuoltoon. Kun Ruotsjn 
kielilautakunnan valtionavustus on 
äskettäin asetettu kyseenalaiseksi, ej 
tarvjtse kovin paljon mielikuvjtusta 
kyetäkseen tekemään johtopäätöksen, 
ettei suomen kielen huoltoa Ruotsissa 
siinä tapauksessa varmaankaan aseteta 
erityiseen asemaan. 

Kjelenhuollon tarpeehlisuudesta ja 
kielenkäytön ohjailusta voj tjetenkin 
olla monta mieltä. Mjnun mielestäni on 
hyvä kerrata, mitä Suomessa toimjvan 
Suomen kielen lautakunnan puheen-
johtaja Päjvi Rintaha on sanonut tästä. 
Hän kirjoittaa vuonna 1992 ilmesty-
neessä artikkelissaan seuraavasti: 
"Kielen säilymisen ja kehittymisen 
tärkeirnpänä takeena on se, että kieltä 
käytetään. Elämänalueella, jolla kieltä 
käytetään, se kehittyy käyttökelpoi-
seksi, sen käyttökelpoisuudesta huo-
lehditaan ja s myös pysyy käyttökel-
poisena." 

Tämä on minusta erinomainen 
tiivistelmä meille kaikille tärkeästä 
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asiasta. Vastuu on siis pitkälti meillä 
itsellämme, meidän on käytettävä 
kieltamme. Mutta nähdäkseni vastuu 
on myös valtiovallalla. 

Ruotsinsuomalaisen kielilauta-
kunnan tulevaisuudesta on siis tällä 
hetkellä hyvin vaikea tehdä ennusteita. 
Voin vain esittää saman toivomuksen, 
jonka lautakunnan monivuotinen 
puheenjohtajaja sihteeri Soifrid Söder-
lind esitti tässä salissakymmenen vuotta  

sitten. Hänen silloinen esitykserisä on 
julkaistu ruotsiksi ja minä olen suomen-
tanut sen vapaasti: "Toivon, että kieli-
lautakunnan työ saa jatkua, kehittyä ja 
edistyä tulevina vuosina ja koitua entistä 
useampien ruotsinsuomalaisten hyö-
dyksi. Samoin toivon, että se osaltaan 
edistää ruotsinsuomalaistakulttuuriaja 
on osa siitä sillasta, joka yhdistää 
Suomen ja Ruotsin." 
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Enemmistökielet ja vähemmistökielet 
pohj oismaisesta perspektiivistä 
Geirr Wiggen 

Professori Geirr Wiggen toimii Oslon yliopistossa pohjoismaisten kielten 
didaktiikan professorinaja on Norjan kielilautakunnan jäsen. Hän on 
kirjoittanut seuraavan artikkelin Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
pyynnöstäpidettyään samansisältöisen esitelmän kielilautakunnan 20-
vuotisjuhlaseminaarissa 27.10.1995. 

1. On ymmärrettävää, että ruot-
sinsuomalainen kieliyhteisö on erityi-
sen kiinnostunut vähemmistökieltenja 
enemmistökielten suhteista ja että 
näkökulma on lähinnä pohjoismainen. 
Mutta ovatko käsitteet ja näkökulma 
riittävän laajat? Haluaisin aluksi esit-
tää muutamia täsmennyksiä. 

Ensimmäiseksi: Enhaluapelkästään 
kuvara Pohjolan eri kieliyhteisöjä, 
niiden laajuutta, sijaintia ja asemaa, 
vaan haluan tarkastella asiaa kieli-
poliittisesta näkökulmasta ja esittää 
arviointeja tulevaisuudesta. 

Tojseksi: Mikä on enemmistökieli 
ja mikä on vähemmistökieli? Ej ole 
varmaa, että asia on niin selvä kujn 
luulisi. En kieliyhteisötyyppien tule-
vaisuudennäkymien arviojmjseksi on 
tärkeätä määritellä hieman lähemmin, 
mjtä näjllä termeillä tarkojtetaan. 

Kummankin yhdyssanan sekä alku-
ettäjälkiosa voivat vaikuttaa käsittejden 
epäselvyyteen. Toisaalta ej ojkeastaan 
ole kyse kielistö; kieli on kieli, käyt-
tivätpä sitä kaikki taj ej kukaan. On 
kyse kielenkäyttöyhteisöstä. Puhum-
me sjjs sosiologisesta suureesta, emme 
kjeljtieteellisestä. 

Selvää on, että nämä kaksi suuretta 
ovat toistensa vastakohtja: Tietyssä 
yhteydessä kielenkäyttöyhteisö on jo-
ko enemmistö- tai vähemmistöyhteisö. 

10 - Kieliviesti 411995 

Ratkaisevaa on kuitenkin konteks-
tuaalisuus: Tietty kielenkäyttöyhteisö 
ej sinänsä ole enemmistöyhteisö eikä 
vähemmistöyhteisö; näin on vain 
määräyhteyksissä. Sama kielenkäyt-
töyhteisö voi sen vuoksj eri yhteyksis-
sä olla sekä enemmistöyhteisö että vä-
hemmistöyhteisö. Ej esim. ole epäi-
lystäkään sijtä, että tanska on Tanskas-
sa enemmistökieli; se on useimpien 
tanskalaisten äjdinkieli ja ensimmäi-
nen kieli. Euroopan unionissa sitä 
vastoin ej ole yhtä vanmaa, ymmär-
retäänkö tanska enemmjstökjeleksj. 
Tosjn sillä on jundinen status yhtenä 
EU:n yhdestätoista virallisesta kieles-
tä. Ennen EU:n laajenemista 1.1.95, 
kun unionissa oli yhdeksän virallista 
kieltä, oli joka kuudennen EU-kansa-
lajsen äjdinkieli ja ensimmälnen kieli 
yksi silloisen EU:n 55 ei-virallisesta 
kielestä (Simonsen 1993a:4); luku on 
peräisin amenikkalaisestayleiskatsauk-
sesta Ethnologue, joka arvioi koko 
maailman raamatunkäännösten tar-
peen. EU:n vähemmistökielillä on 
Dublinissa toimisto (The European 
Bureau for Lesser Used Languages) ja 
sen tehtävänä on EU:n vähemmis-
tökielten tukeminen. Sen vuonna 1993 
laatirnan yleiskatsauksen mukaan 
EU: n alueella oli 47 vähemmjstökieltä 
ennen viime vuodenvaihteen laaje- 



nemista (6 Riagäin 1993). Mutta useita 
näistä kielistä, esim. katalaania, käyt-
tävät huomattavasti useammat kuin 
tanskaa; ja toisia käyttää pieni määrä 
yhdessä valtiossa, mutta enemmistö 
toisessa, esim. tanskaa Saksassa ja sak-
saa Tanskassa. Täten tarkasteltuna ci 
siis vaikuta siltä, että kieltä käyttävien 
ihmisten määrä ratkaisee, onko kieli 
luettava eriemmistökieleksi vai eikö. 

Kielenkäyttäjien määräonkuitenkin 
tärkeä vähemmistökielen ja enem-
mistökielen määrittelemisen kannalta. 
Euroopan neuvoston sopimus alueel-
lisista kielistä ja vähemmistökielistä 
yhdistää näiden kahden käsitteen 
nimitykset käyttäjien määrään yhden 
valtion alueella (Euroopan neuvosto 
1992: 2f.), kun vähemmistökieleksi 
määri tellään kieli, jota perinteisesti on 
käyttänyt määrältään pieni osa valtion 
kansalaisista kyseisen valtion tietyllä 
maantieteellisellä alueella ja joka on 
muu kuin valtion virallinen kieli (ar-
tikla 1 .a). Sellaisen määritelmän 
perusteella on heippo vahvistaa, että 
esimerkiksi Tornionlaakson suomen 
kieliyhteisö on vähemmistökieliyh-
teisö Ruotsissa, kun taas hajallaan en 
puolilla Ruotsia asuvien 1950- ja 60-
luvulla Ruotsiin muuttaneiden suomen-
kielisten siirtolaisten ja heidän jäl-
keläistensä asema on epäselvempi. 

Mutta Euroopan neuvoston määri-
telmä ej kata kajkkja kyseeseen tulevia 
tapauksia, ej edes Euroopassa. Mozel-
frankki esimerkiksi on sekä lähes 
kaikkien itsenäisen Luxemburgin 
valtion kansalaisten äid inkieli että maan 
virallinen kieli. Se lasketaan kuitenkin 
EU:n vähemmistökieliin "vähemmis-
tökielten" toimiston yleiskatsaukses-
sa, ej vain käyttöalueillaan Belgiassaja 
Ranskassa vaan myös Luxemburgissa 
(0 Riagäin 1993:42f.). 

Euroopan neuvoston sopimuksesta  

näemme muuten, että kielenkäyttäjien 
määrä on vähemmistökielen määrit-
telemisessä ensisijainen kriteeri, sa-
malla kun sopimus koskee myös kieliä, 
joita käyttää vähemmistö kansalaisista 
mutta joita ej voj rajata tietylle maan-
tjeteelliselle alueelle valtion sisällä 
(artikla a.c), kuten sellaista virallista 
kieltä, jota käytetään maantieteellises-
ti rajallisesti taj jota käyttää pienempi 
osa kansalaisista kuin muita virallisia 
kieliä (artikla 3). Maantieteellinen 
paikallisuusja virallisen taj ei-virall isen 
kielen status ovat sjis toissijaisia kri-
teereitä määrällisiin kriteerejhjn näh-
den. Euroopan neuvoston vähemmis-
tökieljmäärjtelmä kattaa täten esi-
merkiksi uusnorjan - joka on virallinen 
tasavertainen kieli Norjassa mutta jon-
ka käyttäjiä on huomattavasti vähem-
män kuin kirjanorjan käyttäjiä. Sama 
koskee ruotsin kieltä Suomessa suh-
teessa suomen kieleen, ja kuitenkin 
suomenruotsin käyttö on maantie-
teellisesti selvärajaisempaa kuin uus-
norjan käyttö Norjassa. Se on 1.1.94 
lähtien koskenut Norjassa myös saamen 
kieltä, jolla nyt on virallisen kielen 
asema eräissä Pohjois-Norjan osissa. 
Vähemmistökieliyhteisöksi käsit-
tämistä vastaan ci pitäisi myöskään 
voida käyttää sitä seikkaa, että mot-
sinsuomalainen kieliyhteisö, jota 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 
edustaa, asuu hajallaan koko maassa. 

Mutta siirtolaisten kieliä ci yli-
päätään lasketa vähemmistökieliksi 
Euroopan neuvoston sopimuksen 
mukaan, ci myöskään valtioiden 
virallisten kielten murteita (Euroopan 
neuvosto 1992:3). Ruotsinsuomalaisten 
kannalta (Tornionlaakson suomea 
Iukuun ottamatta) on siten kysyttävä, 
kuinka pitkä aika täytyy kulua ennen 
kuin ruotsinsuomalaisia lakataan 
pitämästä siirtolaisina Ruotsissa. Toi- 
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saalta Euroopan neuvoston sopimus ej 
ole ainoakansainvälinen velvoite,joka 
sitoo Pohjoismaita. Sen 5. artikla tekee 
myös selväksi, että sen sisältöä ej voi 
käyttää vastoin muita kansainvälisia 
lakejaja sopimuksia, kuten esimerkik-
si YK:n sopimuksia tai velvoittavia 
sopimuksia, jotka on tehty kansain-
välisten lakien mukaan. Vain runsas 
kuukausi sen jälkeen kun Euroopan 
neuvoston sopimus vähemmistökielistä 
oli allekirjoitettu hyväksyi YK:n 
yleiskokous (18.12.1992) julistuksen 
kansallisiin, uskonnollisiin ja kielelli-
siin vähemmjstöjhjn kuuluvien hen-
kilöjden oikeuksista. Jul jstus korostaa 
muun muassa jäsenvaltioiden velvol-
lisuutta tehdä kaikki välttämätön, jotta 
vähemmistökieljä käyttävät voisivat 
käyttää aidinkieltään vapaasti, oppia 
sitätaj saada sen opetusta,jaettäkoulun 
tulee kannustaa vähemmistöjen his-
torian, perinteiden, kielen ja muun 
kulttuurin tuntemuksen lisäämiseen 
(artikla 4.2-3; EBLIJL 1994:48-50). 
YK:n julistuksessa on toisin sanoen 
kysymys yksilön oikeuksista, ej yhtei-
söjen kuten Euroopan neuvoston sopi-
muksessa. 

Enemmistökielen ja vähemmis-
tökielen statuksessa on kyse erityisesti 
niistä oikeuksista, joita yksittäisen 
kieliyhteisönjäsenilläja edustajilla on, 
ja niistä sosiaal is ista ehdoista, joita itse 
kielellä on, jotta sitä voitaisiin käyttää 
ja kehittää ja jotta se säilyisi. Tässä 
kohdin on usein ero virallisen ja to-
dellisen statuksen välillä. ios tanskal-
la - pysyäksemme entisessä esimer-
kissämme - virahhisesti on kaikki EU-
elimen enemmistökielille kuuluvat 
oikeudet, toclellisuus on hyvin usein 
toinen: Usein tanska on "jäänyt huo-
mioon ottamattalunohdettu" virahlisis-
sa EU-yhteyksissä siinä määri n, että 
Tanskan pääministeri joutul 1992  

vakavasti kehottamaan omaa vir-
kamieskuntaansa käyttärnään tanskaa 
ja vaatimaan sen käyttämistä EU-
yhteyksissä. Kaikkein tavahlisimmat 
EU-kielet, ts. englanti, ranska ja saksa 
ja lisäksi espanja ja itahia, ovat EU:n 
hahhintokoneistossa erityisasemassa, 
muita virallisia EU-kieliä pidetään 
paljolti "hiekkana koneistossa": "Eng-
lantia, ranskaa ja saksaa puhutaan - 
tanskaa siedetään", raportoi Carol 
Hennksen, joka on usean vuoden ajan 
tutkinut tanskan kielen ehtoja ja seu-
rauksia EU:ssa (Venås 1993:27; Wig-
gen 1 995a). Epävirallisissa yhteyksis-
sä kielten erilainen kohtelu on vielä 
selvempää. Virallisten kokousten ul-
kopuolella, kaikissa tärkeissä keskus-
teluissa ja neuvotteluissa käytävillä ja 
aterioilla vahlitsevat jo nyt muutamat 
harvat EU-kielet, etenkin englanti ja 
ranska. Ja on aihetta olettaa, että muuta-
mat harvat EU:n kansahliskielistä 
(erityisesti englanti jaranska, sen lisäksi 
saksa ja mahdollisesti espanja) vali-
vistavat todehlista asemaansa neuvot-
telukielenä ja yleisenä käyttökielenä, 
ts. EU:n todellisina enemmistökielinä, 
myös virallisissa yhteyksissä vähem-
män levinneiden kansalliskielten 
kustannuksella. Jos EU:n parlamen-
taarikot eivät ole vielä uskaltaneet 
lausua tätä ääneen, EU:n virastot ovat 
jo kauan toivoneet tätä, ja monien 
asioista perillä olevien huomioitsijoi-
den mielestä kehitys on nyt menossa 
siihen suuntaan (Haberland & Henrik-
sen 1991:89f.;Ammon 1994:12f.;Gel-
lert-Novat 1994; Schlossmacher 1994; 
Truchot 1994:23f.; Volz 1994). Seu-
rauksena on, että myös virahliset EU-
kielet, joiden käyttäjiä on hyvin monta 
miljoonaa, kuten flaami-hohlanti, ovat 
nyt huolissaan siitä, mikä kieli tule-
vaisuudessa on hallitsevan ja mikä 
hallittavan asemassa; siitä enemmistö- 
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ja vähemmistökielten välisessä suhtees-
sa yleensä on kyse (Wiggen 1994). 

