
18 Fjärde Världen 1/2013 

Språkbad nödvändiga för 
ursprungsspråkens överlevnad i USA
National Congress of American In-
dians tog i oktober i fjol ett uttalan-
de, riktat till den amerikanska konges-
sen, att den s.k. Esther Martinez Nati-
ve American Languages Preservation 
Act, som löpte ut 2012, skulle förnyas.

“Kärnfrågor: 
•	 Överlevnaden för de amerikanska 

indianspråken och ursprungs-
språken 1) i Alaska är nödvändig 
för stamsamhällenas framgång och 
livsstil.

•	 Utan ett brådskande och uthålligt 
ingripande riskerar alltför manga 
ursprungsspråk att utplånas inom 
de kommande decennierna.

•	 Språkbad har visat sig vara den 
bästa modellen för att frambringa 

talare, som behärskar språket i 
fråga.

•	 Bidrag som getts i enlighet med 
the Esther Martinez Native Ame-
rican Languages Preservation Act 
har gjort det möjligt för stammar 
att genomföra språkbadsprogram, 
som framgångsrikt revitaliserat 
ursprungsspråk.

Ursprungsspråken befinner sig i en 
mycket utsatt situation

Enligt UNESCO riskerar 74 ur-
sprungsspråk att försvinna inom det 
närmaste decenniet. Det är lika alar-
merande att forskare förutspår att en-
dast 20 ursprungsspråk kommer att 
talas 2050, om inte omedelbara och 

Hopimasker förskingras

Advokater som företräder hopis-
tammen försökte förgäves stoppa 
en auktion i Paris. Några av stam-
mens heliga masker auktionerades ut 
till rekordpriser. En mask som kallas 
”Mor Kråka” såldes för över 200 000 
dollar. Advokaterna menade att det 
var uppenbart att maskerna måste ha 
stulits.

Maskerna är gjorda i trä, läder, 
hästhår och fjädrar och kallas Kachi-
na. De tros ha tagits från ett reservat i 
norra Arizona på 1930- och 40-talet. 
Enligt Hopitraditionen är maskerna 
religiösa objekt som kan användas 
för att kommunicera med de dödas 
andar och betraktas som ”qwatsi”, 
vänner. De bör, enligt Hopi, inte ens 
fotograferas.

Enligt auktionshuset Drouot köp-
tes en av maskerna, kallad ”Lerhu-
vud”, av en organisation som vill ge 

Ursprungsbefolkningen i 
Alaska består av såväl indianer 
som inuiter (s.k. eskimåer).

tillbaka den till Hopi. Men företrä-
dare för Hopi var inte nöjda - utan 
protesterade utanför auktionshuset. 
USA:s ambassadör i Frankrike bad 
förgäves den franska regeringen om 
hjälp med att fördröja försäljningen. 

ihärdiga åtgärder genomförs. Denna 
kris är resultatet av en mångårig fe-
deral politik – särskilt understödd av 
regeringens internatskolor – som syf-
tade till att bryta den kulturella för-
medlingskedjan och förstöra de ame-
rikanska indianernas och ursprungs-
befolkningens kultur i Alaska.”

Per-Åke Lindblom,
Språkförsvaret

Kachina-dansare från Hopifolket i Shongopavi, Arizona, USA.
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Till dem som protesterat hör även 
skådespelaren Robert Redford.

Olof Rydström
Källor: BBC och LA Times


