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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig málvernd Íslenska tungunnar getur hjálpað að 

varðveita ketsjúa tungumál í Perú. Í ritgerðinni er fjallað í fyrsta lagi um ketsjúa 

tungumál og útbreiðslu þess frá tímum forninkatil nútímans. Skoðaður er fjöldi 

ketsjúamælenda í Brasilíu, Síle, Kólumbíu, Argentínu, Ekvador, Bólivíu og Perú. Síðan 

er skoðað fjöldi ketsjúamælenda á milli borga í Perú þar sem mesti fjöldi 

ketsjúamælenda er í heiminum. Í þessum kafla er einnig sýnt að á síðustu áratugum 

hefur notkun ketsjúa farið minnkandi. Svo í öðru lagi eru fimm rök David Crystal 

skoðuð sem snúa að þvi af hverju á að vernda tungumál. Þau eru að tungumál eru 

nauðsynleg því að fjölbreytni tungumála er nauðsynleg, tungumálin eru geymsla 

sögunnar, þau auka þekkingu, þau tjá sjálfsmynd samfélagsins og allt þetta gerir þau 

áhugaverð.  Í þriðja lagi eru tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu frá 

árinu 2009 skoðaðar til að fá hugmynd um hvað er hægt að gera til að varðveita ketsjúa 

tungumálið. Af  tillögunum er dregin ályktun um hvernig sé hægt að herma eftir 

Íslenskri málstefnu og nota í Perú. Í fjórða lagi er  skoðað stöðu ketsjúa í Perúsku 

samfélagi og ástæður þess að ketsjúa sé í veikri stöðu. Í þessum kafla er einnig fjallað 

um tillögur sem Hornberger og King gera um varðveislu ketsjúa og skoðað er hvernig 

hægt er að skoða þessar tillögur með hliðsjón af því sem hefur verið gert á Íslandi. Að 

lokum er skoðað veika stöðu ketsjúa með tilliti til fyrri kafla. Hér eru nefndar tilraunir 

sem hafa verið gert á síðustu árum til að varðveita og endurlífga ketsjúa tungumálið í 

Perú. Og hvað þurfti að gera til að varðveita tungumálið í Perú. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ketsjúa
1
 tungumálið sem er móðurmál höfundar og 

hvaða leiðir sé hægt að fara til að varðveita það. Ketsjúa er talað í Suður-Ameríku og 

hefur einkum verið talað í kringum svæði hins forna Inkaveldis svo sem í Perú.  

Fyrir um tíu árum byrjaði viðhorfið til ketsjúa að breytast. Fyrir þann tíma voru 

þeir sem töluðu ketsjúa niðurlægðir, þeim var mismunað, voru skildir að frá öðum eða 

hlutu önnur verri örlög. Vandmálið fólst ma.a. í því að börn frumbyggja sem höfðu 

ketsjúa sem móðurmál gátu fram að skólaaldri verið eintyngd. Þegar þau byrjuðu í 

grunnskóla var þeim kennt að lesa og skrifa á spænsku og kennararnir áttu að gera þau 

tvítyngd. Þeir voru flestir einungis spænskumælandi og urðu því óþolinmóðir við börn 

frumbyggjanna og það bitnaði því á námi barnanna. Enn þann dag í dag er þetta 

vandamál á mörgum svæðum þrátt fyrir breytingarnar sem hafa verið gerðar síðustu ár. 

Börn og fullorðnir lenda ennþá í vandræðum með ketsjúa og þurfa því oft að snúa sér að 

spænskunni.  

Fyrir um fimm til átta árum breyttist hugsunarhátturinn. Allt í einu komst ketsjúa 

í tísku og frumbyggjauppruninn varð aðalatriðið. Breytingin varð frá því að litið var 

niður á ketsjúamælendur og yfir í að þeim var hrósað fyrir að geta sagt nokkur orð á 

ketsjúa og þess heldur ef viðkomandi gat talað ketsjúa, tungumál Inkanna eða runa simi. 

Breytingin varð svo hröð að enginn tók einu sinni eftir því hvernig það gerðist eða 

nákvæmlega hvenær. Skyndilega varð ketsjúa sjálfsvirðingartákn. Ef manneskja var frá 

ákveðinni borg og talaði ekki ketsjúa var skömm yfir því. Að hafa losað sig við 

ketsjúauppruna sinn var ekki lengur eitthvað sem fólk var stolt yfir. Má líkja þessu við 

það þegar einhver frá Suður-Ameríku kann ekki að dansa. Þar sem viðkomandi er frá 

Suður-Ameríku á hann að kunna að dansa.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða stöðu ketsjúa með tilliti til 

málverndar og hvaða lærdóm megi draga af íslenskri málvernd.  

