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Malmö Live
tilldelas härmed Språkförsvarets diplom Tummen ner med följande motivering:

Efter en mycket dyr process att ta fram ett namn på en evenemangsarena har Malmö 
stad presenterat förslaget ”Malmö Live”. Ansvariga är Malmö stads kommunikationsdi-
rektör Anders Mellberg och arenans kommunikatör Carolin Sjöholm. Uppenbarligen 
känner ansvariga personer varken till den svenska språklagen eller att det är lämpligt att 
ett namn avspeglar vad det står för. ”Malmö Live” är ett långsökt namn, som gör att man 
måste ställa fler frågor om verksamheten än man får svar. Dessutom skall svenska an-
vändas vid offentlig namngivning, i synnerhet om det finansieras med offentliga medel. 
Språkförsvaret föreslår att Malmös skattebetalare får säga sitt i namnfrågan och att det 
då finns alternativ på svenska att välja mellan.

Stockholm den 8 februari 2014
Nätverket Språkförsvaret

Tror du att det är 
självklart att du får 

tala och skriva svenska 
i Sverige?

Vet du att det finns 
förslag från personer på 
hög nivå på att avskaffa 
svenskan?

Tycker du att det är viktigt 
att du får använda ditt 
bästa redskap när du 
arbetar eller studerar? 
Då ska du gå med i 
Språkförsvaret!
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Två böcker har utgivits av Språkförsvaret: 
”Svenskan – ett språk att äga, älska och ärva” 
och ”Såld på engelska? Om språkval i reklam 
och marknadsföring”. De finns att köpa hos 
nätbokhandlare och välsorterade bokhandlare. 

Välkommen som medlem i 
Språkförsvaret!
Som medlem får du inbjudan till alla aktiviteter och 
seminarier. Du får rabatt på våra böcker. 

Men framförallt: Du är en viktig del av Sveriges nutid 
och framtid. Språkförsvaret behöver dig.

Medlemsavgift: 
Ordinarie: 200 kronor/år
Ungdom, pensionär och arbetslös: 100 kronor/år
Plusgiro 42 11 18-1

Kontakt
www.språkförsvaret.se
www.sprakforsvaret.se
sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:
Ordförande Per-Åke Lindblom
 Spånga kyrkväg 616
 163 62 Spånga
 070-778 23 02
Vice ordförande Arne Rubensson
 Årstavägen 81 bv
 120 54 Årsta
 070-535 55 01
Kassör Olle Käll
 Myggdansvägen 4C
 802 69 Gävle
 070-414 10 25

När vi finner det 
påkallat delar vi ut 
diplom för särskilt 

berömvärda insatser 
för det svenska 

språket liksom för 
särskilt klandervärt 

agerande mot det 
svenska språket. 

Här fick ”Malmö 
Live” en känga.



Språkförsvaret är en ideell och parti
politiskt oberoende förening. Vi arbetar 
med information på nätet, seminarier 
och utåtriktade aktiviteter.

Språkförsvaret står på tre ben: 

• Vi hävdar svenskans rätt att vara 
Sveriges officiella språk och rätten 
att använda svenska språket på alla 
nivåer

• Vi förordar mångspråkighet och 
rätten att använda sitt nationella 
minoritetsspråk och hemspråk

• Vi vill stärka den mellannordiska 
språkförståelsen genom bättre 
grannspråksundervisning. Det ska 
vara en självklarhet för svenskar att 
kommunicera med danskar och 
norrmän på respektive språk

På dessa tre ben vilar också vår över
tygelse om att ensidig användning 
av engelska gör oss beroende av en 
enda världsbild och försämrar vår 
internationella konkurrenskraft.

Språkförsvaret samarbetar med syster
organisationer i Danmark, Finland och 
Tyskland.

Språkförsvaret är den enda 
organisationen som arbetar med 
statusvård av svenska språket 
och som aktivt arbetar mot 
domänförluster (förlust av språkliga 
användningsområden).

Språkförsvaret är en 
gräsrotsrörelse för alla som 
stödjer vår programförklaring.

Sedan grundandet har ett flertal 
seminarier genomförts med bland 
andra följande teman:

• Svenska språkets ställning i 
en mångspråkig värld

• Så spikar vi svenskan i EU

• Håller språken ihop Norden?  
Seminarium om den nordiska 
språkgemenskapen

• Försvinner svenskan i Finland?  
Om finlandssvenskan och åländskan

• Reklam på engelska – kulturellt ofredande? 

• Språklagen – en första avstämning

• Hur avskaffas ett språk?

• Varför förändrar vi vårt språk när 
alla är emot språkförändring?


