Språk – så mycket mer än ord
Korpilombolo 8–10 december

Konferensen speglar viktiga områden inom språkpolitik, språkvård och pedagogik. Bättre
förutsättningar behöver skapas för revitalisering av både minoritetsspråken och -kulturerna.
Detta innebär t.ex. att man ökar möjligheterna att använda språken i både tal och skrift, i
informella och formella sammanhang. Språkvården, attityderna till språken och språkanvändningen spelar här en viktig roll och ges stort utrymme i konferensprogrammet.
Konferensen kommer att bidra med konkreta exempel på och reflektioner över hur
språkvårdsarbetet inom majoritets- och minoritetsspråken i Sverige, Norge och Finland
bedrivs, och inställningar till språklig variation i de olika länderna belyses. Andra områden
som behandlas under konferensen är t.ex. samarbetsinitiativ. Konferensen skapar även
möjlighet till erfarenhetsutbyte och därigenom utveckling av ämnesområdena.

Konferensen vänder sig till dem som är verksamma inom barnomsorgen och skolan,
tjänstemän och andra företrädare för kultursektorn, politiker, massmedier och andra opinionsbildare och inte minst den språkintresserade allmänheten.

Korpilombolo kulturförening, Svenska tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset
(STR-T), stiftelsen Meän Akateemi och Institutet för språk och folkminnen anordnar
gemensamt konferensen Språk – så mycket mer än ord. Konferensen ingår även i programmet
för European Festival of the Night, även kallad Nattfestivalen i Korpilombolo, som pågår den
1–13 december. För mer information om hela festivalen, se http://www.nightfestival.se.

Konferensen är gratis, men förhandsanmälan krävs. Kvällstid finns möjlighet att på egen bekostnad
medverka i gemensam middag och kulturaktivitet. Ange namn, befattning och ort i anmälan, och om du
önskar äta middag. För information om logi, kontakta Pajala resebyrå, 0978 – 711 30 eller

info@pajalaresor.se.

Väl mött i december i Korpilombolo!
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