                                                            
1 Ketsjúa er Íslenska heitið yfir tungumálið quechua. En það er líka þekkt með öðrum heiti: 

Runa simi (tunga mannsins), quichua, kichwa, inga kichwa, qheshwa. 
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Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Að loknum inngangi verður í 2. kafla fjallað 

um tungumálið ketsjúa. Fyrst verður rætt almennt um tungumálið og meira en tvö 

þúsund ára gamall uppruni þess verður skoðaður. Vikið verður að útbreiðslu þess á 

tímum Inkanna og þeim breytingum sem urðu eftir að Spánverjar komu til Suður-

Ameríku. Þá verður horft til nútímans og dreifing tungumálsins í dag verður skoðuð og 

þá einkum staða þess í Perú.  

Í 3. kafla ritgerðarinnar verður reynt að svara spurningunni af hverju á að vernda 

tungumál. Skoðuð verða sérstaklega rök málvísindamannsins Davids Crystal í bók sinni 

Language Death fyrir því að vernda tungumál og láta það ekki deyja út. Þá verður vikið 

að afleiðingum þess að tungumál deyi út.  

Til að fá hugmynd um hvað sé hægt að gera til verndar ketsjúa verður í 4. kafla 

skoðað hvað hefur verið gert til að vernda íslenskuna. Íslensk stjórnvöld hafa mótað 

málstefnu til varðveislu og eflingar íslenskri tungu. Stefnan verður skoðuð og reynt að 

gera grein fyrir henni í málsamfélaginu. Í þessum kafla verður einnig rætt um Íslenska 

málnefnd og hlutverk hennar í málsamfélaginu.  

Að lokum er gert ítarlega grein fyrir stöðu ketsjúa tungumálsins í Perú. Skoðað 

verður hvort að ketsjúa sé að standa sig sem annað opinbera tungumálið í Perú. Hver 

hefur verið staða ketsjúamælenda á svæðum þar sem ketsjúa tungan er töluð og hver sé 

málstefna ríkisins um ketsjúa. Málfræðingarnir Hornberger og King segja að ketsjúa sé í 

áhættu og í hnignun, rýnt verður hver sé ástæðan fyrir því og af hverju ketsjúa sé í 

þessum aðstæðum? Jafnframt gerðu þau gerðu greiningu á stöðu ketsjúa tungumálsins í 

samræmi við The Graded Intergenerational Disruption Scale sem Fishman bjó til og það 

verður skoðað líka mjög vel í samanburði við íslenskuna til að fá niðurstöður um stöðu 

ketsjúa. Þá verður skoðað hvað þau leggja fram til að varðveita ketsjúa tungumálið? Í 

ritgerðinni verður reynt að svara spurningunni hvort Íslensk málvernd geti orðið að 

fyrirmynd fyrir varðveislu ketsjúa.  
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2. Um tungumálið ketsjúa og útbreiðslu þess 

Ketsjúa er tungumál sem var ríkjandi í Suður-Ameríku og hafði sterkasta stöðu á tímum 

Inkanna á 15. og 16. öld en hefur síðan þá átt undir högg að sækja. Margar kenningar 

eru til um uppruna ketsjúa tungumálsins en samkvæmt málfræðingnum Cerrón 

Palomino (1987), sem hefur rannsakað ketsjúa tungumálið, hefur ketsjúa þróast í 

þremur stigum yfir langt tímabil: á forninka-, inka- og á nýlendutímanum. Uppruna 

ketsjúa má rekja til tungumálsins protoquechua sem talið er að hafi verið talað í 

Chincha, við strönd Perú (sjá Cerrón Palomino 1987, 341). Útbreiðsla protoquechua 

byrjaði á milli 400-450 e.kr. Frá ketsjúa hafa myndast tvær aðalmállýskur, ketsjúa I og 

ketsjúa II, sem dreifðust á mismunandi svæði innan og utan Perú. Ketsjúa I dreifðist frá 

Chincha við norðurströndina og í fjöllum í Norður-Perú. Ketsjúa II dreifðist um 

Andesfjöllin og um sunnanverða Perú og hafði dreifst fyrir tíma Inkanna (sjá Cerrón 

Palomino 1987, 328 -331).  

