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Nordisk Råds 56. sesjon i Stockholm

*Rek. 26/2003/kultur
D 2004

Meddelelse
om rekommandasjon 26/2003/kultur
Domænetab (A 1321/kultur)

Rekommandasjonen lyder:
Nordisk Råd rekommandere Nordisk Ministerråd
at fremlægge et ministerrådsforslag til, hvordan sprogpolitik i Norden kan tilrettelægges
i lyset af den voksende internationalisering og med henblik på at støtte de nordiske sprog
som komplette, samfundsbærende sprog
Nordiska ministerrådet meddelar:
Nordens språkråd skall under verksamhetsåret 2004 ta fram grundlaget för en ny överordnad
språkpolitik för det nordiska språksamarbetet, för att år 2005 framlägga ett ministerrådsförslag
om nordisk språkpolitik. Språkpolitiken skall säkra helhet och sammanhang i Nordiska ministerrådets språksatsningar. I utarbetandet av språkpolitiken beaktas bland annat Nordiska rådets rekommendation 26/2003 om domänförlust, som understryker vikten av att stödja de nordiska språken som kompletta samhällsbärande språk. Under verksamhetsåret fastställs förslag till
språkpolitiska åtgärder för forsknings- och undervisningsministrarnas strategidokument för perioden 2005-2007.
Under verksamhetsåret 2004 vidareför ledningsgruppen för det nordiska språksamarbetet,
Nordens språkråd den tidigare språkpolitiska referensgruppens arbete med domänförluster. En
konferens om parallellspråkighet avhålls i juni 2004. Möjligheterna att igångsätta nya forskningsprojekt om t.ex. parallellspråkighet och arbetsliv (flerspråkliga arbetsplatser) utreds under
verksamhetsåret. Ett led i arbetet med domänförluster är uppföljningen forskningsprojektet Moderna importord.
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Kultur- og Uddannelsesudvalgets betænkning
over meddelelse om rekommandasjon 26/2003/kultur
Domænetab (A 1321/kultur)

Kultur- og Uddannelsesudvalget konstaterer, at ministerrådet i 2005 vil fremlægge et ministerrådsforslag om nordisk sprogpolitik og at dette vil indeholde planer om arbejde mod domænetab.
Kultur- og Uddannelsesudvalget ser imidlertid ikke, at ministerrådet forholder sig til forslaget om, at alle tekster skal indeholde et resume på et nordisk sprog og afventer derfor yderligere
meddelelse.
På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget
at Nordisk Råd tager meddelelsen om rek. 26/2003/kultur til efterretning og afventer
ny meddelelse til næste år.
Svalbard, den 2. juli 2004
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