Tähän asti käsittelemästäni käy ilmi, 
ettei ole täysin selvää, mitä kriteereitä 
enemmistökieleen ja vähemmistö-
kieleen on sovellettava. Muutamat 
Pohjolan kieliyhteisöistä ovat selvästi 
vähemmistökulttuureja useimmissa 
konteksteissa; toiset, jotka kansallises-
ti ja pohjoismaisesti tarkasteltuna 
vaikuttavat enemmistökulttuureilta, 
ovat laajemmissa yhteyksissä tosi-
asiassa vähemmistöasemaehdokkaita. 

TätA nykyä yhteydet ovatlaajemmat. 
Jos haluaa arvioida tämänhetkisen 
Pohjolan sekä vähemmistö- että enem-
mistökielten tulevaisuudennäkymiä, 
on riittämätöntä rajoittaa perspektiivi 
pohjoismaiseksi. Halusimmepa tai 
emme, kieltemme kohtalo liittyy kan-
sainväliseen kontekstiin, ja sen luon-
netta saamme tarkastella lähemmin. 

Kun on arvioitava Pohjolan kielten 
tulevaisuudennälcymiä, ei käsitteiden 
määritteleminen ole tuulenpieksentää; 
määritelmät ovat todella tärkeitä, sillä 
niiden juridisia aspekteja voidaan 
käyttää kyseisten kielten olemassa-
olon ja käytön ehtojen samoin kuin 
kielten käyttäjien oikeuksien sekäpuo-
lustamis- että vastustamisvälineinä. 
Sellaisina ne eivät ole kaikenkattavia, 
monissa tapauksissa eivät myöskään 
ratkaisevia, sillä kehitystä ja tule-
vaisuutta muovaavat paljon voimak-
kaammin toiset voimat. Mutta ne ovat 
tärkeitä. Palaan tähän. 

2. Mistä kielistä puhumme? Enem-
mistökielistä ovat kansallisesti kyseessä 

- tanska Tanskassa, tosin ej Fäär-
saarten ja Grönlannin itsehallin-
toalueilla; 

- suomi Suomessa, mutta ei Norjas-
sa eikä Ruotsissa; 

- fäari Fäärsaarilla;  

- inuit Grönlannissa; 
- islanti Islannissa; 
- norja Norjassa, kirjakielenä en-

tyisesti kirjanorja; vrt. mitä edellä on 
sanottu uusnorjasta; 

- ruotsi Ruotsissa, mutta ei Suo-
messa Ahvenanmaata lukuun ottamat-
ta. 

Houkutuksena olisi vielä mainita 
myös saame Saamenmaassa, muttatätä 
ej ole määntelty poliittisena yksikkönä 
eikä myöskään maantieteellisenä 
alueena niin kuin Fäärsaaret ja Grön-
lanti. 

Pohjoismaisesta perspektiivistä 
ovat selvinä enemmistökielinä luul-
tavasti jäljellä vain tanska Tanskassa, 
suomi Suomessa, norja Norjassa ja 
ruotsi Ruotsissa. Niistä ongelmallinen 
seikka on vain kirjanorjan ja uusnorjan 
suhde. 

Kirjanorjaa ja uusnorjaa ei voida 
kielitieteelliseltä kannalta pitää en 
kielinä, vaan yhden ja saman kielen - 
norjan - erilaisina sosiohistorial-
lisperäisinä kirjallisina ilmauksina. 
Norjan kouluissa kaikki oppivat 
molemmat vanieteetit, vaikkakin niistä 
toinen valitaan pääkieleksi. Saame 
valitaan niiden asemesta vain poik-
keuksellisesti. Uusnorjan pääkielek-
seen valitsevien oppilaiden määrä 
kasvoi 1940-luvun puoliväliin men-
nessä runsaaseen 34 prosenttiin; sen 
jälkeen määrä pieneni asteittain vuoteen 
1977 asti kasvaakseen taas sen jälkeen. 
Tällä hetkellä peruskoulun oppilaista 
17 prosentilla on uusnorja pääkielenä, 
lukiossa osuus on hieman pienempi. 
Nyt puheena olevassa yhteydessä uus-
norjan tilanteen tekee kaksiselitteiseksi 
se, että Norjassa kaikki näkevät ja 
kuulevat (sähköisten viestinten uutis-
lähetyksissä) molempia varieteetteja 
joka päivä, kaikilla on omaan kie-
likulttuuniinsa yhdentyneenä sekä 
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kirjanorjan- että uusriorjankielisiä 
tekstejä. Kumpaa tahansa he pitävät 
parempana omaksi käyttönormik-
seen, kaikki osaavat (jos haluavat) lukea 
ja kirjoittaa molempia normeja, se on 
vaatimuksena julkisen työsuhteen 
saamiseksi. Mutta vajaat 1/5 käy siis 
koulunsa uusnorja pääkielenään, ra-
diossa ja televisiossa sekä virallisessa 
kirjallisessa materiaalissa käytettävän 
uusnorjan osuus on juuri ja juuri 25 % 
ja päivittäisenä käyttökielenä uusnor-
ja tuntuu keskittyvän maantieteelli-
sesti enemmän ja enemmän tietyille 
Keski- ja Länsi-Norjan alueille. Ehkä 
puolisen miljoonaa norjalaista on "puh-
taita" uusnorjankäyttäjiä; lisäksi luuI-
tavasti yhtä moni käyttää sekä kir-
janorjaa että uusnorjaa tilanteen mu-
kaan ja tuntee molemmat kielinormit 
"omikseen". Tasa-arvoisenaja muodol-
lisesti tasavertaisena virallisena kiele-
nä uusnorja on säilyttänyt jotakin vas-
tustushenkisestä leimastaan - se on 
useimmille sosiaalisen merkin saanut 
variteteetti - ja kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla se ej ole yhtä yleisesti hy-
väksytty eikä yhtä"salonkikelpoinen" 
kuin kirjanorja. Uusnorja voidaan sen 
vuoksi luonnehtia sekä vähemmis-
tökieleksi että enemmistökieleksi. Jahr 
(1979, 1992) käsittelee tätä lähemmin. 

Fääri, inuit, islanti ja saame on 
pohjoismaisissa yhteyksissä luettava 
vähemmistökieliksi niiden käyttäjien 
suhteellisen vähäisen määrän vuoksi, 
kuitenkin niillä on virallinen asema 
omissa valtioissaan ja omilla alueillaan. 
Saamen osalta tämä koskee kaikkia 
kolmea Pohjoismaata, joissa sitä käy-
tetään, kuten myös naapurimaata 
Venäjää. Kaikki saamen kieltä puhuvat 
eivät myöskään ymmärrä toisiaan: useat 
kielen haarat ovat keskenään niin en-
laisia, että niitä voisi kielitieteellisesti 
luonnehtia eri kieliksi, joiden kes- 

kinäiset erot ovat suuremmat kuin 
Skandinavian kolmen keskeisen kie-
len tanskan, norjan ja ruotsin erot. Inuit 
ja saame eroavat muuten Pohjolan 
muista vähemmistökielistä siinä, että 
niillä on alkuperäisväestön kielen 
asema. Tämä on tärkeä seikka tässä 
yhteydessä. Lisäksi on mainittava ro-
mani (tässä käytettynä mustalaisten 
kielen yhteisnimityksenä) useissa 
Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa, 
sen lisäksi Ruotsissa ja vain margi-
naalisesti Norjassa ja Tanskassa. Ro-
manin kielessä on koko maailmassa 
nom 60 murretta; myös Pohjolassa on 
murteellisia eroja. Ej ole kuitenkaan 
kyse eri kielistä. Muita vähemmis-
tökieliä ovat tataanen skandinaavinen 
romani (ks. seuraava), permnteisesti 
alueelta toiselle kierrelleen kansan 
(norjankielinen nimitysfantene) seka-
kieli ja kanjala. Vähemmistökielten en-
tyisasemassa, sekä Pohjolassa että muu-
ten, ovat kuurojen ja kuulovammais-
ten viittomakielet. Ne eivät ole vain 
visuaalis-kineettisiä ilmauksia poh-
joismaisista verbaalisista kielistä; ne 
ovat käyttäjiensä aitoja ja erillisiä 
äidinkieliä. Viittomakielet kuuluvat 
Pohjolan vähemmistökielten yleiskat-
saukseen, mutta eivät tämänkertaiseen 
yhteyteen. Vähemmistökieliä ovat 
muuten saksaTanskassa (Pohjois-Sles-
vigissä), suomi Norjassa ja Ruotsissa 
ja ruotsi Suomessa, viimeksi mainittu 
siitä huolimatta, että ruotsilla on Suo-
messa virallisen kielen asema. Tans-
kan asemaa Fäärsaarilla voidaan pitää 
pulmallisena; pulmallisuudesta ei ole 
kyse Grönlannissa. 

Fäärsaanilla tanska ej ole vain 
virallinen hallintokieli fäänin ninnalla; 
fäärsaarelaisia voi yleisesti ottaen pitää 
kaksikielisinä, ja vaikka fääri on vah-
vistanut asemaansa yleisenä käyt-
tökielenä, tanska on vallitseva elin- 
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keinoelämän vientisektorilla, kirja-
kielisessä kansankulttuurissa, eloku-
vassa ja televisiossa ja elää vahvana 
sekä koulussa että kirkon piirissä. 
Tanskan vahvalle asemalle Fäärsaarilla 
merkitsee paljon, että nämä kaksi kiel-
tä ovat niin läheisiä sukulaisia ja kes-
kenään helposti, vaikka eivät aivan vä-
littömästi, ymmärrettäviä. Pohjois-
maisessa kielikokouksessa Kööpen-
haminassa syyskuussa -95 kävi ilmi, 
että tanskan kielen vahva asema 
Fäärsaarilla on luultavasti myös toi-
minut suojavarustuksena englantia 
vastaan: Ellei tanskalla olisi ollut tätä 
tehtävää, vastaava asema olisi luulta-
vasti ollut englannilla. 

Grönlannissa tanskalla on sama 
virallinen asema kuin Fäärsaarilla, ja 
sitä opetetaan perusteellisesti koulus-
sa, mutta se on kuitenkin todellinen 
vieras kieli. Inuit (grönlanti) on ollut 
pääkieli sen jälkeen kun Grönlanti sai 
sisäisen itsehallinnon 1979. Inuit 
kuuluu eskimokielten perheeseen. 

Kaikkia tässä pohjoismaisissa yh-
teyksissä vähemmistökieliksi Iuoki-
teltuja kieliä käyttää suhteellisen pieni 
joukko. Jos uusnorja lasketaan niihin, 
se on niistä ainoa, jonka käyttäjiä on 
noin miljoona. Suomenruotsin käyttä-
jiä on vajaat 300 000. Islantia käyttää 
noin 260 000 ihmistä. Ruotsinsuoma-
lainen vähemmistö on myös merkittävä, 
runsaat 250 000 ja näistä noin 25 000 
Tornionlaakson suomen käyttäjää. 
Useimmat Ruotsin suomenkielisistä 
luetaan siirtolaisiksi ja ryhmä on 
Ruotsin, ja koko Pohjolan, suurin sur-
tolaisryhmä. Kaikkien muiden vä-
hemmistökielten käyttäjiä on huo-
mattavasti vähemmän kuin 100 000, 
useimpienjopa alle 50 000, jonkin jopa 
alle 10 000. Yksittäisten siirtolaiskiel-
ten osalta on kyse vain muutamasta 
sadasta aktiivisesta käyttäjästä. Käyt- 

täjien mäarällä on merkitystä sen 
tulevaisuudenarvioinnin kannalta, 
jonka esitän. Simonsen (1 993a, 1 993b) 
ja Vikør (1993) esittävät perusteel-
lisemman ja syventävämmän yleis-
katsauksen. 

3. Pohjolan kieliyhteisöjen tulevai-
suudennäkymiä arvioitaessa on tär-
kein kysymys tällä hetkellä, ovatko 
kieliyhteisöt jotenkin uhattuina: Mikä 
on niiden asema suhteessa ympäröi-
vään maailmaan. Yksittäisten kielen-
käyttäjien kannalta on tarkeätä, ovatko 
oman kielen käyttöehdot tyydyttävät 
tai onko näkyvissä parannuksia tai 
huonontumista; siis mikä on yksityisen 
kielen asema Iäheisessä, ajankohtai-
sessa kontekstissa? Yksilöllinen ja 
kollektiivinen perspektiivi ovat yhtey-
dessä toisiinsa monella tavalla. Käsit-
telen niitä erilaisissa ajankohtaisissa 
yhteyksissä. 

Maailman tämänhetkisten kielten 
pelottavimmankehitystendenssin nimi 
on kie/ikuolema. Välittömästi useim-
mista meistä luultavasti tuntuu, että me 
elämme Pohjoismaissa niin täysin 
säännellyssä ja sivistyneessä yhteis-
kunnassa, että kielikuoleman ajatus 
tuntuu mahdottomalta. Emme saa 
kuitenkaan olla sokeita sille pelottav alle 
kehitykselle,jossa maailman kielet ovat 
juuri nyt. Hahmottelen sitä ja arvioin 
pohjoismaisten enemmistö- ja vähem-
mistökielten asemaa siinä yhteydessä. 
Tämänhetkinen tilanne on seuraava: 

Maailmassa on tätä nykyä 5 000 - 
6 000 elävää kieltä. Muutamat ar-
vioivat määrän hieman suuremmak-
sikin kuin 6 000; kyseessä ovat en-
tyisesti lähteet, jotka ilmoittavat 
raamatun käännöksistä (Hale 1992:5). 
Määrän arviointiin vaikuttaa etenkin 
kaksi epävarmaa tekijää: mikä on 
määriteltävä "kieleksi" (erityisesti suh- 
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teessa "murteeseen") ja se, että kaikkia 
kieliä ej ole vjelä rekisteröity, ej eten-
kaanAfrikan mantereella. Jos oletamme 
kielten määräksj nojn 6 000, nhistä 
4 % (nom 275) on Euroopassa ja Lä-
hj-idässä, 15 % (nojn 900) Amerjkassa 
ja 81 % (nom 4 900) Afrikassa, Aasi-
assajaTyynen meren alueella (mukaan 
luettuna Australia), 2/5 vjimeksi maj-
nituista 81 prosentista Afrikassa ja 3/5 
Tyynen meren alueella. Jos oletamme 
määräksi alemman arvjon, 5000 kieltä, 
emme ajnakaan Ii jo jttele. 