 Útbreiðsla Inkaveldisins var mikilvægur þáttur í útbreiðslu ketsjúa en Inkaveldið 

var þjóðmenning sem var við stjórn í Suður-Ameríku frá 1438 til 1533 (sjá Espinoza 

Soriano 1997, 9). Inkarnir hertóku ýmis þjóðarbrot meðfram vesturströnd Suður-

Ameríku og sameinuðu í eitt ríki sem kallaðist Tawantinsuyo. Þar var ketsjúa sett sem 

opinbert tungumál, með því fylgdi að íbúar áttu að trúa bara á einn guð, sólguðinn eða 

Inti á ketsjúa, auk þess áttu þeir að vera undir bara einum keisara sem var Inkinn (sjá 

Cerrón Palomino 1987, 49-52).  

 Með komu Spánverjanna og yfirráðum þeirra árin 1533 til 1824 (sjá Espinoza 

Soriano 1986, 171-172) náði spænskan smám saman yfirhöndinni á kostnað ketsjúa 

vegna mikillar fækkunar fólksins sem fyrir var. Hún var komin til vegna borgarastríða 

og farsótta sem komu með Spánverjunum (sjá Espinoza Soriano 1987, 52). Við komu 

Spánverjanna hófu íbúar að flýja undan þeim og út úr Tawantinsuyo og tóku með sér 

þeir tungumálið sitt. Því má sjá að strax eftir upphaf landnáms Spánverjanna varð 

frekari útbreiðsla á ketsjúa, bæði með hópum trúboða og yanacona
2
 (sjá Espinoza 

Soriano 1997, 388-390).  

                                                            
2 Félagshópur sem var sambærilegur íslenskum vinnumönnum til sveita.  
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 Í dag er ketsjúa talað í sjö löndum; í Ekvador, Kólumbíu, Perú, Bólivíu, 

Argentínu, Brasilíu og Síle. Ketsjúasvæðið er þó ekki lengur það sama og það var á 

tímum Inkanna. Á ákveðnum svæðum hefur ketsjúa dáið út, eins og á flestum svæðum í 

Argentínu. En á öðrum svæðum hefur það breitt úr sér, til dæmis hafa fundist 

ketsjúamælendur í Brasilíu, Kólumbíu og Paragvæ (Palomino 1987, 52-75). 

Upplýsingar um fjölda ketsjúamælenda eru ekki nákvæmar í öllum löndunum og í 

sumum þeirra eru þær ekki til. Kemur það til af því að í manntali sumra þeirra eins og í 

Argentínu er ekki spurt um tungumál af því að flestallir tala spænsku. Því eru tölur um 

ketsjúmælendur í Argentínu áætlaðar en ekki byggðar á manntali líkt og í Perú og 

Bólivíu (sjá Hornberger og Coronel Molina 2004, 18). 

 Eins og sjá má í töflu 1 hér að neðan er fjöldi ketsjúamælenda mjög mismunandi 

eftir löndum. 

Land Mannfjöldi Manntal/ár Mælendur Hlutfall % 

Brasílía 

Síle 

Kólumbía 

Argentína 

Ekvador 

Bólivía 

Perú 

* 

15.116.435 

33.109.840 

36.600.000 

9.648.189 

8.274.325 

25.810.331 

1979 

2002 

1993 

1999 

1990 

2001 

2007 

700 

6.175 

20.000 

300.000 

362.525 

2.283.465 

3.360.331 

* 

0.04 

0.06 

0.82 

3.76 

27.60 

13.02 

Tafla 1: Fjöldi ketsjúamælenda í sjö löndum Suður-Ameríku. 

Eins og sjá má í töflu 1 er Brasilía með fæstu ketsjúamælendurna af þeim 

löndum sem hafa verið nefnd en Cerrón Palomino komst að því árið 1979 að í Brasilíu 

væru ketsjúamælendur á Acresvæðinu og að þeir væru um 700 en að meirihluti þeirra 

væri tvítyngdur eða jafnvel þrítyngdur. Hugsanlega má finna ketsjúamælendur í 

Paragvæ en ekki hefur verið gefin upp neinn fjöldi þar að lútandi (sjá Cerrón Palomino 

1987, 52-75). 
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  Næst á eftir Brasilíu er Síle með næstfæstu ketsjúamælendurna, tölur frá Síle eru 

