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Motion om världsarvsambassadörer
Ärendebeskrivning
Camilla Hansen, för centerpartiet, anför följande i motion 2008-11-11.
Idag kan Luleå kommun erbjuda hemspråksundervisning för barn i en
handfull språk. Det krävs såväl kompetens som ekonomiska resurser för att
bygga upp verksamheten. Det tar tid - för lång tid. Det går att göra saker
under tiden. En stor del av det goda medborgarskapet i Luleå ska vara att få
komma till sin rätt och få känna stolthet över det där lilla extra som vi bär med
oss i ryggsäcken. För vissa är det ett andra språk.
I Luleå finns det idag 52 olika språk som talas. Luleå kan erbjuda guidning i
världsarvet Gammelstad på 6 olika språk… Vi har ett näringsliv som på sina
håll skulle kunna berikas stort med att kunna och erbjuda global kompetens –
interkulturell kommunikation. Den finns dessutom mitt ibland oss, i våra barn
och ungdomars ryggsäckar.
Ofta då konferenser eller andra sammankomster förläggs till Luleå så förenas
detta med smakprov på den goda atmosfären, däribland världsarvet
Gammelstad. Centerpartiet ser en enorm potential i att låta intresserade barn
och/eller ungdomar med ett andra språk få göra sin form av guidning utav
allas vårt världsarv. Detta för exempelvis den egna språkgruppen bosatt i
länet, gästande med samma språkbakgrund eller under företagsbesök och
konferenser. Språket förenar och förstärker upplevelsen och kulturen är vår
lokala. Med detta tror centerpartiet att såväl kunskap som stolthet över
världsarvet och det egna språket ökar.
Den som är stolt och har roligt är alltid en god ambassadör, på alla språk.
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Därför föreslår centerpartiet:
•

att barn och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten
till en lämplig form av ett språkligt världsarvsambassadörskap för barn
och unga.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
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