Jokainen näistä kielistä on kallis-
arvojnen ihmiskunnallc. Kielihän ej 
ole vain jhmjsten välinen ajatusten-
sijrtoväljne. Sen avulla ajattelemme ja 
saamme kokemuksia. Kieliopilliselta 
rakenteeltaan, sanastoltaan ja teksti-
ajnejstoltaan kieli on elämänkoke-
muksen kantaja. Se kuvastaa tapaa 
kokea ja organisoida sosiaaljnen elä-
mä, tapaa elää. Jokainen kieli on elä-
mänarvojen aarrearkku. 

Täten tarkasteltuna on epämie-
lekästä puhua pienistä kielistä ja suuris-
ta kielistä ja arvottaa kjeljä enemmän 
taj vähemmän arvokkaiksi sen mukaan, 
kujnka moni niitäkäyttää. Kaikki kielet 
ovat yhtä arvokkaita, koska ne kantavat 
ajnutlaatujsja tapoja nähdä maailma. 
Jokainen kielikuolema on siis tappio 
ihmiskunnalle. Kjelikuolema vähentää 
kollektiivjsen mielikuvituksen ja luo-
vuuden Iähteitä,jameillejäävähemmän 
mahdollisuuksia nähdä maapallon 
ajankohtainen tilanne en näkökulmjsta 
ja sjten vähemmän mahdollisuuksia 
ratkaista ongelmia ja vastata haastei-
siin hyvin. 

Kielten kuoleminen ja unohtuminen 
ei sjnänsä ole mjtään uutta. Ihmis-
kunnan historiassa on moni kieli kuol-
lut jättämättä jälkiä itsestään. Monjsta 
nijstä emme saa koskaan tjetää. Toj sista 
kiel jtiede voj vajn rakentaa hypoteese- 

ja. Hälyttävää on, että kiel jkuolemat 
ovat lisääntyneet suuresti kahdensadan 
vijme vuoden aikana, ja mejdän päi-
vjnämme vauhtia ej pystytä hillit-
semään. Olemme aivan yksinkertaisesti 
kulttuurjympäristömme ytimen ka-
tastrofin edessä. 

Kielikuolema on jo johtanut 
maailmassa suureen kielell iseen yhden-
mukaistumiseen. Viisi ihmjskunnan 
yleisimmistä kielistä - mandarijnj, 
englanti, hjndj, espanja ja venäjä - ovat 
45 prosentin äidinkjelj. Kokonaista 
95 % kaikista maapallon asukkajsta 
käyttää kaikista olemassa olevista kie-
listävain 1 00:aa. Jäljellä olevista, 4 900 
kielestä, joita 5 % tämän päivän 
ihmiskunnasta käyttää, ej voj millään 
sanoa olevan varmaa tulevaisuutta. 
Monet niistä häviävät juuri nyt; vjelä 
useammat ovat vaarassa kuolla hetj 
perässä. Eräs Unescon asiantun-
tijaryhmä ilmojttaa, että enemmän kujn 
puolet maajlman kielistä on tällä 
hetkellä suoranaisen kuolemanuhan 
alajsja. Alan uusjn kirjallisuus puhuu 
kolmesta kategoriasta: ne jotka ovat 
nyt kuolemassa, ne jotka ovat vaa-
ravyöhykkeessä jane jotka vajkuttavat 
"turvatuilta". 

Kuoleviaon siis nom 50% maailman 
kielistä, esimerkiksi nojn 90 % kaikis-
ta Alaskan ja Pohjois-Venäjän alku-
peräisväestön kielistä, noin 80 % kai-
kista Pohjois-Amerjkan (ts. Kanadan 
ja USA:n) alkuperäisjstä kielistä, nojn 
17% Keski-Amerikan (Meksiko mu-
kaan luettuna) ja nojn 27% Etelä-
Amerikan alkuperäisten asukkaiden 
kielistä - kajkkiaan joka kolmas koko 
Amerikan 900 alkuperäiskielestä - yli 
90 % Australian noin 250 alkuperäis-
kielestä, nojn 70 % Venäjän tasavallan 
kielistä ja nojn 50 % kaikista entisen 
Neuvostoliiton kielistä. 

Vaaravyöhykkeessäonljsäksi 40 %. 
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Niitä on kaikissa maanosissa. Eu-
roopassa on kuollut useita kieliä uudel-
la ajalla - korni, manski, liivi ja dal-
matia, muutamia mainitaksemme - ja 
useimpien vielä elävien kielten tilanne 
on uhattuna, niiden joukossa poh-
joisfriisi, ii, gaeli, bretoni, baski, 
vepsä, jiddi ja useat muut. Esittelen 
kohta, mitkä pohjoismaiset kielet ovat 
kyseessä. Amerikan mantereella tilan-
ne on vielä pahempi. Niistä nom 700 
kielestä, jotka ovat jäljellä 1 500-luvun 
noin 1 000 kielestä, on noin 680 
vaaravyöhykkeessä; vain 17: ää kieltä 
käyttää hieman yli 100 000 henkeä. 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta ovat kaikki mantereen alkuperäisis-
tä kielistä välittömässä vaarassa ka-
dota tulevien sukupolvien aikana. 

Myös Afrikassa uhkaa kuolema 
monia kieliä. Se on kuitenkin kehnoi-
ten dokumentoitu maanosa. Mutta 
eniten on aihetta huoleen Tyynen me-
ren alueella. Nom 25 % maailman kie-
listä on siellä. Pelkästään Australiassa 
on kuollut 50 niistä lähes 250:stä en 
kielestä, jotka siellä oli eurooppalais-
ten tullessa,jauseimmatjäljelhäolevista 
ovat tällä hetkellä kuolemaisilhaan. 
Nom 40 polynesialaista ja 50 mikro-
nesialaista kieltä on myös vakavasti 
uhattuina. Alueen äkihliset kulttuurin-
vaihdokset uhkaavat jopa vähintään 
700:aa, ehkä lähemmäs 900:aa kieltä 
Papua-Uudessa-Guineassa sekäVanua-
tun, Uuden-Kaledonian ja Fidzin 
saarten runsasta 800 kieltä. 

On helpointa rengastaa vaara-
vyöhykkeessä olevat kieletlkiehiyhtei-
söt ilmoittamalla ne kielet, jotka 
voidaan laskea "turvatuiksi". Kieli-
kuolemaa käsittelevä aikamme am-
mattikirjalhisuus (Brenzinger 1992; 
Dorian 1981,1989,1993, 1994a, 1994b; 
Dressler & Wodak-Leodolter 1977; 
Hale 1992; Hindley 1990; Ladefoged  

1992; Robins, Robert & Uhlenbeck 
1991; Sabino 1994; Schmidt 1985; Tay-
lor 1992; Trudgill 1991; Wurm 1991, 
1993) tuntuu olevan yhtä mieltä 
kahdesta seikasta, jotka ovat 
ratkaisevia,jotta kielilkieliyhteisö voisi 
tuntea olevansa suhteellisen turvassa 
pikaiselta kuolemalta: 

- että julkiset viranomaiset tukevat 
niitä, ensisijaisesti kansallisesti, 
toissijaisesti alueellisesti; 

- eträ monet käyttä våt niitä. 
Ensimmäinen kriteeri: Kaikissa 

maailman nom 170 itsenäisessä val-
tiossa on yhtcensä vain noin 50 - 60 
virallista kieltä kansallisella tasolla, 
virahhisina kielinä useimmissa maissa 
ovat englanti (26 %), ranska (18 %), 
arabia (12 %), espanja (12 %) ja 
portugali (3 - 4 %). Jos laskemme 
mukaan alueittaiset viralhiset kielet, 
joista useimmat ovat Intiassa ja 
entisessä Neuvostohiitossa, saamme 
määräksi nom 100 kieltä. 

Toinen kriteeri: Noin miljoona 
käyttäjää tuntuu olevan kriittinen raja-
arvo. Yli yksi miljoona käyttäjää on 
maailman kielistä vain 200 - 250:lla. 
Sen hisäksi noin so kielellä on puohi 
miljoonaa käyttäjää. Jos laskemme 
"monen kielenkäyttäjän" raja-arvoa 
radikaahisti, 100 000 käyttäjään, 
"varmuuskriteerin" täyttää edelleenkin 
enintään 600 kieltä, ts. noin io % 
maailman kielistä. 

On tärkeätä kiinnittää huomiota 
mainitsemieni kahden kriteerin yhdis-
telmään. Tässä yhteydessä saattaa olla 
hyödyllistä palauttaa mieleen, että 
bretonilla Ranskassa oli yhi miljoona 
käyttäjää, kun tämän päivän vanhukset 
olivat nuoria, siis tämän vuosisadan 
alussa. Mutta edes laajalle Ievinnyttä 
alueehlista kieltä ej ole Ranskassa 
todehlisuudessa tunnustettu eikä sen 
oikeuksia suojattu, vielä vähemmän 
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muta vähemmistökieliä, ja bretonia 
oppivat tällä hetkellä hyvin harvat lap-
set ja nuoret. Kaikista Amerikan alku-
peräisten asukkaiden kielistä nava-
jo on levinnyt laajimmalle, sitä käyttää 
nykyaän yli 100 000 henkeä; mutta 
hyvin harvat lapset ja nuoret oppivat 
sitä nykyään. 

Synkkäjohtopäätös on: Jos nykyinen 
kehitys jatkuu, jopa 90 % kaikista 
maailman kielistä on vaarassa hävitä 
seuraavien sadan vuoden kuluessa. 

Tämä koskee täydellistä kielikuo-
lemaa, sitä että kieli katoaa maapallolta 
täysin. Vähemmän dramaattista mak-
roperspektiivistä, mutta aivan yhtä 
dramaattista ja vakavaa kyseessä ole-
van kieliyhteisön kannalta on se, että 
joukko kieliä kuolee alueilla, joissa ne 
ovat olleet vähemmistökieliä satoja 
vuosia: saksa Ranskassa ja Italiassa, 
katalaani Ranskassa, ranska Italiassa, 
turkki Bulgariassa ja Kreikassa, kreik-
ka Albaniassa, Bulgariassa ja Turkissa 
jne. 

Sekä täydellinen että alueellinen 
kiel ikuolema on todellinen uhka useil-
le Pohjolan kieliyhteisöille, erityisesti 
vähemmistökielisille. Käsittelen tätä 
scuraavassa yksityiskohtaisemmin. 
Silloin voi kuitenkin olla hyödyllistä 
pitää itselleen selvänä, miksi kieli/ 
kieliyhteisökuolee.Tiivistäkäämme se 
lyhyesti: 

Osittain kielikuolema on yhteydes-
sä kielen käyttäjien kuolemaan. Voi 
olla kyse suoranaisista kansanmur-
hista: Pelkästään Brasiliassa esim. 
hävitettiin Amazonan alueella noin 80 
eri intiaaniheimoa sukupuuttoon 
vuosina 1900 - 1957. Samaa tapahtuu 
vieläkin. Aikaisemmin oli tavallista, 
että kieliyhteisö kuohi myös epidemioi-
den, nälänhätäkatastrofien ja luon-
nonkatastrofien vuoksi. Sitä tapahtuu 
vielä meidänkin päivinämme, mutta  

paljon vähemmän kuin aikaisemmin. 
Meidän aikanamme kielet kuolevat 
paljon suuremmassa määrin kulttuuri-
kontaktien ja kulttuurien yhreentör-
mäysten vuoksi, ts. yksittäisen kielen 
käyttöä ympäröivän ja ohjaavan so-
siaalisen tilanteen muutosten vuoksi. 
Etelä-ja Keski-Amerikassa ovat suuria 
"kieltentappajia" sellaisissa tilanteissa 
espanjaja portugali, kuten englanti on 
kaikissa maanosissa. Niin sanotussa 
"englanninkielisessä" maailmassa on 
englannin dominanssi kohta tuhonnut 
90 % alueellisista kielistä. Entisessä 
Neuvostoliitossa toimi samalla tavalla 
venäjä, kuten edelleenkin Venäjän ta-
savallassa,janiintoimii arabiaPohjois-
Afrikassa, swahili Itä-Afrikassaja man-
dariini Kiinassa. Runsasväestöisen 
Indonesian osissa, etenkin Irian Jayas-
sa, Indonesian kansalliskieli toimii huo-
mattavissa määrin "kieltentappajana". 

Näissä tapauksissa suuret kansan-
ryhmät vaihtavat kieltä. Kun kauppaja 
politiikka kansainvälistyvät ja tämän 
myötä perinteiset, alueelliset kielet ja 
uudetmodernit maailmankielet kohtaa-
yat, uusiin kieliin hiittyy nopeasti arvo-
asemaa ja valtaa. Monissa yhteiskun-
nissa tapahtuu meidän aikanamme 
nopeita kulttuurimuutoksia ja perintei-
set kielet saattavat myös vaikuttaa 
vähemmän käyttökelpoisilta, erityises-
ti terminologian ja sanaston suhteen. 
Kun arvovaltaisten maailmankielten 
käyttäjät lisäksi osoittavat kielteisiä 
asenteita niitä perinteisiä kieliyhtei-
söjä kohtaan, jotka he kohtaavat ja joi-
hin he ovat tunkeutuneet, kuten asian-
laita usein on, perinteisten kielten 
käyttäjät kehittävät nopeasti tuhoavia 
asenteita omaa kieltään kohtaan. Se 
tapahtuu yleensä asteittain ja alkaa 
pienestä. Sitten joku lakkaa käyttä-
mästä omaa kieltään, ensin joillakin 
harvoilla alueilla, myöhemmin vähi- 
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tellen useammilla ja tarkeämmillä 
aloilla. Erityisesti kun kieliyhteisön 
nuori sukupolvi joutuu sellaiseen 
kehitykseen, on kieli vaarassa jäädä 
kehittymättä useammilla ja useammil-
la käyttöalueilla ja jää vähitellen 
kokonaan käytöstä. 