þó ekki tölur yfir mælendur heldur yfir þá einstaklinga sem kynntu sig sem 

Ketsjúafrumbyggja þegar tekið var manntal árið 2002, eða alls 6.175 einstaklingar (sjá 

www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf) þessi tala gæti því verið lægri en raunfjöldi þeirra 

sem tala ketsjúa er. Þá kemur Kólumbía næst í röðinni en ketsjúa er áberandi á 

svæðunum Putumayo, Cauca og Caquetá (sjá Cerrón Palomino 1987, 52-75). Árið 1993 

voru um 20.000 ketsjúamælendur í landinu (sjá Hornberger og Coronel Molina 2004, 

20). 

  Í Argentínu er ketsjúa einkum talað í norðausturhluta landsins í tveimur 

héruðum, Jujuy og Santiago de Estero, en í flestum öðrum héruðum er ketsjúa nánast 

útdautt. Svo til að segja allir ketsjúamælendur þar eru tvítyngdir (sjá 

www.adilq.com.ar/ponencia09.html). Ketsjúamælendur í Argentínu eru nú um 300.000 en 

stór hluti af þeim er innflytjendur frá Bólivíu (sjá Hornberger og Coronel Molina 2004, 

18).  

 Árið 1990 voru 362.525 ketsjúamælendur í Ekvador og er Ekvador því í þriðja 

sæti yfir lönd með fjölmennasta hóp ketsjúamælenda (sjá Hornberger og Coronel 

Molina 2004, 20) en þar er ketsjúa þekkt sem quichua og er meirihluti í fjallahéruðum 

og í austurhluta landsins. Í Ekvador eru þrenns konar mállýskur í mismunandi héruðum 

(sjá Cerrón Palomino 1987, 52-75).  

  Bólivía er með næstflestu ketsjúamælendurna en samkvæmt manntali 2001 voru 

2.283.465 íbúar
3
 sem höfðu ketsjúa sem móðurmál (sjá www.ine.gob.bo). Í Bólivíu er 

ketsjúa talað í borgunum Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz og La 

Paz (sjá Cerrón Palomino 1987, 52-75).  

 Eins og má sjá í töflu 1 eru flestir ketsjúamælendur í Perú. Samkvæmt manntali 

2007 voru 3.360.331 íbúi í Perú með ketsjúa tungumálið sem móðurmál (sjá 

www.inei.gob.pe). Í Perú er talað ketsjúa í öllum borgum. Bæði í Perú og Bólivíu má 

finna ketsjúa og tungumálið aymara hlið við hlið og er það sérstaklega í suðurhluta 

Perú, í borgunum Huancané, Chucuito, Moquegua og Tarata (sjá Cerrón Palomino 1987, 

65).  

                                                            
3 Miðað var við einstaklinga eldri en fjögurra ára.

   

http://www.ine.gob.bo/
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Af því sem hér hefur verið sagt má áætla gróflega að rúmlega sex milljónir 

manna tala tungumálið. Líkt og Hornberger og Coronel benda á er talan er þó líklega 

hærri eða á milli átta og tólf milljónir manna sem tala ketsjúa tungumálið.Þeir komast 

að þessari niðurstöðu þar sem að manntölin og tölurnar eru orðnar gamlar sumar 

hverjar, þá er ekki talið í sumum landanna eins og Paragvæ og því ekki til tölur þaðan. 

Einnig er hugsanlegt að í manntali þessara landa séu tölurnar ekki alltaf nákvæmar því 

að eins og Cerrón Palomino (1987, 75) bendir á segja þeir sem eru tvítyngdir stundum 

að þeir tali bara spænsku vegna þess að ketsjúa sé óvinsælt og að afneita ketsjúa sé eina 

leiðin til að verja sig gegn fordómum. 

Ketsjúa tungumálið er talað mest á sérstökum svæðum í Perú, eins og má sjá á 

eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 1: Fjöldi ketsjúamælenda í Perú, þar sem ketsjúa er helst talað af löndum Suður-Ameríku.  

Heimild: http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?ori=C 

 

Af mynd 1 má sjá að ketsjúa er helst talað í borgunum Cusco, Lima, Puno, 

Ayacucho og Apurimac. Meirihluti þessara borga er staðsettur í fjöllunum, fyrir utan 

Lima sem er við ströndina. Á fjórða kafla ritgerðarinnar verður rætt nánar um þessi 

atriði, þ.e. um ketsjúamælendur í dreifðari byggðum landsins. 

