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Umsögn um tillðgu til þingsályktunar 
í máli 387 á 130 löggjafarþingi 2003-2004, 

um réttarstððu íslenskrar tungu

Samtök kvenna af erlendum uppruna á íslandi vilja gera efitirfarandi athugasemdir við 
tillögu til þingsályktunar um réttarstöðu íslenskrar tungu, mál 387, sem lögð hefur verið 
fyrir Alþingi á 130. löggjafarþingi 2003 -  2004.

Samtök kvenna af erlendum uppnma á íslandi eru sammála flutningsmönnum tillögunnar 
um að þörf sé á athugun á réttarstöðu íslenskrar tungu í löggjöfinni.

í athugasemd sinni taka Samtökin aðeins afstöðu til þess hluta tillögunnar er varðar 
“tungumál nýbúa” eins og kaflinn er nefndur i tillögunni.

“Tungumál nýbúa”
Gerð er athugasemd við orðið “nýbúi”. Samkvæmt nýjustu útgáfu íslenskrar orðabókar 
(þriðja útgáfa, aukin og endurbætt, Edda, 2002) er með orðinu “nýbúi” átt við mann “sem 
flust hefúr til nýs lands til að setjast þar að (oftast um langan veg eða frá óliku 
menningarsvæði)” Orðið átti upphaflega að tákna útlendinga sem sest hafa að á íslandi. 
Með tímanum hefur merkingin breyst og valdið því að í hugum margra merkir “nýbúi” 
aðeins fólk af ólíkum litarhætti.

Orðalagið “tungumál nýbúa” er auðvelt að skilja á þann veg að átt sé við sérstakt 
tungumál nýaðfluttra útlendinga en margir innflytjendur hafa búið á íslandi í áratugi. 
Skilgreina þarf nánar hvað átt er við með áðumefndu orðalagi og má til dæmis benda á að 
böm innflytjenda sem fædd eru hér á landi og eru þar af leiðandi ekki aðflutt eða 
“nýbúar” eiga oft annað móðurmál en íslensku.

Skilgreina þarf íslensku sem annað timgumál og skoða réttarstöðu þess sérstaklega.
Benda má á að þegar enska er kennd útlendingum i enskumælandi löndum er notað 
orðalagið “English as a second language”. Þjóðverjar kenna útlendingum “Deutsch als 
Fremdsprache” og áfram mætti telja. Við leggjum til að fundið verði viðeigandi heiti yfir 
íslensku sem kennd er fólki með annað móðurmál en íslensku, t.d. “íslenska sem annað 
tungumál” eða “íslenska sem erlent tungumál”.

Kennsla í íslensku sem oðru/erlendu tungumáli
Það er augljóst að til þess að aðflutt fólk á íslandi geti tekið fúllan þátt í öllum sviðum 
samfélagsins er nauðsynlegt að það nái góðum tökum á íslensku. Ef það tekst ekki er 
hætta á að önnur tungumál, eins og t.d. enska, verði samskiptatungumál þessa hóps.
Ef aðfluttir ná ekki tökum á íslenskunni er hætta á að stéttaskipting myndist í samfélaginu 
og útlendingar verði álitnir “annars flokks” íbúar landsins. í stefnuskrá íslenskrar 
málnefndar 2002-2005 stendur “Viljum við að innflytjendur verði virkir þátttakendur í
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íslensku samfélagi og að íslenska verði áfram ríkjandi mál í daglegum samskiptum ólíkra 
hópa verður þeim að standa til boða að kostnaðarlausu öflug íslenskukennsla. Að öðrum 
kosti er hœtta á því að innflytjendur líti á íslensku sem mál valdhafans fremur en sitt 
annað mál og kjósi að lœra það ekki til hlítar heldur leggja frekar rœkt við ensku. Slíkrar 
tilhneigingar gœtir nú þegar meðal ýmissa innflytjendahópa í Evrópu (sjá Förslag till 
handlingsprogram fö r  att framja svenska spráket 1999:91). ”

Við ieyfum okkur að taka undir þessa ályktun íslenskrar málnefndar og vísa í þann hluta 
stefnuskrár hennar er varðar tungumál innflytjenda. Við teljum að stjórnvöld þurfi að 
móta ákveðna stefnu um íslenskukennslu til innflytjenda en benda má á að tilfinnanlegur 
skortur er á námskrá fyrir íslensku sem erlent tungumál. Auk þess þarf að auka skilning á 
mikilvægi sérhæfðar kennaramenntunar á þessu sviði.

Mikilvægt er að bæta aðgengi að íslenskunámskeiðum fyrir innflytjendur. Þau eru af 
mjög skomum skammti - sérstaklega úti á landsbyggðinni. í ljósi þess að eitt af 
skilyrðum löggjafans fyrir ótímabundnu búsetuleyfi útlendinga er að viðkomandi hafí sótt 
150 kennslustundir í íslensku þykir okkur eðlilegt að tryggð sé öflug íslenskukennsla alls 
staðar á landinu. Útlendingar þurfí ekki að ferðast landshornanna á milli með tilheyrandi 
atvinnu- og tekjumissi til að sitja íslenskunámskeið við hæfí.

Túlka- og þýðingaþjónusta
Að okkar mati er nauðsynlegt að íbúar landsins sem ekki hafa náð tökum á íslensku eigi 
rétt á túlkaþjónustu i samskiptum við yfirvöld og opinberar stofnanir. Formleg skjöl sem 
send eru firá opinberum skrifstofum, s.s. Félagsþjónustunni, Útlendingastofnun, 
sýslumannsembættum o.s.frv. ætti að þýða á móðurmál viðtakanda til að koma í veg 
fyrir afdrifaríkan misskilning.

Móðurmáls kennsla
Sýnt hefúr verið fram á að böm sem viðhalda móðurmáli sínu eiga auðveldara með að 
tileinka sér önnur tungumál en önnur börn af erlendum uppruna. Af þeirri ástæðu og með 
þá staðreynd i huga að góð erlend tungumálakunnátta íbúa íslands er ómetanleg eign fyrir 
framtíð landsins, teljum við að gera eigi bömum af erlendum uppruna kleift að stunda 
nám á móðunnáli sínu á íslandi. Við teljum mikilvægt að hugað sé að gæðum slíkrar 
móðurmálskennslu.

Fleiri eru athugasemdimar ekki.

Anh-Dao Tran, formaður stjórnar Samtaka kvenna af erlendum uppruna á íslandi 
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