Kielteri ja kulttuurien yhteentör-
mäysten tulokset voivat vaihdella. 
Alueellinen tai alkuperäinen kieli voi 
(vrt.Wurrn 1991 :7) 

- kadotaja korvautua kulttuurisesti 
aggressiivisemmilla ja dominoivam-
mula kielillä, joko täysin tai kielen 
muuttuneella, yksinkertaistuneella tai 
pidginisoituneella/kreol isoituneel la 
varieteetilla; 

- joutua kulttuurisesti vähempiar-
voisiin tai sosiaalisesti vähäpätöisiin 
rooleihin ja tehtäviin, yksittäisissä 
tapauksissa myös aivan erityisille 
käyttöalueille; 

- saada hyvin paljon vaikutusta 
dominoivammasta kielestä ja muuttua 
sen mukaiseksi, ensin sanastoltaan, ja 
tietyssä määrin myös rakenteeltaan 
(kieliopiltaan); 

- menettää useita niistä tunnusomai-
sista piirteistään, joiden juuret ovat 
kielenkäyttäjien perinteisessä kult-
tuurissa, ja alkaa siten muistuttaa 
dominoivan kielen matkimista ja 
menettää perinteisesti ainutlaatuisen 
tapansa tarkastella ja käsitellä maail-
maa. 

Kielen vaihtamisesta johtuva kieli-
kuolema voi viedä aikaa, mutta voi 
myös tapahtua hämmästyttävän 
nopeasti. Paikoin vaihto tapahtuu niin 
nopeasti, että uusi kieli syrjäyttää 
perinteisen ennen kuin kielenkäyttäjät 
ovat oppineet sitä kunnolla. Toisin 
paikoin perinteiset kielet ovat häm-
mästyttävän vastustuskykyisiä. Vii-
meksi mainitut ovat tapauksia, joissa 
kieli merkitsee käyttäjille paljon kan- 

sallisena tai sosiaalisena identiteetin 
merkkinä tai kulttuuristen, uskon-
nollisten tai poliittisten liikkeiden 
yhdistävänä symbolina. Alistettujen 
kansanryhmien perinteiset kielet voi-
yat pysyä elävinä, koska ne toimivat 
"salakielinä" vallanpitäjiä vastaan; 
sellaisissa tapauksissa kieli saattaa 
elää kauan sen jälkeen kun se kulttuuri, 
jonka ilmentymä se on ja johon se 
kuuluu, on lakannut olemasta. Tästä 
ovat esimerkkeinä eraät Australian 
alkuperäisasukkaiden kielet. Kielet, 
joita ympäröivät kieliyhteisöt pitävät 
monimutkaisina ja erittäin vaikeina 
oppia, esim. unkari Unkarin ulko-
puolella, ovat myös osoittautuneet 
pysyvän elossa huomiota herättävän 
pitkään vaikeissa oloissa. 

Meidän aikamme kielikuolemat 
ovat läheisesti yhteydessä siihen sivis-
tystyyppiin, josta on tullut dominoiva 
meidän maanosassamme ja joka tun-
keutuu yhä useampien ihmisten elä-
mään ja yhteiskuntaan yli koko maa-
pallon: massakulttuuriin, jonka tun-
nusmerkkejä ovat kaupallisuus ja käyt-
tömentaliteetti. Se ilmenee siten, että 
siirtyminen kyläkulttuurista kaupun-
kikulttuuriin, primaarielinkeinota-
loudesta teollisuus- ja palvelutalou-
teen, mekanisoituminen, automatisoi-
tummen ja yhtenäistymincn lisäänty-
vät kaiken aikaa. Varsinkin viimeksi 
mainittu on tärkeätä tässä yhteydessä. 
Kaupallisuus on materialistisesti suun-
tautunutta ja sille ovat ominaisia mas-
satuotanto ja käyttömentaliteetti. Se 
merkitsee, sekä edellytyksenä että 
seurauksena, jatkuvasti suurempaa 
yhtäläistymistä, standardisoitumista ja 
kulttuurista yhdenmukaistamista ja 
tasaantumista. Erilainen ja poikkeava 
häiritsee tehokkuutta tuotannossa ja 
se käsitetään helposti"hiekaksi ko-
neistossa". 
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Tässä yhteydessä kielikuolema on 
radikaali loppu kehitykselle,jokaalkaa 
erilaisella kielellisellä yhdenmukai-
suudella yksittäisessä kieliyhteisössä: 
vastenmielisyytenä murteiden käyttöä 
kohtaan ja lisääntyvänä kielikuo-
lemana, virallisena tai epäviraUisena 
kielinormien ja kielenkäytön stan-
dardisoimisena ja kodifioimisena, 
lyhyesti sanottuna: kielellisen moni-
muotoisuuden rajoittamisena ja 
menettämisenä. Yhdenmukaistamis-
voimien kohteeksi joutuva voi reagoi-
da vastatoimin, kuten esimerkiksi 
kielellisten paikallis-ja aluekulttuurien 
kukoistaminen Euroopan unionissa 
osoittaa tai kuten ns. "murreaalto" 1970-
luvulla ilmensi sitä. Mutta monet 
antavat periksi; vastaan hangoitte-
leminen maksaa paljon. Monet uskovat 
myös, ettei mitään ole tehtävissä, että 
se on "kehitystä", välttämätön osa 
modernista hankkeesta kohti parem-
paa ja rikkaampaa elämää. 

Se on täysin järjetöntä. Kyse on 
poliittisesta tien valinnasta, jonka me 
ja luottamusmiehemme ja johtajam-
me teemme ja josta seuraa huomatta-
via inhimillisiä kuluja. Kielellinen yh-
denmukaisuus ja kielikuolema ej ole 
luonnonkatastrofi. Kielikuolema ja 
kaikki kulttuurinen yhdenmukaista-
minen ovat poliittisia katastrofeja. 

4. Meneillään oleva kielikuolema on 
synkkä uhka, jolta emme saa sulkea 
silmiämme tai jota emme saa laskea 
epäolennaiseksi meidän pohjois-
maalaisten kannalta. Sillä on paikkansa 
myös kapeassa pohjoismaisessa per-
spektiivissä. 

Erityisesti Pohjolan vähemmistö-
kielille, niin kuin olen määritellyt ja 
luetellut ne tässä, kielikuolema on 
todellinen mahdollisuus. Tilanne on 
kuitenkin aika erilainen kunkin  

kyseessä olevan kieliyhteisön osalta. 
Romanin (jälleen käytettynä mus-

talaisten kielten yhteisnimityksenä) 
käyttäjiä on koko Pohjolassa vajaat 
10000. Kieli on intialaista perua ja se 
on hajaantunut en murteiksi. Roma-
nia ej voida laskea siirtolaiskieleksi 
niiden yli sadan kielen tavoin, jotka 
ovat tulleet meidän maanosaamme täl-
lävuosisadallajaerityisesti 1950-luvun 
jälkeen. Se tuli tänne Brittein saanita 
ensimmäisten romanimuuttajien mu-
kana 1400-ja500-Iuvulla,ensinRuot-
sim, jossa romaneja alettiin pian 
vainota, hieman myöhemmin Suomeen 
ja Norjaan. Tämän päivän pohjoismai-
set romanin kielet ovat cnimrnäkseen 
saaneet vaikutteita transsilvanialaisista 
murteista, jotka tulivat Keski-Euroop-
paan ja Pohjolaan Unkarin ja Puolan 
kautta 1 800-luvun puolivälissä tulleen 
toisen siirtolaisaallon myötä. Vrt. 
Kristiansen & Meyer (1994:35). Ro-
manilla on siis historialliset perinteet 
Pohjoismaissa, mutta se ej ole alku-
peräisväestön kieli kutcn saame ja inuit. 
Suomessa, jossa käyttäjiä on eniten 
(runsaat 6 000), elää vielä ns. "vanha 
skandinaavinen romani", sinti-murre, 
joka tuli ensimmäisen siirtolaisaallon 
mukana ja on peräisin arkaaisesta, 
walesilaisesta ja skotlantilaisesta (nyt 
kuolleesta) murteesta. Ruotsissa on 
noin 3 500 käyttäjää ja heidän kes-
kuudessaan on vallitsevana varieteetti 
kalderash, kun taas Norjan noin 200 
käyttäjän ja Tanskan vajaan 150 käyt-
täjän äidinkieli on pääasiassa arkaai-
nen lovari , marginaalisesti myös cura-
ri. Romani on ainoa Pohjolan vähem-
mistökielistä, jolla ej ole enenTmis-
töasemaa missään valtiossa eikä muus-
sa geopoliittisessa yksikössä. Musta-
laisten kieliyhteisöllä ej toisin sanoen 
ole sitä sosiaalista statusta ja sitä 
oikeusturvaa, jonka sellainen geopo- 
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liittinen yhteys antaa. Uhanalaiseen 
asemaan kielen saattavat myös se, et-
tä mustalaisilla on yleensä alhainen 
sosiaalinen status pohjoismaisissa 
suuryhteisöissä ja se ettei heidän kie-
lellään ole erityistä maantieteellistä 
aluetta, vaan sitä käytetään hajallaan 
neljän valtion alueella. Lähes kaikki 
mustalaiset ovat lisäksi kaksi- tai 
monikielisiä ja cnemmistöyhteiskun-
tien viranomaiset ovat harvoin anta-
fleet heidän äidinkielelleen etusijaa. 
Kymmenen viinie vuoden aikana mus-
talaiset itse ovat kuitenkin alkaneet 
arvostaa äidinkieltään ja haluavat 
säilyttää sen ja kehittää sitä. Suomes-
sa, jossa romani on vahvirnmassa ase-
massa, se on saanut eräänlaisen tun-
nustuksen: Kotimaisten kielten tutki-
muskeskus (perustettu 1976), jonka 
tehtävänä on suomen, ruotsin ja saa-
men huoltaminen Suomessa, aikoo 
pian toimistopäällikkö Mikael Reute-
rin mukaan laajentaa toimialansa kos-
kemaan rnyös romanin (ja viittoma-
kielen). Valtion aloitteesta on laadittu 
uusi ortografia ja sanastoja, on kirjoi-
tettu (mutta ei julkaistu) aapinen ja jul-
kaistu yksi pienehkö ja hiljattain yksi 
suurehko sanakirja sekä lisäksi Johan-
neksen evankeliumin käännös. En tie-
dä, onko romani viime aikoina saanut 
erityisaseman kouluyhteyksissä. Julki-
nen tunnustus koulumahdollisuuksien, 
opettajakoulutuksen, käännös- ja jul-
kaisutoiminnan tukemisen, romani-
kielisten radio- ja televisio-ohjelmien 
ym. muodossa on kuitenkin puuttunut 
viime aikoihin asti. Ks. Koivisto (1975) 
ja Petrén (1974:48). Ne kieltä ja kie-
lenkäyttöä koskevat oikeudet, joihin 
romanikielen käyttäjä voi vedota, 
rajoittuvat sen vuoksi YK:n antamiin 
yksittäisten vähemmistökielten käyttä-
jiä koskevien oikeuksien tunnustuk-
sim. Tämän kielen ja kieliyhteisön 

häviämistä vastustaa mielestäni vah-
vasti se tosiseikka, cttä sillä on sorretun 
kansanryhmän kielenä vitaalinen teh-
tävä ryhmän identifioijana ja "sala-
kielenä" vallanpitäjiä vastaan, kuten 
heprealla ja jiddillä on ollut hajaan-
nuksessa oleville juutalaisille satoja, 
tuhansiavuosia. Kuitenkinonkohtuul-
lista laskea mustalaisten romani uhana-
laiseksi kielikuolemayhteydessä. 

Sama koskee tataareja ja muita 
perinteisesti vaeltavaa elämää viet-
täneitä,jotka ovat vielä uhatumpiakuin 
mustalaiset. Tataarit ovat ruotsalais-
norjalaisia, Kjølenia pitkin kulkeva 
valtakunnanraja ei ole milloinkaan 
koskenut heitä. Heitä on Norjassa 
nykyisin nom kaksi tuhatta henkeä, 
Ruotsin määrää en tiedä. He eivät ole 
romaneja. Tataarien romani ei siis ole 
se kieli, josta juuri on puhuttu. Tataare-
ja on vaikea määritellä ryhmänä, sillä 
heidän ryhmänsä on hyvin moninai-
nen. He ovat asuneet Pohjoismaissa 
koko ajan 1500-1 600-luvulta lähtienja 
ovat olleet paljon yhteydessä romanei-
hin. Heille - alunperin vaeltaville käsi-
työläisille, palkkatyöläisille ja palkka-
sotureille - on romanien täytynyt edus-
taa korkeaa statusta, sillä ruotsalais-
norjalaisten tataarien kieli on lainan-
nut yli 60 % sanastostaan romanien 
murteista. Kieli ei ole intialaista alku-
perää, mutta sen sanasto on osittain 
yhteistä mustalaisten kielen sanaston 
kanssa ja tämän vuoksi norjan- ja 
ruotsinkieliset eivät ymmärrä sitä. 
Tataarien romanin morfologia ja syn-
taksi on norjalais/ruotsalainen ja kieli 
voidaan luonnehtia skandinaaviseksi 
vähemmistökieleksi. Tataareja on 
yleensä vainottu Norjassa ja Ruotsissa 
ja he ovat eläneet hyvin piilossa. Se on 
vaikuttanut heidän kielensä periytymi-
seen nuoremmille sukupolville. Vain 
vanhahkot tataarit hallitsevat sen nykyi- 
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sin täydellisesti. Vrt. Kristiansen & 
Meyer (1994:36). Tataarien ronianin 
täytyy katsoa olevan kuolemassa tai 
ainakin pahasti uhattuna. Tietty elpy-
misenmahdollisuus (vrt. Dorian 1 994a) 
on siinä, että nuoret tataarit ovatjälleen 
alkaneet käyttää itsestään ja heimos-
taan tataari-nimitystä. Heidän keskuu-
dessaan tataarien romani alkaa tosi-
asiassa saada nyt tiettyä statusta. On 
esimerkkejä siitä että kielet, joiden 
käyttäjiä on hyvin vähän, on elvytetty 
poliittisen arvonpalautuksen ja hyvän-
tahtoisuuden pohjalta (vrt. Craig 1992). 
Tunnemme myös esirnerkkejä siitä, et-
tA tämä on mahdollista sen jälkeen kun 
kieli tosiasiassa on kuollut (heprea, ja 
meidän päivinämme korni). 