 

 

Mikið hefur verið talað um að notkun ketsjúa á þessum svæðum færi minnkandi, 

tafla 2 sýnir því þessa breytingu í Perú. 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/RedatamCpv2007.asp?ori=C
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 1981 1993 2007 

Ketsjúamælendur 2341743 3177937 3360331 

Fjöldi íbúa 17005210 22048356 27412157 

Hlutfall % 13,77% 14,41% 12,25% 

Tafla 2. Breyting á fjölda ketsjúamælanda í Perú frá árinu 1981 til 2007. 

Heimild: http://www.inei.gob.pe/ 

Eins og sjá má í töflu 2 hér að ofan hefur orðið neikvæð þróun með tilliti til 

notkunar ketsjúa tungumálsins í Perú undanfarna áratugi. Árið 1981voru 

ketsjúamælendur 2.341.743 talsins, eða 13,77% af heildarfjölda íbúa en árið 1993 voru 

þeir 3.177.937, eða 14,41% íbúanna og í síðasti manntali árið 2007 voru taldir 

3.360.331 íbúi sem var með ketsjúa sem móðurmál, eða 12,25% af heildarfjölda íbúa í 

Perú. Eins og má sjá hér að ofan hefur fjöldi ketsjúamælanda minnkað um 2,19% frá 

árinu 1993 til 2007. Tölur þesssar voru gerðar fyrir fjórum árum en gera má ráð fyrir því 

að svipuð þróun hafi haldið áfram.   

Í þessum kafla hefur verið fjallað um uppruna og útbreiðslu ketsjúa frá 

ströndinni til Andesfjallanna og þaðan til hinna sjö landanna í Suður-Ameríku. Ketsjúa 

hafði sterkasta stöðu á tímum Inkanna á 15. og 16. öld. En með komu Spánverjanna árið 

1533 varð svæðið undir valdi þeirra. Samkvæmt Hornberger og Coronel Molina eru 

ketsjúamælendur átta til tólf milljónir en engar nákvæmar upplýsingar eru til meðal 

annars vegna þess að í manntali sumra landanna er ekki spurt fólk um 

tungumálakunnáttu. 

Ketsjúa er talað í sjö löndum heims, Brasílíu, Síle, Kolumbíu, Argentínu, 

Ekvador, Bolivíu og Perú. Eins og áður var sagt, eru flestir ketsjúamælendur í Perú, eða 

meira en 3.000.000, og borgir þar sem ketsjúa er helst töluð eru staðsettar til fjalla. 

Greint hefur verið frá því hér að ketsjúa á undir högg að sækja en í töflu 2 var sýnd 

fækkun málhafa um 2,19% frá árinu 1993 til 2007. Þessi þróun er sláandi og greinilega 

afar nauðsynlegt að komið verði í veg fyrir það að ketsjúa tungumálið glatist, en í næsta 

kafla verður rætt um rök fyrir því að varðveita tungumál eins og ketsjúa.  

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
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3. Af hverju á að vernda tungumál?  

Tungumál deyja út þegar síðasti sem talar ákveðið tungumál deyr. Það skiptir ekki máli 

hversu stórt eða gamalt tungumálið er, það hefur rétt til að halda lífi. Tungumál sem 

deyr hefur beint eða óbeint áhrif á alla (sjá Crystal 2003, 30-34). Þegar þessi tungumál 

deyja út þá er „another precious source of data – for philosophers, scientists, 

anthropologists, folklorists, historians, psychologists, linguists, writers – [...] lost.“ 

(Crystal 2003, 53). Og til að komast hjá hættunni er mikilvægt að vernda tungumál.  

 Í heimi sem er svo tengdur má spyrja sig um kosti þess að vernda tungumálin. 

David Crystal, einn fremsti málvísindamaður heims, er mjög fylgjandi verndun 

tungumála. Í bók sinni Death of a language dregur hann fram kosti þess að vernda 

tungumálin sem skipta þúsundum í veröldinni. Rökin fyrir varðveislu tungumála telur 

hann einkum vera þau að sérhvert tungumál geymi menningu okkar sem inniheldur 

sögu, það sé samskiptatæki, siðvenjur felist í því og sjálfsmynd þjóðar og að í 

tungumálunum megi finna fjölbreytni. 

