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’Politik for det danske sprog’ er navnet på et ud-

spil, som det Radikale Venstres Folketingsgruppe

kom med den 14. august 2002. Udspillet indeholder

en ønskeseddel med ti ønsker for at styrke det dan-

ske sprog. Ønskerne bevæger sig fra uddannelses-

politik henover kulturpolitik til integrationspolitik. Se

for eksempel lige på ønske nummer ni: »Vi ønsker

generelt de sproglige kompetencer styrket. En af-

gørende forudsætning er, at hver enkelt behersker

modersmålet til mere end husbehov. Dansk i Folke-

skolen skal styrkes«. Sammen med de andre ønsker

kunne dette ønske umiddelbart give indtryk af, at

Det Radikale Venstre mente, at det stod skidt til med

det danske sprogs forfatning, og at det trængte til at

blive restaureret. Sådan skal det ikke forstås. Tværti-

mod står der også i partiets udspil, at det danske

sprog er et stærkt sprog, der ikke er truet af forfald –

også selv om det til stadighed bombarderes med en-

gelske udtryk.

For demokratiets skyld

Hvorfor mener Det Radikale Venstre, at der er behov

for en politik for det danske sprog, når I samtidig

mener, at det danske sprog er stærkt?

»Sproget og udviklingen af den sproglige kompe-

tence er fantastisk vigtig for et demokrati, fordi de-

mokrati kræver, at man kan argumentere og har en

eller anden grad af sprogfællesskab, der er så fælles,

at man kan samtale forståeligt og nuanceret. Samti-

dig må man huske på, at dansk er et meget lille

sprogområde, hvilket i sig selv gør det vigtigt, at sta-

ten hele tiden støtter op om og sætter fokus på ud-

viklingen af sproget. Store lande som Storbritannien

og Frankrig har ikke samme problemer, da de har et

meget større marked for litteratur, drama, skuespil-

kunst og musik, der betyder, at den sproglige udvik-

ling er mere selvkørende. Sådan er det ikke i Dan-

mark, og derfor er den danske stat nødt til at inter-

essere sig mere for udviklingen af det danske sprog

end større lande«, siger Marianne Jelved.

Brainstorm eller hjerneblæst?

Men kunne vi ikke blot udskifte det demokratiske

sprog med engelsk?

»Nej, jeg mener, at det er vigtigt, at vi i Danmark er

sprogligt kompetente på dansk. Det er en vigtig for-

udsætning for det danske demokrati, at vi har et fæl-

les dansk sprog at tale på. Jeg påstår ikke, at de i et

flersproget land som Schweiz er udemokratiske,

fordi de ikke har ét officielt demokratisk sprog. Deres

udgangspunkt er et andet, så de må finde andre må-

der at gøre tingene på. Men det er vigtigt at kunne

dansk, når man bor i Danmark. Dansk er det offici-

elle sprog, som alle borgere principielt bør tilegne

sig. Det danske sprog er kulturbærende og identi-

tetsbærende og en forudsætning for at tage del i de-

mokratiet og i den demokratiske samtale. Det har

ikke noget at gøre med modstand mod fremmeds-

prog. Vi vil ikke skrive fremmedordene om ved at for-

danske dem. Brainstorm skal hedde brainstorm og

ikke hjerneblæst. Vi har ikke en søgemodel, der kan

udpege en rigtig og forkert sprogbrug, og vi vil heller

ikke have et sprogpoliti, der forbyder at bruge ord

som output og input. Dansk Sprognævn skal ikke

føre en strammere sprogpolitik. Sproget er en le-

vende organisme, der udvikler sig, selv om der selv-

følgelig til enhver tid er noget, der er mere rigtigt end

andet. Det er blandt andet derfor, at vi har en ret-

skrivningsordbog«.

Russisk historie på dansk

Er det også mere rigtigt, hvis staten bestemmer, at

eleverne skal læse tekster af H.C. Andersen og

Benny Andersen i folkeskolen?

»Nej, vi vil ikke skride ind, hvis dansklærerne i fol-

keskolen holder op med at sørge for, at eleverne

læser tekster af Benny Andersen eller H.C. Andersen

i folkeskolen. Men staten skal skride ind, hvis ele-

verne ikke mere læser den type af litteratur, som H.C.