Kuolemassa on chdottomasti myös 
kieli, jota norjaksi kutsutaan nimellä 
rotveisk. Se on Norjan Sørlandin ja 
Vestlandin rannikolla asuvan, perin-
teisesti vaeltavaa elämää viettäneen 
kansanryhmän kieli. Kieli muistuttaa 
tataarien romanikicltä, mutta eroaa 
selvästi sekä siitä että mustalaisten ro-
manista. SimA on selviä jiddin ja siten 
heprean piirteitä, koska se on peräisin 
Keski-Euroopan juutalaisgetoista. Ks. 
Iversen (1994-50). Kieli on häviämäi-
sillään tataarien rornanikielen eduksi 
(Kristiansen & Meyer 1994: 36). 

Kuolemassa on Pohjolassa myös 
karjala, jonka käyttäjiä on Meier & 
Meierin mukaan (1979:197) nom 
200000, suurin osa näistä Venäjän 
puolella Suomesta itään. Suomessa si-
tA käyttää maantieteellisesti yhtenäi-
sellä alueella vähemmän kuin 200 
henkeä Kuhmossa ja Suornussalmella. 
Muuten karjalainen vähemmistö asuu 
hajallaan en puolilla Suomea ja Ruot-
sia. Se on useiden vuosikymmcnien 
ajan ollut sulautumaisillaan kokonaan 
suomen- ja ruotsinkieliseen enemmis-
töyhteisöön. Ks. Dahlstedt (1975:22). 

Myös saanie on Pohjolassa vähem-
mistökieli, jolla ej ole vähemmistösta-
tusta missään valtiossa. Sitä suoras-
taan sorrettiin 1950-luvun lopulle asti 
Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa; nyt 
kaikki Pohjoisrnaat ovat tehneet pal-
jon vanhojen syntiensä korjaamiseksi. 
Näissä kolmessa Pohjoismaassa asuu 
noin 40 000 saamenkielistä. Kuolan 
niemimaalla Venäjällä asuu lisäksi 
noin 2 000 saamenkielistä; vähemmän 
kuin puolet näistä osaa puhua saamea 
ja heidän saamensa jakautuu turjan- ja 
kildininsaamen murteisiln. Useimmat 
saamenkieliset (nom 30 000) asuvat 
Norjassa. 90 % heistä puhuu pohjois-
saamen murteita ja asuu Norjan kah-
dessa pohjoisimmassa maakunnassa, 
Tromssassaja Ruijassa. Pohjoissaame, 
Iuulajansaame ja eteläsaame ovat Nor-
jan saamen varieteetteja, joiden käyt-
täjät eivät pysty ilman muuta ymmär-
tämään toisiaan. Kahden kummankin 
viimeksi mainitunvarieteetinaktiivisja 
käyttäjiä on Norjassa vain nom 250, 
mutta hieman useammat pystyvät ym-
märtämään ja käyttämään sitä epätäy-
dellisemmin; eteläsaamea osaa kuiten-
km lukea ja kirjoittaa hyvin harva. 
Ruotsin saamen päävarieteetteja ovat 
kuitenkin luulajansaame ja etelä-
saame. Suomessa on noin 5000 saame-
laista; vähemmän kuin puolet näistä 
käyttää säännöllisesti saamen kieltä 
(inarinsaamea, pohjoissaamea ja kol-
tansaamea). 

Saamen kielellä on nykyään suh-
teellisen korkea status ja vahva oikeus-
turva. Koska saame on myös alkuperäis-
väestön kieli, se takaa saamelaisille 
oikeudellisenjapoliittisen aseman Poh-
jolassa. Saamelaiset asuvat hajallaan 
suurilla alueilla, mutta ydinalueita ovat 
Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisim-
mat osat. Suomessa ja Norjassa saame 
on äskettäin saanut eräillä alueilla vi- 
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rallisen kielen aseman. Norjassa tämä 
koskee kuutta kuntaa Tromssan ja 
Ruijanmaakunnissa. Sielläonlakienja 
asetusten, virallisten kuulutusten ja 
lomakkeiden oltava kansallisten enem-
mistökielten ohella saamenkielisiä, ja 
oikeusasioissa ja muissa juridisissa 
yhteyksissä tulee voida käyttää saarnea 
sekä suullisesti että kirjallisesti, yksi-
tyistasolla myös kirkollisissa yhteyk-
sissä. Koska useimmat saamelaiset 
asuvat Norjassa, ej ole ihmeellistä, että 
heillä on Norjassa vielä vahvempi 
asema kuin muualla Pohjoismaissa. 
Norjan ulkoministeri ehdotti helmi-
kuussa 1993 saamelaisten muodollisen 
geopoliittisen statuksen nostamista 
vielä enemmän muodostarnalla saame-
lainen kansallinen alue Pohjois-Suo-
men, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Nor-
jan rajojen yli. Tämä antaisi saamelai-
sille välittömän edustuksen EU-eli-
missä ja muilla kansainvälisillä fooru-
me illa. Se ej onnistunut. Norjassa saarne-
laisten oikeudet on laitostettu omaan 
Saarnelaisparlamenttiin; kieli on kuten 
sanottu virallinen kieli osassa Norjaa, 
ja pohjoismaisen saamelaisinstituutin 
yhteydessä on vuodesta 1973 toiminut 
orna saamen kielen lautakunta, jolla on 
vuodesta 1974 lähtien ollut täysi kie-
lenhuoltovastuu. Saamenkielisten van-
hempien lapset voivat koulussa vaatia 
koko maassa opetusta saamen kielessä 
jakielelläjane oppilaat, jotka valitsevat 
lukiossa saamen kielen aineeksi, voivat 
jättää pois toisen norjan kirjakielistä. 
Ks. Wiggen (1 995a). Trornssan yliopis-
ton äsken valittu rehtori, professon Tove 
Bull on vuonna 1995 ehdottanut, että 
kaikki Pohjois-Norjan saamelaisten 
ydinalueilla asuvat koululaiset saisivat 
opetusta saamen kielessä norjan ohella. 
Saa nähdä, mitä tästä ehdotuksesta 
kehittyy; toistaiseksi ehdotukseen on 
suhtauduttu kiinnostuneesti. 

Niin sanotussa neljännessä maail-
massa, alkuperäisväestöjen keskuu-
dessa, saamelaisten tilanne on ihan-
teena. Niistä suurista panoksista huoli-
matta, joita Pohjoismaissa on tehty 
saamen kielen ja saamelaisen kulttuu-
rin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi, 
saamen kielen tulevaisuus on epävar-
rna. Ensinnäkin saamen käyttö vähe-
neejatkuvasti. Monillasaamelaisillaei 
kuitenkaan ole sitä itseluottamusta,joka 
on heidän suhteellisen nuorilla, hyvin 
koulutetuilla johtajillaan; tämä on pe-
rintöä vielä näkyvissä olevasta, suku-
polvia kestäneestä sorrosta ja itse-
vihasta. Lisäksi yhä usearnmat saame-
laiset tuntuvat menevän naimisiin ei-
saamelaisten kanssa (Jahr 1993:249). 
Saamelaisessakieliyhteisössä on myös 
ongelmana se, että vallalla on destruk-
tiivisia käsityksiä"hyvästä" ja "huo-
nosta" saamesta; tästä karsivät erityi-
sesti rannikon saamelaiset, koska hei-
dän kielessään on merkittävästi nor-
jalaisia lainoja. Koskaeri saarnen kieliä 
käyttävät eivät pysty ymmärtämään 
toisiaan, pohjoissaame saa valta-ase-
man muiden edellä ja saamelaisten 
keskinäisessä kanssakäymisessä on 
kielenä usein norja, jopa saamelaisten 
omassa parlamentissa (Saamelais-
käräjillä). Toiseksi voidaan mainita, että 
saamen kirjakielillä ej myöskään ole 
yhteistä ortografiaa. On olemassaerilai-
set viralliset ortografiat, pohjoissaa-
mella vuodesta 1979, uudistettu 1985, 
eteläsaarnella vuodesta 1978,luulajan-
saamella vuodesta 1984, inarinsaamella 
vuodesta 1930 ja koltansaamella 1970-
luvulta lähtien, käytännössä vasta 1980-
luvulta. Näiden lisäksi useissa en 
saamelaisyhteisöissä käytetään vielä 
eräitä vanhempia ortografioita. Kol-
manneksi saamelaisyhteisön perin-
teisessä sosiotaloudellisessa perustas-
sa tapahtuu meidän aikanamme suuna 
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muutoksia ja nämä saattavat osoittau-
tua sellaisiksi, että ne heikentävät 
saamelaisten kielenkäytön tärkeitä 
sosiaalisia edellytyksiä (Jahr 1993). On 
kysymys siitä, onko saamen käyttö 
välttämätönta saamelaisen identiteetin 
ylläpitämiseksi. Yksittäiset kielisosio-
logiset tutkimukset voivat viitata siihen, 
että näin ej ole (Bull 1991). 

Saamen kieieliä on juikisten viran-
omaisten vahva tuki, sekä kansallisesti 
että alueellisesti, mutta sen käyttäjiä ej 
ole kovin paljon. Sekä norjalaiset että 
ulkomaiset sosiolingvistit lukevat 
saamen kielet ja varieteetit kielikuoie-
mauhan alaisiksi (vrt. Jahr 1993; 
Trudgill 1991 ;Wiggen 1995d). Saamen 
tulevaisuuden kannalta on erityisen 
tärkeätä 

- että kaikki kyseeseen tulevat val-
tiot ylläpitävät ja vahvistavat saamen 
oikeusturvan koulussa ja kannustavat 
myönteisten asenteiden luomiseen 
saamelaisessakieliyhteisössäja suuryh-
teiskunnassa yleensä; 

- että saamelaiset vanhemmat käyt-
tävät saamea aktiivisesti ja antavat sen 
perintönä kasvav ilie lapsille. Tämä on 
erityisen tärkeät"sekakie1isissä" 
perheissä, joiden määrä kasvaa kaiken 
aikaa; niissä tuiee huomion kohteena 
olia tasapainoinen kaksikielisyys. 

Saame ja (sekä romanien että ta-
taarien) romani ovat endogeenisia vä-
hemmistökieliä, jotka eivät ole enem-
mistökieiiä muissa vaitioissa. Muita 
endogeenisia vähemmistökieliä ovat 
saksa Tanskassa ja varsinkin suomi 
Ruotsissa ja Norjassa. 

Saksalla on heikko asema Tans-
kassa. Se on joka tapauksessa uhattuna 
pohjoiseen valtakunnanrajasta; ehkä 
se täytyy laskea kuolemanvaarassa 
oleviin. Tilastollisissa katsauksissa 
luetaan tanskalaismyönteisiksi Etelä-
Slesvigissä Saksassa noin 50 000  

henkeä, kun taas saksalaismyönteisek-
si vähemmistöksi Pohjois-Siesvigissä 
iuetaan noin 20 000. Nämä luvut eivät 
kuvasta läheskään oikein tanskan ja 
saksan käytön laajuutta näissä kahdes-
sa naapurimaassa, se on paljon vaati-
mattomampaa. Kummankin kannalta 
on vakavaa ja ratkaisevaa, että vähem-
mistökieli on häviamässä kodeista 
käyttökieienä. Tämä koskee etenkin 
tanskaa Eteiä-Siesvigissä, mutta suu-
ressa määrin myös saksaa Etelä-
Jyilannissa. Sieliä kaikki saksankieli-
set ovat kaksikieiisiä. Molemmilla 
vähemmistöillä on yksityisiä etujär-
jestöjä, omia kouiuja ja lehtiä; ja yh-
teinen tanskalais-saksaiainen julistus 
vuodelta 1995 varmistaayksiiöntäyden 
oikeuden käyttää omaa vähemmis-
tökieltään oikeudellisissa yhteyksissä 
ja yhteyksissä viranomaisiin. Ne naut-
tivat samoja oikeuksia kuin ei-endo-
geeniset vähemmistöt, jotka eivät osaa 
käyttää enemmistökieitä. (Vrt. Vikør 
1993: 102-4). 

Suomi on endogeeninen vähemmis-
tökieli sekä Ruotsissa (Tornionlaak-
sossa) että Norjassa (useilla Tromssan 
ja Ruijan paikkakunnilla). Kyseessä 
ovat pohjoissuomalaiset murteet ja, 
Norjan osaita, niistä kehittyneet muo-
dot. Pohjois-Ruotsissa on kyse omasta 
paikailisesta suomaiaisesta kieliyhtei-
söstä, jonka halki Ruotsin ja Suomen 
raja aikoinaan vedettiin. Tornionlaak-
son suomaiaisia on nykyään nom 
25 000. Norjassa kieitä nimitetään 
kveeniksi. Sitä käyttävät Suomesta 
1 690-luvulta lähtien en aaitoina tuliei-
den suomalaisten siirtolaisten jälke-
läiset. Viimeinen muuttoaaito tapahtui 
1 960-luvulla. Vastaavat muuttoaallot 
Vermlantiin Ruotsiin ja Norjan kaak-
koisosiin ("suomalaismetsiin") yIiä-
pitivät suomen kieltä viime vuosisa-
danvaihteeseen asti; nyt suomen kieli 
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on hävinnyt (paitsi nimistä). Pohjois-
Norjassa suomi elää vielä, mutta on 
vahvasti marginalisoitunut. Nom 
20 000:stä kveenin käyttäjästä vain 
noin 2 500 käyttää kieltä päivittäin. 
Kielenkäyttäjien määrää on vaikea 
vahvistaa, sillä kveeniä on vielä enem-
män kuin saarnea käytetty yksityisissä 
yhteyksissä ja Norjan yhteiskunta on 
sortanut sitä ja taistellut sitä vastaan 
pitkään. Vasta aivan äskettäin tämä 
tilanne on muuttunut siten, että kveeni 
kokee nyt renessanssia ja rnyötätuntoa 
kouluissaja omissa etujärjestöissä, kun 
taas kieltä ej käytetä kodeissa juuri 
lainkaan. Jälkimmäinen seikka on 
luultavasti ratkaiseva kielen tulevai-
suuden kannalta. Uusi rnyönteinen 
kehitys ej ole päässyt läheskään yhtä 
pitkälle kveenin kuin saamen osalta. 
Tämä on yhteydessä muun muassa 
siihen, että kveeni ej ole alkuperäisen 
väestön kieli ja että kielellä ej ole ollut 
etujärjestöjä ennen kuin vasta aika 
hiljattain. Kansalliset viranomaiset 
suhtautuvat kveeninkielisten tilan-
teeseen ja vaatimuksiin tällä hetkellä 
hyväntahtoisesti ja vaikka kveenillä ej 
ole samoja oikeuksja kuin saamella, 
sillä ja sen käyttäjillä on vahvempi 
asema kuin siirtolajskieljllä ja niiden 
käyttäjillä. Kveeniä voidaan käyttää 
koulussa ja sen voi valjta lukiokoulu-
tuksessa toisen norjan kirjakielen ase-
mesta, kuten saamen. Mutta kveeniä ej 
voi valita toiseksi kjeleksj koulussa 
kuten standardisuomen (vuodesta 1989 
lähtien), sillä ej ole virallista statusta 
alueelljsesti eikä kansallisestj ja sen 
käyttäjien määrä on hyvin pieni. 
Uudessa peruskoulun opetussuunni-
telmassa, joka tulee voimaan vuodesta 
1997, käsitettä kveeni ej enää ole; se 
onkorvattu "suomalaisperäisellä". Osa 
kveeneistäkatsoo sen yritykseksi määri-
tellä ryhmä uudelleen endogeenises- 

ta vähemmistöstä siirtolaisryhmäksi. 
Norjan kveeniläis-suomalainen ryhmä 
jakautuu identiteetiltään kahteen ryh-
mään: varhaisten sjirtolaisten ryhmään, 
joka tuntee itsensä kveeniläiseksi, ej 
suomalaiseksi - muutamat heistä vaati-
yat jopa itselleen alkuperäisväestön 
asemaa - ja maahan tällä vuosisadalla 
tullejsiin ja näjden uusien siirtolaisten 
jälkeläisiin, jotka tuntevat itsensä 
suomalaisiksi. Vrt. Lund (1995). 

