PROG EN E
DAR
Fakta
For forste gang er der politisk vilje til at formulere en sprogpolitik i Danmark, der skal sikre, at
dansk sprog ikke langsomt fortrxnges til fordel for engelsk. Det kan allerede nu konstateres, at
mange videnskabelige afhandlinger skrives pa engelsk af danske forskere, og dermed er de
ikke tilgaengelige for den gruppe danskere, der stet ikke eller kun med besvaer laser engelsk.
Dansk har lidt et sakaldt domwrtetab. Det samme sker i en del virksomheder, hvor kommunikationssproget er engelsk eller eventuelt tysk.
Dansk er altid blevet pavirket af sprogene omkring os, men det nye er, at dansk helt forsvinder
fra visse omrader inden for forskning, produktion og handel.
Kulturministeren er indstillet pa, at der skal formuleres en sprogpolitik, der sikrer, at eksempelvis videnskabelige afhandlinger som minimum har et resume pa dansk, ligesom faget dansk
skal styrkes skoleme.
Dette sker ikke mindst pa baggrund af, at sprogforskere advarer om, at kun 3000 af de 6000
sprog, der nu findes i verdert, vil vxre levende om 100 at Allerede i dag er det saledes, at 95 %
af jordens befolknin.g blot taler 15 forskellige sprog. I Europa er sprog som bretonsk, irsk og
skotsk stxrkt truede. Men ellers er det i u-landene, der er storst risiko for sprogdod.
Ifolge forskerne gores der store anstrengelser for at bevare kulturary pa biblioteker og museer,
men folk bekymrer sig mindre om, at hvis et sprog forsvinder, forsvinder forbindelsen til kulturen ogsa.
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Den okonomiske imperialisme er gaet hand i hand med den sproglige imperialisme, og folkeslag
opgiver deres modersmal til fordel for dominerende sprog som engelsk, frank, spansk, arabisk,
kinesisk og russisk. I store dele af verden ma befolkningerne vwre to-sprogede. De taler et lokalt
sprog, men ogsa et af hovedsprogene for at kunne kommunikere med landsmnd, der taler et andet
lokalt sprog. Inden for det danske riges grnser er fringerne og gronlaenderne to-sprogede. Til daglig bruger de det lokale sprog, men i administration, der er fwlles med Danmark, anvendes dansk.

Opgave:
• H v a d fortller fakta-informationen om problemerne omkring domnetab og sprogdod?
• H v i l k e arsager kan der va✓re til, at mange sma sprog risikerer at forsvinde til fordel for de
store verdenssprog?
• S k a l man sikre, at de mindre sprog overlever og i givet fald hvordan?
• Ta g stilling til udsagnet: "Alle born i Danmark bor here bade dansk og engelsk fra ferste
klasse."
(Besvarelsen.af dette punkt skal udgore mindst 25% af den samlede besvarelse).
Besvarelsen skal v r e pa ca. 400 ord.