Andersen og Benny Andersen repræsenterer. Hvis

det skete, så ville kravene til danskundervisningens

indhold ikke være opfyldt, som de er formuleret i

dag. Litteratur spiller en stor rolle for at forstå vores

egen og andre landes kulturer. I nogle somre for

nogle år tilbage koncentrerede jeg mig for eksempel

om at læse russisk litteratur på dansk, og selv om det

var på dansk, gav det mig en større forståelse af rus-

sisk historie og kultur og en fornemmelse af, hvorfor

landet har haft en Zar og en Stalin. For tiden læser

jeg den danske forfatter Knud Sørensen, og gennem

ham får jeg genopfrisket en dansk landbrugskultur,

jeg godt ved, har eksisteret. Litteraturen giver adgang

til en forskellighed, til et lag af tavs fælles viden, som

kan være vanskeligt at kommunikere, og som ofte er

underforstået i valg af ord. Derfor er det vigtigt at

have indsigt i hinandens litteratur. I Det Radikale

Venstres regeringstid med Socialdemokratiet lærte

de to partier blandt andet hinanden at kende ved at

lære hinandens sangbøger, højskolesangbogen og

arbejdersangbogen at kende«, siger Marianne Jel-

ved. 

Frisind og magtbrynde

Betyder det, at al litteratur eller alle kulturers vær-

dier kan være et udgangspunkt for en demokratisk

samtale i skolen såvel som i det politiske liv?

»Svaret er ja. Selv om ordet frisind måske er svært

for unge mennesker at associere til et indhold med

så skal vi til at bruge det ord. En del af demokratiet

er retten til at være forskellig, samtidig med, at jeg

insisterer på, at danskere skal være så frisindede, at
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de kan samtale med hinanden, selv når de er dybt

uenige. Idéen om at styrke det danske sprog er ikke

gjort med at kræve, at alle læser et vist antal sider på

dansk. Det er mere bevidstheden om dansk som et

samtalesprog og et væren-sammen-sprog, det hand-

ler om«, siger hun og fortsætter: 

»Når vi taler om indvandreres integration, mener

Det Radikale Venstre, at man skal stille krav til dansk-

færdigheder og kundskaber. De skal være så kom-

petente i det danske sprog, at de kan læse i en dansk

avis. Dette krav stammer fra Rockwool-fondens

forskning, der har vist, at de indvandrere, der kan

læse i en dansk avis, også er dem, der er integreret

på arbejdsmarkedet. Men problemet er, at den nu-

værende regering ved at have afskaffet moders-

målsundervisningen ikke alene krænker, hvad jeg vil

betragte som en menneskeret, nemlig adgang til for-

ståelse af egen kultur. Men regeringen har ved at

fjerne modersmålsundervisningen også fjernet en

vigtig forudsætning for, at indvandrere kan lære det

danske sprog ordentligt, og dermed får de sværere

ved at deltage på lige vilkår med andre danskere i

demokratiske sammenhænge. Jeg betragter det

som ren og skær magtbrynde fra regeringens side i

forhold til grupper, der er meget sårbare«. 

Sprogscreening

Hvordan vil du sikre, at alle får den sproglige kom-

petence, der skal til for at begå sig i det danske de-

mokrati?

»Lige nu forhandler folkeskolekredsen blandt de

politiske partier om styrkelse af fagligheden i folke-

skolen, og når det gælder dansk, så betyder det, at

det er nødvendigt, at dansklæreren har en faglig

kompetence, der mindst svarer til dansk på linjefags-

niveau. Jo større faglig selvtillid læreren har, desto

bedre en lærer er vedkommende for børnene – alt

andet lige. Men i virkeligheden er det ikke kun dans-

klæreren, der er vigtig. Danskundervisning er også

den måde, idrætslæreren bruger sproget på. Den

måde lærerne taler til børnene på. Den måde man

løser problemer på ved at tale sammen. Børnene

skal lære at bruge sproget, så de kan løse problemer

ved at tale om dem. De skal lære, at demokrati er

mere end at træffe beslutninger ved flertalsbeslut-

ninger. Typisk er det sådan, at børn ryger ud i slås-

kampe i stedet for at løse problemerne med ord, når

de er dårlige sprogbrugere. Det Radikale Venstre går

ind for en sprogscreening af alle børn via sundheds-

plejersken. Regeringen mener kun, det skal gælde de

tosprogede børn. Sundhedsplejersken kan med sin

fagligt funderede professionalisme og gang i langt de

fleste hjem spotte, hvor der er risiko for mangel på

sprogstimulering, så skolen kan sætte ind med hjælp

i tide«, siger Marianne Jelved. y
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