 Crystal tilgreinir þannig fimm meginrök fyrir því að varðveita skuli tungumál. Í 

fyrsta lagi segir hann að fjölbreytni sé nauðsynleg vegna þess að ef tungumálið væri 

hugsað frá vistfræðilegu sjónarhorni væri hægt að fullyrða að sérhvert tungumál sé ekki 

eitt heldur hluti af kerfi. Þess vegna sé varðveislan jákvæð og mikilvæg fyrir 

mannkynið. Ef einn hluta vantar eða hann skemmist getur það haft slæmar afleiðingar 

fyrir allt kerfið (sjá Crystal 2003, 32-33). 

 Í öðru lagi telur hann að tungumál séu áhugaverð sjálf af því að þau séu 

heillandi, gagnleg og mikilvæg, og hvert tungumál sé eins og kerfi og þegar hlutum þess 

er blandað saman geti þeir tjáð á mismunandi hátt það sem maður hefur í huga. Því 

glatast möguleikinn á að tjá ef tungumál tapast (sjá Crystal 2003, 54).  

 Í þriðja lagi segir Crystal að tungumál hjálpi við að auka þekkingu af því að 

tungumál sameini og safni allri þekkingunni sem er til í menningunni. Tungumálin séu 

notuð kynslóð eftir kynslóð. Með menningu fortíðar hafi safnast dagleg reynsla, eins og 

lífsvenjur, læknisaðferðir, vinnuaðferðir, goðsagnir og svo framvegis. Til að geta tjáð sig 

um þessi atriði þurfti að þróa orðaforða til að vísa til menningarinnar og þörf sé á að 

varðveita þann orðaforða og þekkingu (sjá Crystal 2003, 47). 
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 Í fjórða lagi bendir Crystal á að tungumál séu geymsla sögunnar. Má líkja þeim 

við það að fara heim í geymsluna sína og finna þar heilan kassa með myndaalbúmi 

fjölskyldunnar, gömul leikföng sem einhver getur notað seinna, útilegubúnaðinn sem 

verður notaður næsta sumar, frímerki sem var safnað á mörgum árum o.s.frv. Alls konar 

hluti sem maður hefur geymt eða safnað í lífinu. Svona sé tungan, hún geymi sögu 

mannsins og hún er tenging við fortíð okkar af því hún lýsir uppruna og þróun 

þjóðarinnar (sjá Crystal 2003, 41).  

 Í fimmta lagi segir Crystal að tungumál tjái sjálfsmynd. Samfélagið þarf 

sjálfsmynd og til þess þarf einkenni sem samfélagið erfir úr menningunni. En til að vita 

hvað við erfum þurfum við tungumálið. Sérhver einstaklingur hafi sitt hlutverk í 

menningu sinni af því að maðurinn skapar menninguna, þar af leiðandi sé menningin 

sjálfsmynd samfélagsins. Hægt sé að tjá sig á ólíkan hátt, megi þar nefna tónlist, 

siðvenjur, málverk og almenna daglega hegðun eins og að tala við aðra. Í samræmi við 

þetta megi sjá að sjálfsmynd samfélagsins sé fólgin í tungumálinu og sjálfsmyndin geri 

það að verkum að samfélagið geti skarað fram úr öðrum samfélögum (sjá Crystal 2003, 

38-39).  

Skoðanir Crystals hér á undan eiga sannarlega rétt á sér og segja má að hann telji 

tungumálin óhjákvæmileg og nauðsynleg fyrir þróun mannkynsins. Ef tungumál væri 

ekki til væri erfitt að viðhalda og efla menningu í samfélögum.  

 Á svipuðum nótum hefur Páll Pétursson (1994, 29) vakið athygli á tengslum 

tungu og sögu, í þessu tilviki varðandi íslenska tungu: 

 [Tungan] tengir okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í 

samfélagi veraldarinnar. Hún varðveitir menningararf fyrri alda og 

gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við 

fortíðina og landið sem við byggjum. 

