
Norskspråket feider ut, who cares?     
 
Det norske språket er en viktig del av kulturen vår, men i dag er norskspråkets stilling svekket. Engelsk overtar 
mer og mer som undervisningsspråk og fagspråk, og på arbeidsplasser er det blitt en sikkerhetsrisiko at 
ansatte ikke kan kommunisere på ett språk. Vi må sikre en positiv og sunn utvikling for norsk språk, uten å 
stoppe den positive globaliseringen.  
 
Den språklige trusselen de fleste merker mest til, er den økte bruken av importord. Problemet med det økte 
innslaget av engelsk i språket, er at det reduserer norsk vokabular.  
 
Det offentlige burde være et utstillingsvindu for hvordan vi ønsker det norske språk skal tas i bruk. Derfor bør 
vi stille krav om bruk av avløserord og norvagiserte ord på nettsider, brev og andre 
kommunikasjonsplattformer fra offentlige tjenester. I tillegg må vi sørge for at det i all hovedsak er 
norskspråket som benyttes når noen utfører arbeid for det offentlige.  
 
Man bør også bruke det norske språket i større grad ved universiteter og høyskoler. Når man bruker 
norskspråket på jobb og studier, vil man styrke språket sin rolle i folk sine liv og forebygge unødvendig bruk av 
engelsk og importord. 
 
Til tross for at striden mellom norsk og engelsk bare blir større og større, står ikke det norske språket samlet i 
kampen. Den unødvendige kampen mellom bokmål og nynorsk har ført til at vi har innført absurde regler hvor 
nynorsk har særfordeler over bokmål.  
 
Vi vil derfor opprettholde nynorsk som en av de offisielle målformene i Norge. Kampen kan ikke lenger stå 
mellom nynorsk og bokmål, men må dreie seg om å styrke hele norskspråket. Da må målformene likestilles. 
 
Unge Høyre vil: 

• Stille krav om at det offentlige bruker avløserord og norvagiserte ord fremfor importord. 
• At norsk språk skal benyttes så langt det er mulig i norsk arbeids-, nærings- og organisasjonsliv som 

utfører arbeid for det offentlige. 
• At norsk skal være primært formidlingsspråk ved norske universiteter og høyskoler, 
• At vitenskapelige arbeider skrevet av forskere med base i Norge, som er publisert på et annet språk, 

bør videreformidles på norsk slik at man vedlikeholder og utvikler norsk fagspråk. 
• At norske offentlige institusjoner, bedrifter og organisasjoner bør gis navn med grunnlag i norsk 

språk. 
• Opprettholde nynorsk som en av de offisielle målformene i Norge. 
• Oppheve kvotebestemmelser om bruk av målformene. 
• Tillate offentlig ansatte å besvare henvendelser i sin foretrukne målform. 
• Gi folketallet større betydning for fastsettelsen av en regions målform. 
• Endre dagens regler om at alle stemmeberettigede i skolekretsen kan delta ved valg av skolens 

hovedmål, til at bare elevenes foresatte har stemmerett ved avgjørelsen av spørsmålet. De foresatte 
får kun en stemme per barn de forsørger som er elev ved skolen. 

• Gjennomføre en rettskrivingsreform med mål om å redusere antallet valgmuligheter, og fjerne 
restene etter samnorsk. 

• At det er skolens ansvar å opplære norske elever i godt språkbruk, korrekt uttale og korrekt 
rettskrivning i henhold til det normerte språket. 

• At institusjonen som forvalter normeringen av norsk språk, som nå er Språkrådet, har i oppgave å 
ivareta språkets egenart og prioritere norvagiserte varianter av nye ord. 