Kveenin täytyy ehdottomasti katsoa 
olevan hyvin uhanalaisen aseman ja 
kuoleman välisellärajalla, vaikka useis-
sa Pohjois-Norjan paikallisyhteiskun-
nissa vallitsee vahva halu elvyttää kie-
lenkäyttö ja vaikka suuryhteiskurman 
taholta halutaan auttaa endogeenisen 
suomalaisen kjeljkulttuurin ylläpitämi-
sessä Norjassa. Kveeniä opetetaan ja 
käytetään nyt muun muassa ensim-
mäistä kertaakirjakielenäjaTromssas-
sa on syksystä 1995 lähtien ilmestynyt 
kveeninkielinen sanomalehti. 

Voidaan kysyä, ovatko tämän, Nor-
jan suomenkielisen vähemmistön säi-
lyttämiseksi tehdyt toimet tulleet lijan 
myöhään. Uuden ruotsinsuomalaisen 
vähemmistön, johon kuuluu 200 000 - 
250 000 en puolilla maata asuvaa hen-
keä, ja Suomessa asuvan suomenkie-
lisen kieliyhteisön, jonka etujen mu-
kaista pitäisi olla suomalaisen kulttuurin 
ja suomenkielisten henkilöiden ja lai-
tosten tukeminen naapurimaissa - kan-
nattaa minun mielestäni ottaa oppia 
kveenikulttuunri taantumisesta Norjas-
sa. Yksi asia on, että sitä vastustettiin 
aktiivisesti, erityisesti vajaan sadan vuo-
den aikana vuoden 1860 jälkeen. Yhtä 
tuhoisaa, ja luultavasti vielä ratkai-
sevampaa, oli suomenkiehisen Suomen 
ymmärtämyksen ja tuen puuttuminen. 
On kieltämättä paradoksi, että suomen 
kiehi Norjassa vähenee enemmän kuin 
saame, sillä saame on täydelhmnen Ab- 
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stand-kieli, jolla ej ole mahdollisuuk-
sia saada tukea saamelaiselta enem-
mistöyhteisöltä muualta, kun taas 
kveeni Norjassa Abstand-kielenä olisi 
voinut odottaa tukea naapurimaan 
suomalaiselta enemmistökieleltä, jol-
la on jopa virallineri asema. Ytimenä 
on se, että Suomen suomenkielinen, 
ankaran puristinen kieliyhteisö on suh-
tautunut mielenkiinnottomasti tai alen-
tuvasti Norjan suomalaiseen vähem-
mistökieleen. Siltä taholta kveeniä on 
tällä vuosisadalla luonnehdittu arkais-
tiseksil"sekakieleksi" (norjankielisten 
lainojen/staattisuudenlvähäisen jous-
tavuuden vuoksi). Sen alhaiseen statuk-
seen Suomessa vaikuttivat osaltaan se, 
että kielestä ej pitkiin aikoihin ollut 
olemassa kirjoitettua muotoa ja että se 
puhekielenä vähitellen hajosi Norjassa 
eri murteiksi. Seurauksena oh, että 
kveeneihle itselleen kehittyi surkea 
kielelhinen omakuva, mikä kuvastuu 
siten, että monet heistä Iuonnehtivat 
kieltään "kotitekoiseksi, sekoitukseksi, 
tollosuomeksi, keittiösuomeksi" jne. 
(Andreassen 1992; vii. Lindgren & 
Ajkio 1978). Kööpenhaminassa syys-
kuussa 1995 pidetyssä pohjoismaises-
sa kielikokouksessa kävi ilmi, että vas-
taavia asenteita oli havaittavissa Suo-
men kiehikulttuurisesti vastuullisilta 
tahoilta suhtautumisessa Ruotsin suo-
menkielisten siirtolaisten kielenkäyt-
töä kohtaan. Ruotsinsuomalaisen kie-
hilautakunnan tulee minun mielestäni 
ottaa tämä seikka esihle suomalaisten 
etuyhteisöjen kanssa ja huomauttaa, 
kuinka kohtalokas "puhtauden hinta" 
saattaa ohla vähemmistökiehsehle yh-
teisölle. Olen kaikessa viitannut en 
esimerkkeihin siitä, että suuresta vä-
hemmistökielen käyttäjämäärästä saat-
taa tulla hyvin pieni. Ratkaisevaa on, 
haluavatko lapset ja nuoret ottaa käyt-
töönsä vanhempiensa vähemmistökie- 

len vai asettavatko he yhteiskunnan 
enemmistökielen etusijalle. Oli miten 
tahansa, monet valitsevat enemmis-
tökielen, sitäkin enemmän jos vähem-
mistökielen käyttämistä vastaan suun-
tautuva kritiikki ja muut käytöstä seu-
raavat haitat tulevat sekä suuryhteis-
kunnan että oman kieliryhmän taholta. 

Ruotsinsuomalaisen vähemmistön 
kannalta myönteisiä tekijöitä ovat sen 
suunuus ja se, että ruotsinsuomalainen 
yhteisö on itse luonut ja ylläpitää 
tärkeitä kiehisosiologisia rakenteita, 
omia suomenkiehisiä lehtiä, muiden 
lehtien suomenkiehisiä palstoja, suo-
menkiehisiä ohjelmia radiossa ja tele-
visiossa, suomenkiehisten opettajien ja 
ruotsalais-suomalaisten tuikkienkoulu-
tusta, omia hyvinvointilaitoksia (esim. 
vanhainkoti)jne. Ruotsinradiossasuun-
nitehlaan tällä hetkellä jopa omaa 
suomenkiehistä kanavaa. Ruotsin-
suomalaisen kiehivähemmistön pitäisi 
myös voida juhistaa itselleen enityinen 
asema, sekä koulussa että yhteis-
kunnassa yleensä, koska suomi jo on 
perinteisesti endogeeninen kiehivä-
hemmistö Ruotsissa. Samanaikaisesti 
on tarkeätä voittaa ne nistiniidat, joita 
vielä on Ruotsin vanhemman ja nuo-
remman suomenkiehisen yhteisön 
vähillä, sitäkin tärkeämpäa, koska 
poliitikot suhtautuvat tällä hetkellä 
suomen kieleen hyvin suopeasti: Ruot-
sinsuomalaisen kiehilautakunnan 
antamien tietojen mukaan 90 % Ruot-
sin pohiitikoista kannattaa suomen 
kielen tukemista Ruotsissa -50% pitää 
sitä hyvin tärkeänä", 40 % "aika 
tärkeänä" - ja Ruotsin valtiopäivät ovat 
syksyhlä 1994 tunnustaneet suomen 
kielen Ruotsin kotimaiseksi kieheksi. 
Ruotsinsuomalaisten identiteetti on si-
tä paitsi muuttumassa: yhä useampi 
nuotsinsuomalainen lakkaa pitämästä 
itseään siirtolaisena ja laskee itsensä 
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Ruotsin suomalaiseen/suomenkieli-
seen vähemmistöön kuuluvaksi, ja 
ruotsinsuomalaiset järjestöt toimivat 
saadakseen ruotsinsuomalaiselle yh-
teisölle muodollisen vähemmistöyh-
teisön statuksen. Se herättää tässä yh-
teydessä toivoa uudesta vähemmis-
tösopimuksesta, jota valmistellaan nyt 
Euroopan neuvostossa. Tässä luettele-
mani tekijät yhdessä vaikuttavat voi-
makkaasti siihen, että suomi säilyy 
elävänä vähemmistökielenä Ruotsissa 
pitkään tämänhetkisen arvion mukaan. 
Mutta enemmistökielen paine on kova 
eikä suomen kielen asemaa äidinkie-
lenä Ruotsissa voida pitää varmana 
ilman ruotsinsuomalaisen kieliyhtei-
sön omaa jatkuvaa vaippautta ja laajaa 
poliittista ja sosiaalista hyväksymistä 
Ruotsissa kokonaisuudessaan. 

Ruotsilla puolestaan on, sekä pe-
rinteensä voimalla että virallisen kie-
len asemansa vuoksi, geopoliittisesti 
vahva asema endogeenisena vähem-
mistökielenä Suomessa. Vajaat 300000 
käyttäjää ej kuitenkaan ole erityisen 
paljon kielikuolemayhteyksissä, ja 
käyttäjien määrä tuntuu plenenevän 
hitaasti mutta varrnasti. Perinteisesti 
korkeilla sosiaalisilla konnotaatioilla 
ruotsin kieltä kohtaan suhteessa suo-
men kieleen voi ehkä olJa tietty suo-
jaava vaikutus ruotsin kieleen Suo-
messa. Ainoa realiteetti nyky-Suomes-
sa yleensä on, että ruotsinkielisillä on 
sama sosiotaloudellinen status kuin 
suomenkielisillä: sosiolingvistiset 
asenteet säilyvät usein pidempään kuin 
niiden taustalla olevat aineelliset ja 
poliittiset olot. Ruotsi on Suomessa 
tärkeällä tavalla siis paljon vahvempi 
kuin suomi Ruotsissa. Toisaalta suo-
menruotsalaisille on uhkana se, että 
heillä ei ole sanottavasti huomattavaa 
urbaania pohjaa; suomenruotsi on pit-
kälti maaseutukieli. Viime aikoina on  

sitä paitsi tehty useita poliittisia hyök-
käyksiä, joiden tarkoituksena on ollut 
saada ruotsin kieli suomalaisissa kou-
luissa vapaaehtoiseksi; 90 % Suomen 
suomenkielisistä koululaisista pance 
englannin ruotsin edelle koulun ensim-
mäisenävieraanakielenä,kuntaas 85 % 
ruotsinkielisistävalitsee suomen (Vikør 
1993:84). Monet suomalais-ruotsalai-
set "seka-avioliitot" voivat merkitä 
painetta kaksikielisyyteen, mutta niil-
lä on talpumus merkitä paikallisesti 
vallitsevaan enemmistökieleen siirty-
mistä, ja tämä kieli on yleensä suomi. 
Toisaalta maantieteellinen keskitty-
minen tietyille alueille Suomessa voi 
vaikuttaa suojaavasti, sikäli että se luo 
kielellisesti yksiselitteisemmän kas-
vuympäristön lapsille januorille. Mutta 
Ahvenanmaan ja Suomen muiden 
ruotsinkiclisten alueiden väl iIIä on ero 
tässä yhteydessä. Suomen mantereella 
etulyöntiasemajapoliittinenja sosiaali-
nen paino on suomalaisilla. Vallitseville 
suomenkielisille alueille joutuvat muut-
tamaan myös monet ruotsinkielisistä 
saadakseen työtä. Ruotsinkielisten 
virallisia oikeuksia koverretaan sitä 
paitsi käytännössä monella tavalla; yhä 
useammatjulkisessa virassaolevateivät 
aivan yksinkertaisesti osaa ruotsia 
(riittävän hyvin). Suomenruotsalaistcn 
tämänhetkisestä tilanteesta alueelli-
sestija virkakoneistossa, viestimissäja 
koulussaks. Hansén & Laurén (1992). 

Suomi on suhteellisen nuori kan-
sallisvaltio Pohjolassa, ja yleinen suo-
menkielisten luku- ja kirjoitustaito 
vakiintui niin myöhään kuin nom 1940. 
Kansalliset tai nationalistiset asenteet 
ja tunteet saattavat antaa suomelle 
painoa ja voimaa vielä jonkin aikaa. 
Taloudelliset seikat ja yleinen kansain-
välistymishalu saattavat vahvistaa suo-
mensuomalaisia voimia alueellisesti, 
mutta kuitenkin heikentää niitä kan- 
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sallisesti tiettynä aikana. Niin kauan 
kuin maan talous on niin kiinteästi 
yhteydessä Skandinaviaan, erityisesti 
Ruotsiin, kuin se on nyt, on ruotsin 
asema skandinaavisena viestintäkie-
lenä vahva voima pitämään pystyssä 
ruotsin virallista asemaa ja sen asemaa 
pakollisena oppiaineena koulussa. 
EU:n sisällä kaikki saattaa kuitenkin 
muuttua nopeasti, tendenssejä on jo 
näkyvissä - ajattelen finanssipolitiikal-
la perusteltua virkamiesten Pohjois-
maiden neuvostolle syksyllä 1995 jät-
tämää mietintöä määrärahojen pois-
tamisesta sekä Helsingissä sijaitsevalta 
Pohjoismaiselta kieli- ja tiedotus-
keskukselta että Pohjoismaiselta kie-
Iisihteeristöltä (Pohjoismaiden minhs-
terineuvosto 1995: 70-71) - ja havait-
semme pohjoismaisissa yhteyksissä 
entistä useammin, että suomalaiset 
osanottajat turvautuvat englantiin 
ruotsin asemesta. Tulkkipalveluja 
tuntuu toivottavan pohjoismaisissa 
kokouksissa entistä enemmän. Vuo-
den 1995 lopussa Suomen pääminis-
ten Paavo Lipponen vakuuttaa kui-
tenkin norjalaiselle Aftenposren-Ieh-
delle antamassaan haastattelussa, että 
"on valtava resurssi, kun pystymme 
keskustelemaan skandinaavisten kiel-
ten avulla. Suomen hallitus haluaa tur-
vata ruotsin kielen aseman, myös kou-
lussa, paremman markkinoinnin ja pa-
rempien opetusmenetelmien avulla". 
Hän myöntää kuitenkin, että poliitti-
nen kääntyminen EU:ta kohtaan on 
vienyt ja vie paljon suomalaisten po-
liitikkojen energiasta ja huomiosta - 
implisiittisesti: tietyssä määnn muun 
muassa pohjoismaisen yhteistyön kus-
tannuksella. Ks. Langslet (1995). Näh-
täväksi jää, mitä seurauksia nykyisen 
hallituksen ruotsalaismyönteiset aikeet 
saavat käytännössä. 