Eins og má sjá af umræðum hér er hugsunin um tungumál nátengd hugsuninni 

um þjóð af því að varðveisla tungumáls viðheldur menningarlífi þjóðar. En ekki eru allir 

á þeirri skoðun sem hér hefur komið fram og telja verndun og varðveislu tungumála 

ekki af hinu góða því það væri gott fyrir mannkynið og myndi gera heiminn fullkominn 

að hafa bara eitt tungumál. Um þetta hefur Crystal m.a. fjallað og bent á þau mótrök að 

þrátt fyrir hugmyndina um að það væri kostur að hafa eingöngu eitt tungumál í 

heiminum hafi sagan sýnt að á síðustu öld hafi verið borgarastríð í mörgum eintyngdum 
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löndum. Því sé það ranghugmynd að halda að eintyngdur heimur veiti frið. Hin rökin 

sem andstæðingar verndunarsjónarmiða hafa sett fram eru þau að fjölbreytni tungumála 

hafi slæm áhrif á heimsfjármálin því þannig myndist krafan um að þýða úr mörgum 

tungumálum sem nú til dags er mjög algengt í öllum heiminum (sjá Crystal 2003, 27-

30).  

Af þeim rökum sem David Crystal nefnir um mikilvægi þess að vernda 

tungumál má álykta að tungumál séu ómissandi og að koma verði í veg fyrir að þau deyi 

út og það er einnig nauðsynlegt að viðhalda fjölbreytni í tungumálum heimsins. 

Tungumál er geymsla sem inniheldur sögu mannkynsins, tungumál auka þekkingu og 

það gerir þau áhugaverð. Og eitt það mikilvægasta er að tungumál tjá sjálfsmynd hvers 

samfélags. Á hinn bóginn er mjög mikilvægt að hver og einn geti tjáð sig á eigin 

móðurmáli. Bent hefur verið á það sömuleiðis að sú hugmynd að hafa bara eitt 

tungumál sé ekki rökrétt því ávinningurinn sé ekki eins mikill og oft er haldið fram. 

Mikilvægt er að hafa rök David Crystals um nauðsyn þess að varðveita tungumál 

í huga í næsta kafla þar sem fjallað verður um verndun íslensku og ketsjúa. Þá verður 

komið inn á það hvernig íslenskan hefur verið varðveitt og hvað sé brýnt að gera til að 

varðveita ketsjúa tungumálið sem getur talist tungumál í hættu, eins og greint var frá í 

öðrum kafla ritgerðarinnar.  

 

 

 

4.  Málvernd. 

4.1.  Verndun íslensku 

Þann 19. júní 1994 varð íslenska lýðveldið 50 ára. Þar með fékk Ísland sjálfstæði frá 

Dönum. Fagnað var með stórhátíð á Þingvöllum þennan dag þar sem sannkölluð 

hátíðarstemmning ríkti með þjóðinni. Á hátíðarfundinum lagði Vigdís Finnbogadóttir, 

fyrrverandi forseti, áherslu á að: 

Islendingar hafa fyrir löngu hlotið viðurkenningu sem fullgild þjóð í 

samfélagi þjóðanna. En á þessum degi fullhuganna hljótum við samt að 

hugsa til þess að um aldir átti íslensk þjóð sér umfram allt eina réttlætingu, 

ein rök til þess að krefjast áheyrnar á þingum heimsins: Hún átti sér 
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sjálfstætt tungumál og á þessu tungumáli hafði hún varðveitt minningar 

sínar, sögur sínar, ljóð sín, frábrugðin minningum, sögum og ljóðum 

annarra þjóða. Það var sá arfur sem gaf henni réttlætingu. A öllum öldum 

voru uppi konur og karlar sem sáu til þess að minningarnar varðveittust og 

þeim væri fleytt frá kynslóð til kynslóðar, sáu til þess að ekkert gleymdist 

sem var þess eðlis að það gæti gert líf fólksins betra og fegurra. (Vigdís 

Finnbogadóttir, 1994). 

 

Eins og sjá má af orðum Vigdísar Finnbogadóttur eru Íslendingar stoltir af 

tungumálinu sínu og hafa í gegnum tíðina verið nokkuð einhuga um að leggja beri rækt 

við það. Það er ekki skrítið að heyra ánægjuraddir hjá Íslendingum þegar einhver 

útlendingur talar íslensku. Varðveisla íslenskrar tungu hefur oft verið tengd beint við 

þjóðernisstefnu og sjálfstæðisbaráttuna og oft hafa heyrst þau sjónarmið að íslensk 

tunga geri Íslendinga að þjóð. Málverndarhugmyndir eiga sér eldri rætur því íslenskan 