Tanska on noin 3 000:n Fäärsaarilla  

asuvan tanskalaisen äidinkieli ja yleen-
sä ainoa kieli. Kaikki fäärsaarelaiset 
on lisäksi laskettava kaksikielisiksi. 
Tanska on väistynyt fäärin tieltä tällä 
vuosisadalla alueella toisensa jälkeen, 
mutta on edelleen vallitseva tärkeillä 
yksittäisillä alueilla: lukiokoulussa, 
"kansanomaisessa" kirjallisessa kult-
tuunssa, filmi- ja elokuvatuotannossa 
ja -tekstityksessä ja suurirnmassa osas-
sa vientiin suuntautuvaa elinkeino-
elämää (Vikør 1993: 105f.). Grönlan-
nissa tanskan asema on huomattavasti 
vahvempi kaikissa julkisissa yhteyk-
sissä, mutta heikompi yksilötasolla 
arkipäivän tilanteissa. Kun fääri sai 
tanskan nnnalla virallisen kielen ase-
man Fäärsaarilla jo vuonna 1938, inuit 
sai sen Grönlannissa vasta 1979. Mut-
ta Grönlannissakin inuit voittaa jatku-
vasti alaa tanskan kustannuksella. 
Tanskan virallisella asemalla ja todel-
lisella käytöllä on tuskin kuitenkaan 
mitään vaaraa Fäärsaarilla ja Grönlan-
nissa niin kauan kuin nämä alueet 
kuuluvat poliittisesti Tanskaan. 

Fääri on noin 40 000 Fäärsaaril-
la asuvan ja noin 10000Tanskassaasu-
vanäidinkieli. S illä on Fäärsaarilla täy-
dellinen virallinen status ja yksiselit-
teinen enemmistökielen asema, sekä 
muodollisesti että käytännössä. Sitä 
käytetään kaikilla yhteiskunnan alueil-
la; tanska on edelleen vahva vain niissä 
yhteyksissä,jotkajuurh mainitsin. Fäär-
saarelaiseen nationalismiin yhdisty-
neenä kieli on nyt saanut jatkuvasti 
vahvemman aseman, kuitenkin kaik-
ki fäärsaarelaiset ovat kaksikielisiä. 

Inuit on Grönlannin omaperäisen 
väestön äidinkieli ja enshmmäinen kie-
Ii. Kuten on mainittu kieli on ollut vi-
rallinen "pääkheli" siitä lähtien kun 
Grörilanti sai itsehallinnon 1979, ja sen 
käyttöalue laajenee kahken aikaa: se 
on yleinen opetuskieli koulussa, eikä 
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tanskaa aleta enää opettaa ensimmäi-
sestä luokasta lähtien kuten aikai-
semmin, vaan kolmannesta luokasta. 
Inuitilla on perinteisesti vahva asema 
kaikessa kirkollisessa elämässä. Leh-
dissä on enemmän ja enemmän inu-
itinkielistä aineistoa ja radio on kaksi-
kielinen, inuitin osuus on nykyisin yli 
50 %. Kaikki tanskankieliset paikan-
nimet on sitä paitsi korvattu omape-
räisillä inuitinkielisillä. Mutta filmeis-
sä ja televisiossa on tanska edelleen 
vallalla, kuten Fäärsaarillakin. 

Alkuperäisväestön kieli inuit on nom 
45 000:n Grönlannissa asuvan äidin-
kjell. Lähes yhtä paljon kielenkäyt-
täjiä on Kanadassa ja USA:ssa, mutta 
Luoteis-Venäjällä heitä on erittäin vä-
hän. 90 % grönlantilaisista käyttää län-
sigrönlantilaista varieteettia, johon 
kirjoitettu kieli pohjautuu. Itägrönlan-
ti on aivan erilaista, ja se on kolmas 
tämän suuren saaren eteläkärjen varie-
teeteista. Grönlannissa inuitilla on täy-
si virallinen tunnustus ja poliittiset olot 
sekä paikallisesti että Tanskassa ovat 
sellaiset, että inuit voi todella vahvistaa 
asemaansa. Sen maantieteellinen rajau-
tummen Grönlantiin ja viereiseen p0-
laarialueeseen voi olla suojaksi kieli-
yhteisölle. 

Kun kansainvälinen kulttuuri ja 
taloudellinen paine,jotkatuntuvatmyös 
Fäärsaarten ja Grönlannin saarival-
tioissa, lisääntyvät kaiken aikaa, voi 
yhteys tanskan kieleen jaTanskaan, pa-
radoksaalista kyllä, osoittautua alueen 
paikallisten kielten suojaksi. Ilman sitä 
englanti/amerikanenglanti saisi luulta-
vasti helposti saman aseman, joka on 
nyt tanskalla, ja niin sanottujen vapai-
den markkinavoimien vahvistamana se 
olisi helposti syrjäyttänyt paikalliset 
vähemmistökielet intiimiin käyttöön. 
Silloinfäärijainuitolisivattodellaolleet 
lähempänä uhkaavaa kieli-kuolemaa  

kuin nyt. Mutta koska näillä kahdella 
kielellä on kummallakin niin vähän 
käyttäjiä, ne ovat uhattuina ja niiden 
kehityksen jatkumisen kannalta rat-
kaisevia seikkoja ovat toisaalta pai-
kallisten kieliyhteisöjen jatkuva halu 
ylläpitää omaa kieltään ja ne toisaalta 
poliittiset ja taloudelliset olot, jotka 
antavat kielille statusta ja myötä-
mielisyyttä. Islanti on erityisasemassa. 
Se on Islannin saarivaltion ainoa kieli. 
Sillä on status sekä keskiaikaan ulot-
tuvan muinaisnorjalaisperäisen kir-
jallisuutensa ansiosta että nykyiscn 
väestön yhteisen tuen ansiosta. Islan-
nin kieliyhteisölle on ainutlaatuista, 
että oikeakielisyysnormeja civät ole 
vaatineet merkittävät puhekielen va-
riaatiot. 

Islannin vahvan aseman puolesta 
puhuvat sekä kielen virallinen status, 
maan kulttuuripoliittinen valveutunei-
suus ja kielen ja kielenkäytön aktiivi-
nenjuridinen suojaaminen, kielen ylei-
nen käyttö kaikilla yhteiskunnan abu-
la, että sen geopobiittinen rajautuminen 
saarivabtioon. Se on lisäksi täysin ke-
hittynyt modernin hyvinvointivaltion 
käyttöön, ja sitä huobletaan jatkuvasti 
jotta se pystyisi kohtaamaan uusia tar-
peita. Tämä koskee myös fääriä Fäär-
saarilla, vaikka sitä ej huolleta yhtä 
konservatiivisesti ja puristisesti kuin 
islantia. Inuitilla sitä vastoin on vielä 
kuljettavanaan pitkä matka ennen kuin 
se on täysin kehittynyt nykyajan kaik-
kån tarpeisiin. Kun islannin käyttäjiä 
on runsaat 260 000, kaikki tuntuu viit-
taavan siihen, että islanti voidaan lukea 
suhteellisen "turvatuksi" kielikuole-
mayhteydessä. 

Jos kuiten]dn haluaisi mainita yh-
den seikan, jonka voi tulevaisuudessa 
arvelba uhkaavan islantia Islannissa, on 
mainittava maan täydellinen nippu-
vuus kansainvälisestä kaupasta. Se eh- 
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kä ratkaisee, kuinka paljon ja kuinka 
kauan islantilaiset voivat lakien avulla 
suojata kieltään ja kielikulttuuriaan si-
tä angloamerikkalaista kielipainetta 
vastaan, joka tuntuu nyt Islannissakin. 
Nuoret islantilaiset valitsevat entistä 
useammin, luultavasti useimmiten, 
myös pohjoismaisissa yhteyksissä 
käyttökielekseen englannin; tanskanja 
muiden skandinaavisten kielten taito 
on selvästi vähenemässä kansan kes-
kuudessa. Askettäin on kahdelle radio-
asemalle ja yhdelle televisioasemalle 
annettu lupa lähettää amerikkalaisia 
ohjelmia kääntämättältekstittämättä 
niitä islanniksi. Islantilaisetkaan eivät 
voi pitää islannin kielen tämänhetkis-
tä vankkaa asemaa itsestään selvänä 
tulevien vuosien aikana. 

Tämän venan Pohjolan vähemmis-
tökielistä. Jos laskemme niihin myös 
uusnorjan, mikä voi olla aiheellista, 
voimme norjalaisen kirjakielivarie-
teetin osalta vahvistaa, ettei sillä ole 
koskaan ollut niin vankkaa juridista ja 
poliittistaasemaakuin nyt. Se on saanut 
täyden tunnustuksen tasa-arvoisena 
virallisena norjan kielenä, sen käyttäjiä 
on puolesta miljoonasta miljoonaan ja 
sitä lukee ja ymmärtää päivittäin koko 
norjan kieliyhteisö. Se riittäisi myös 
uusnorjan laskemiseen kielikuole-
mayhteyksissä suhteellisen "turva-
tuksi". Samanaikaisesti kuin tämän 
norjan varieteetin muodollinen asema 
on vahvistunut kaiken aikaa, sen 
sosiaaliseen statukseen on kohdistettu 
vaatimuksia, joita saattaa aikaa myöten 
olla liian raskas kantaa. Ej ole epäilys-
täkään, että suuri osa Norjan kansaa ej 
suosi uusnorjaa erityisesti; uusnor-
jalaiset järjestöt ovat taistelleet enem-
män pykälien kanssa kuin hyvää tah-
toa luovien seikkojen kanssa. Tällä 
hetkelläuusnorja näyttääkuitenkin vah-
vistuvan kaiken aikaa ydinalueillaan 

Länsi- ja Keski-Norjassa, sitä vastoin 
se menettää asemiaan Trøndelagissa, 
Pohjois-Norjassa ja østlandetissa. Tä-
mä uusnorjan alueellistuminen kou-
luissa ja julkishallinnossa estää kui-
tenkin näkemästä, että nuoret siirty-
vät uusnorjasta kirjanorjaan teini-iäs-
tä lähtien, myös uusnorjan ydinalueil-
la, ja tämän kehityksen laajuutta emme 
tiedä vielä, mutta luultavasti se on mer-
kittävä. Uusnorja on toisaalta alkanut 
voittaa alaa koulun pääasiallisena 
opetuskielenä usejssa kaupungeissa. 
Minun nähdäkseni uusnorjan asema 
on tällä hetkellä turvattu, mutta sen 
tulevaisuus voi osoittautua epävar-
maksi, etenkin jos Norjan kansan 
enemmistön sosiaaliset konnotaatiot 
ovat jatkuvasti niin stereotyyppisen 
kielteiset kuin tällä hetkellä. Ydina-
lueiltaan uusnorjan ej kuitenkaan tar-
vitse pelätä katoavan lähiaikoina; ja 
koskakaikilla norjalaisilla on omistus-
suhde uusnorjaan samoin kuin kirja-
norjaan, ilmaisevatpa he uusnorjaa 
kohtaan hyväntahtoisuutta tai päin-
vastoin, mentaliteetin muutoksetvoivat 
ulko- ja sisäpolitiikan uuden kehityk-
sen vanavedessä helposti vaikuttaa 
jälleen uusnorjan eduksi. 

Sitten on jäljellä neljä kieltä!kieli-
yhteisöä, jotka ovat kiistatta enemmis-
tökieliä pohjoismaisessa yhteydessä: 
tanska, suomi, norja (kirjakielenä kir-
jallisesti ja puhekielenä yleensä) ja 
ruotsi. Niiden kunkin käyttäjiä on usei-
ta miljoonia ja ne ovat juridisesti ja 
poliittisesti niin vahvoja, että ne voi 
ilman muuta laskea "turvatuiksi" kie-
likuolemayhteydessä. 

Näiden kieliyhteisöjen on kuiten-
kin oltava varuillaan yhden seikan suh-
teen, nimittäin kielellisen alueenme-
netyksen. Ks. Venås (1993). Jos poh-
joismaiset enemmistökielet alkavat 
luovuttaa alueita vieraiden kielten 
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hyväksi, joista tällä hetkellä keskeisin 
on meidän maanosassamme englanti, 
se saattaa aikaa myöten - eikä ajan tar-
vitse välttämättä olla kovin pitkä - 
alentaa kotimaisten kansalliskielten 
sosiaalista statusta. Kielenhuoltoeli-
met voivat olematta puristisia hyvin 
toimia oman sanaston ja terminolo-
gian käytön hyväksi vieraskielisten 
sanojen ja sanontojen integroimisen 
asemesta. Nuorisokfflttuurissa ja eräil-
lä kaupan ja elinkeinoelämän aloifla 
on kaupallistunut englantilais-amerik-
kalainenote vahvameidän aikanamme. 
Koska se sekä edellyttää että kehittää 
myönteisiä asenteita vierasta kohtaan 
kotimaisen kustannuksella, sekä kei-
karoinnin että kulttuurisen alemmuu-
dentunteen ilmauksena, se on otettava 
vakavasti. On tärkeätä, että jokainen 
arvostaa omaansa. Mutta todella vaka-
vaa on, kun vieras kieli tunkeutuu koko-
naisille toiminta-aloille, kuten englanti 
todellisuudessa on alkanut tehdä poh-
joismaisilla työpaikoilla, pohjoismais-
ten työntekijöiden keskuudessa. Nor-
jassa tämä koskee itse asiassa taloudel-
lisesti tarkeimpiä ja eniten normeja 
antavia elinkeinoelämän alueita, esi-
merkkeinä voidaan mainita Statoil, 
Norsk Hydro, Elkem jne. Tästä voi olla 
seurannaisvaikutuksiaja se voi leimata 
asenteita äidinkielen kelpoisuutta ja 
arvoa kohtaan. 

Meidän äidinkielemme on luulta-
vasti tärkein, ellei ainoa, yksittäinen 
tekijä, joka antaa meille kansallisen ja 
sosiaalisen identiteetin. Jos me pohjois-
maalaiset emme tunne vastuuta omista 
äidinkielistämme ja huolehdi niiden 
käyttämisestä päivittäin kaikilla alueil-
la, ej ehdottomasti ole ketään muuta 
joka tekee sen. Emme voi myöskään 
luovuttaa niiden huoltamista yksittäi-
sille kielilautakunnille tai muille "as ian-
tuntijaelimille"; kaikki me, joiden  

äidinkielistä on kyse, omistamme ne ja 
olemme yhtä paljon vastuussa niistä. 
On erityisen tärkeätä, että kieltä käy-
tetään siellä missä ovat kyseessä valta 
ja arvovalta - työ- ja elinkeinoclämässä, 
politiikassa, ojkeuslaitoksessa, tutki-
muksessa ja korkeammassa koulu-
tuksessa - muuten siitä saattaa helposti 
tulla sosiaalisesti alempiarvoinen,ja se 
saattaa pitkällä aikavälillä olla vaka-
vaa. Jos kieltä nimittäin ej käytetä 
tietyilläelämänalueilla, se ej myöskään 
kehity. Ja jos tulee uusia sukupolvia, 
jotka hauavat käyttää sitä, mutta 
huomaavat sen kehittymättömäksi 
tarkoitukseensa, on vaara, että vieras 
kieli työntää sen kokonaan syrjään jol-
lakin alueella. Silloin on kyseessä ns. 
a/ueentnenetys. Jos kieltä ci huolletaja 
käytetä yhteiskunnan tärkeillä aloilla, 
se menettää helposti yleisen statuksen-
sa ja voi olla kehittymässä' 'keittiö-
kieleksi", jäädä yksityisalueen käyt-
töön. Näin ej ole vielä toistaiseksi 
käynyt pohjoismaisissa enemmistö-
kieliyhteisöissä. Mutta se on merkki 
siitä, että kehitys saattaa mennä siihen 
suuntaan. Tätä meidän ej ole syytä liioi-
tella mutta ei myöskään aliarvioida. 
Vähemmistökieliyhteisöttietävät, mis-
tä on kyse. Alueenmenetyksiä on sitä 
paitsi tapahtunut muissa "suurissa" 
kieliyhteisöissä aikaisemmin, ja niitä 
saattaa tapahtua uudelleen. Pohjois-
maisille vähemmistökielille on siksi 
vakavaa, että ne ovat nyt alkaneet antaa 
tilaa vieraiden kielten, erityisesti eng-
lannin käytölle arvovaltaisilla yhteis-
kunta-aloilla. Se koskee etenkin suur-
teollisuutta ja korkeakouluopetusta. 
Englannin käytöstä korkeakouluope-
tuksessa, ks. Wiggen (993)jaLerum 
(1995). 

Samanaikaisesti livahtaa anglo-
amerikkalainen kielisävy monien yksi-
löjden kieleen englanninkielisten fil- 
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mien, popmusiikin ja tavaroiden ja 
palvelujen mainonnan jatkuvan Ii-
sääntymisen kautta. Mainonta on usein 
suunnattu erityisesti nuorille ihmisille 
ja koskee tiettyjä yhteiskunnan alojaja 
erikoisaloja kuten atk-alaa, muoti- ja 
kauneudenhoitoalaa, eräitä urheilula-
jeja jne., ja näin on ollut enemmän ja 
enemmän koko sodanjälkeisen ajan. 
Tällä tasolla on kyseessä kielikult-
tuurinen alitajunnan invaasio, se mikä 
muovaa unelmamme ja identiteettim-
me ja lojaliteettimme alueilla, joilla 
vall itsevat tunne, kaipuu ja vietit, siis 
siellä, jossa meihin voidaan eniten 
vaikuttaa. Ammattikirjallisuudessa tätä 
nimitetään joskus henkiseksi koloni-
saatioksi. Amerikkalainen sosiologi 
Alvin Toffier väittää kirjassaan Power 
shift (1990), että USA:n tärkein resurs-
si ej ole maan tuotantokapasiteetti tai 
tekninen ja sotilaallinen valmius, vaan 
kieli kilpailuetuna. Angloamerikka-
laisten sanojen ja sanontojen käyttö 
alkaa siinä yhteydessä muistuttaa 
kielellisten "laskuvarjojääkärien" ta-
saista pudottamista vieraaseen maa-
han, jossa nämä työskentelevät saadak-
seen aikaa myöten vieraan maan vas-
taanottavaisemmaksi englanninkieli-
sille kaupallisille hyökkäyksille. 

Kun Pohjola nyt on jakautunut 
suhteessaan lähialueemme suurimpiin 
kauppamarkkinoihin, EU:hun, on 
tärkeätä, että säilytämme sen kulttuuri-
sen yhteenkuuluvuuden, jonka historia 
on meille antanut ja jonka vahvuutta 
olemme viime aikoina todistelleet mo-
fin poliittisin toimin. Emme voi pitää 
sitä itsestään selvänä; sitä on hoidetta-
va. Pohjoismainen kieliyhteistyö on 
tärkeämpää kuin koskaan. 

Tässä yhteydessä on mielestäni 
tärkeätä, ettemme anna paikallisten 
kielikulttuurien kukoistukselta näyt-
tävien seikkojen sokaista itseämme. Se  

kulttuurinen keskittämis- ja tasaamis-
valta, mitä aikamme sivistysmuoto mer-
kitsee ja mitä se harjoittaa, panee luon-
noll isesti liikkeelle vastavoimat. Se on 
kansainvälisesti levinnyt ilmiö, jota ej 
voi pitää muuna kuin vastustuksena 
sitäelämänarvojen latistumistavastaan, 
jonka kaupallinen massakulttuuri tuo 
mukanaan, ja sitä vieraudentunnetta 
vastaan, jonka urbanisoituminen ja 
suurkaupunkielämä on saanut aikaan 
yhä useammissa (GIoy 1978). EU on, 
sekähistoriallisesti ettäperuspiirteiltään 
edelleen,juuri massatuotanto- ja kulut-
tajasivistyksen ilmaus ja väline. Paikal-
listen kieli- ja murrekuluuurien puo-
lustusliikkeitä on sen vuoksi suurissa 
osissa nykyistä EU:n aluetta,ja ne ovat 
kaikki ymmärrettäviä reaktioita suuren 
taloudellisen yhteistyöalueen pääpyr-
kimystä vastaan: kielellis-kulttuurista 
keskittämistäja siihen liittyvää Euroo-
pan (kieli)kulttuuriseen monimuotoi-
suuteen suuntautuvaa painetta vastaan 
(ks. Ammon et al. 1991). Vähemmis-
tökielet ovat tämän yhdenmukaistumis-
tendenssin uhreja kahdessa merkityk-
sessä: sekä kansallisten enemmis-
tökielten että suurten maailmankielten 
taholta. Mutta siltä eivät ole turvassa 
edes alueellisetenemmistökjelet: Ruot-
si oli aluksi EU:ta lähestyessään halu-
kas luopumaan vaatimuksesta saada 
ruotsi tunnustetuksi viralliseksi EU-
kieleksi, ja Reykjavikissa 1991 pidetty 
38. pohjoismainen kiehikokous lähetti 
Ruotsin Akatemian sihteerin Sture 
Allénin aloitteesta protestilausunnon 
tätä vastaan. Kun ruotsalainen virka-
miesryhmä syksyllä 1995 on ehdotta-
nut kaiken valtionavun poistamista 
Ruotsinkielilautakunnalta (SOU 1995), 
sine qua non, tämä on perusteltu fi-
nanssipoliittisesti ja osoittaa, miten 
helposti jopa keskeisistä kulttuuri-
pohiittisista toiminnoista tulee tilisum- 
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mia tämän päivän finanssipoliittisissa 
laskuissa. Jos kävisi niin, että Ruotsin 
kielilautakunta menettäisi taloudelli-
sen olemassaolopohjansa, häviäisi 
myös yksi tärkeä edellytys pohjois-
maiselta kieliyhteistyöltä, jota on teh-
ty puolen vuosisadan ajan ja joka on 
ollut äärettömän arvokas tuki kaikille 
pohjoismaisille kielille ja kieliyhtei-
söille, varsinkin vähemmistökielille. 
Viittaan muuten tämän hetken EU:n 
tendenssiin pyrkiä vähentämään unio-
nin virallisten kielten määrää; käyt-
tökielten määrä on jo nykyisin huo-
mattavasti rajallisempi, niitä ovat 
muutamat harvat EU:n virallisista kie-
Iistä. Kansainvälisesti EU on yksi niistä 
vaikuttajista, joka johtaa tähän yhden-
suuntaistamisprosessiin. Tämä prosessi 
on aiheuttanutja aiheuttaa dramaattista 
kielikuolemaa enemmän kuin mikään 
muu ja sen todistajia olemme juuri nyt 
joka puolella maapalloa. 

Henkilökohtaisesti pidän moraali-
sena tehtävänä, että mahdollisimman 
monet toimivat sitä kehitystä vastaan, 
eivät vain kielipoliittisina tai kielitie-
teellinä"besserwissereinä", vaan tie-
donlevittäjinä. Monet kääntävät sel-
känsä perinteisille kielille ja kieliyh-
teisöille, sillä he luulevat, että heidän 
täytyy tai tulee tehdä niin parantaak-
seen omia tai lastensa elinehtoja, tois-
ten on yksinkertaisesti pakko tehdä se. 
Mahdollisia toimintamuotoja ovat tie-
don levittäminen yksilöiden ja ryh-
mien kielellisistä oikeuksista ja kielel-
lisistä ja kielisosiologisista yhteyksis-
tä, niin että yksilön kielivalinta ej ta-
pahdu ainakaan tietämättömyyden, 
pakon, väärinymmärryk sen tai muiden 
horjuvien perusteiden pohjalta. 

Voimme itse asiassa tehdä jotakin 
sille kielelliselle köyhtymiselle, joka 
on valtaamassa alaa. Työn täytyy alkaa 
siitä, että jokainen meistä, etenkin ne,  

jotka olemme valinneetjohtamaan yh-
teiskuntaamme, tulee tietoiseksi tapah-
tuvasta, siitä mitä me teemme jos vaa-
dimme toisiltamme kielell isesti tahdis-
sa kulkemista. 

Tapahtumassa olevaa kielikuole-
maa vastaan on samanaikaisesti käy-
tettävä kriisitoimia. Unescon alaisuu-
dessa toimiva asiantuntijaryhmä on 
ryhtynyt kartoittamaan maailman kuo-
levia ja kuolemanuhanalaisia kieliä. 
Tämä Unescon toimenpide sai alkunsa 
niin myöhään kuin 1992 muutamien 
kansainvälisten kielitieteellistenjärjes-
töjen ja Kanadassa ja Zimbabwessa 
samana vuonna pidettyjen konferens-
sien aloitteesta. Me kielitieteilijät voim-
me ehkä osaltamme avustaa hieman 
panemalla työtehtäviämme arvojärjes-
tykseen sekä opetuksessa että tutki-
muksessa. 

On muuten tärkeä asia, että pohjois-
maiset poliitikot saavat tämänhetkiset 
kielikuolemat kansainvälisten foo-
rumien päiväjärjestykseen. Tämä ej 
koske kulttuuripolitiikkaa kapeassa 
merkityksessä. Se on ympäristöpoliit-
tinen seikka, joka on tärkeä ja joka 
haarautuu kaikille inhimillisen toimin-
nan aloille. Kyseessä on tiedon hank-
kiminenja levittäminen ja suuremman 
tietoisuuden ja huomion Iuominen 
siihen laajaan kieltenmenetykseen, 
jonka edessä maailma on juuri nyt. 

Samallajokaisen meistä täytyy tulla 
tietoisemmaksi siitä kulttuuriaartees-
ta, joka oma kielemme on, niin että 
otamme varteen oman kieliperinteem-
me ja sen rikkauden, jonka kielellinen 
monimuotoisuus antaa meille Pohjo-
lassa. Edellytys sille, että voimme 
hyväksyä toistemme erilaisuuden ja 
arvostaa sitä, on että tunnemme ole-
vamme kotonamme omassamme ja 
olemme siinä turvallisia. Sitten on 
osallistuttava puolustamaan monikie- 
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listä ja monimurteista yhteiskuntaa, 
jossa me osoitamme toisillemme kie-
Iellistä ymmärtämystä ja suvaitse-
vaisuutta toistemme kielen ja kie-
lenkäytön arvostelemisen ja sortamisen 
asemesta. Kun tunnemme olomme 
turvalliseksi omassa kielessämme ja 
kun suhtaudumme avoimesti siihen 
mikä on erilaista, meidän on helpompi 
kommunikoida. Mutta sen lisäksi 
saamme uutta tietoa ja kannustusta 
ajatuksellemme ja mielikuvituksel-
lemme. Meidän on muistettava, että 

kaikki kielet ovat monimutkaisia ja 
täysiveroisia kommunikaatiojärjes-
telmiä, kulttuurinkantajia ja ajatte-
Iunvälineitä. Kielellinen variaatio ja 
monimuotoisuus on normaalia; yhden-
mukaisuus ej ole. Ja kielellinen moni-
muotoisuus voi parantaa tietoisuut-
tamme, ej vain kielestäjakielenkäytöstä 
vaan myös kielenkäyttäjistä, ja saada 
meistä parempia ihmisiä. 

Suomennos: Paula Ehrnebo 
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Kortfattat om innehållet 

S. 	4-9 Paula Ehrnebo gör en historisk betraktelse av sverigefinskan och den 
sverigefinska språkvården. Hon konstaterar att det nu är dags att 
debattera och definiera det sverigefinska språket. Sverigefinska språk-
nämnden har ju alltid ansett att finskan i Sverige skall följa reglerna för 
finskan i Finland när det gäller grammatik, stavning och uttal. Hon 
jämför med finlandssvenskans relation till svenskan i Sverige. Endast 
när det gäller ordförrådet har sverigefinskan en egen utveckling. Paula 
Ehrnebo poängterar att språknämnden inte är någon språkpolis, utan 
dess uppgift är att vägleda och ge rekommendationer och att det är 
språkanvändarna, sverigefinnarna själva, som i slutändan avgör hur 
sverigefinskan utvecklas. Vidare redogör hon för språknämndens 
översättningsprinciper samt olika projekt. 

s. 10-37 Professor Geirr Wiggen från Universitetet i Oslo, som var huvud-
föreläsare på Sverigefinska språknämndens seminarium med anled-
ning av dess 20-årsjubileum, gör en grundlig genomgång av minori-
tetsspråk och majoritetsspråk och behandlar särskilt minoritetsspråk-
ens överlevnadsmöjligheter och -villkor. Artikeln tar upp ämnet ur ett 
nordiskt perspektiv men mot en global bakgrund. Den definierar 
begreppen och granskar även frågan såväl ur historiskt perspektiv som 
ur dagens EU-perspektiv. Professor Wiggen har också velat ge sin 
artikel en språkpolitisk vinkling, vilket är oerhört viktigt i dag, då så 
många små språks existens är hotad. 
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