átti sér málsvara á 16. öld þegar Arngrímur Jónsson lærði kom með hugmyndina um að 

hreinsa tungumálið af erlendum áhrifum. Síðan þá hefur verið mikil umræða um 

verndun tungunnar í íslensku samfélagi. Á 19. öld varð málverndunarbaráttan mjög 

öflug hjá Fjölnismönnum og á ýmsum sviðum hófst barátta hjá Íslendingum um að fá 

íslenska tungu samþykkta sem viðurkennt tungumál í opinberum samskiptum á milli 

embættismanna á Íslandi. Á þeim tíma voru samskipti í opinberri stjórnsýslu á dönsku 

meira að segja mætti halda því fram að íslenskan hafði einungis notið heima við. Ár 

eftir ár var barist gegn niðurlægingunni sem fylgdi því að ekki væri notuð íslenska í 

íslenskri stjórnsýslu. Árið 1844 skipaði Kristján 8. Danakonungur sér raunar í hóp 

málverndarsinna er hann fyrirskipaði að þeir sem vildu hafa embætti á Íslandi ættu að 

minnsta kosti að skilja og geta talað íslensku að einhverju leyti. Stór sigur vannst einnig 

fyrir íslenskuna árið 1850 þegar til Íslands kom nýr stiftamtamaður Danakonungs, 

Trampe greifi, og fór að skrifa bréf til embættismanna á íslensku. Íslenskir 

embættismenn gátu þar með ekki lengur aðgreint sig frá íslenskum almenningi með 

dönskunni (sjá Gísla Sigurðsson 2006). Notkun dönskunnar var hætt á síðari hluta 19. 

aldar þegar byrjað var að nota íslenskuna alls staðar í opinberum embættisgjörðum í 

kjölfar þeirrar vakningar sem hafði orðið hjá Íslendingum um að nota íslenskuna 

opinberlega. Áður hafði náðst sá áfangi að íslenska var notuð alls staðar í löggjöf og 

dómskerfi í landinu (sjá m.a. Kjartan Ottósson 1990; Gísla Sigurðsson 2006, 3; Íslensku 

til alls 2008, 10). 

 Í dag er málverndun og umræðan um hana ennþá virk í þjóðfélaginu. Slík 

umræða hefur haft góð áhrif á þróun íslenskunnar því þrátt fyrir skiptar skoðanir hefur 
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hún vakið meðvitund meðal Íslendinga um hvaða þýðingu tungan hefur nákvæmlega 

fyrir þá (sjá Íslensku til alls 2008, 10). Vissulega hafa ekki allir verið á einu máli um 

gildi eða áherslur þess málræktar- og málverndarstarfs sem unnið hefur verið í íslensku 

málsamfélagi í gegnum tíðina, eins og sjá má af orðum Gísla Sigurðssonar (2006, 3-4): 

Íslensk málstefna og umræður um tungumálið geta orðið með heitustu 

deilumálum hér á landi. [...] Sumum þykir tungumálið vera að glutrast 

niður á vörum þjóðarinnar og hafa um það hin herfilegustu dæmi, aðrir 

fara gegn málræktarmönnum og saka þá um að ala á málótta landslýðsins 

sem þori ekki að tjá sig á sinni eigin tungu. [...]  

Það er [...] fákænska að halda að málræktar sé ekki þörf eða að hún sé 

séríslenskt fyrirbæri. Spurningin snýst miklu fremur um það hvernig og á 

hvaða forsendum við viljum stunda málrækt hér og nú, ekki vegna þess 

að íslenskan sé merkilegri en aðrar tungur heldur vegna þess að málrækt 

er eðlilegur hluti af menningarviðleitni mannsins hvar sem er.  

Eins og sjá má af þessum orðum hefur umræða um íslenska málrækt oft verið heit 

en ljóst er að umræðan um tungumál og gildi þess er afar mikilvæg fyrir tungumálið 

eins og einnig var rætt í 3. kafla þar sem fjallað var um sjónarmið David Crystals sem 

telur að þegar samfélagið missi áhuga á tungunni sé hún í mikilli hættu.  

Í íslensku málsamfélagi liggur fyrir málstefna. Málstefnan inniheldur allar 

skráðar eða óskráðar reglur tungumálsins. Þrátt fyrir að Íslendingum hafi lengi verið 

umhugað um tungu sína hefur þó ekki verið til opinber samþykkt málstefna. Hún hefur 

eingöngu verið til sem lýsingar um verndun og ræktun tungunnar í greinum, bókum, 

blöðum eða bara sem óskráðar hugmyndir. Í málstefnunni hefur falist að Íslendingar 

hafi það að markmiði að varðveita tungu sína og efla (sjá Íslensku til alls 2008, 7-11). 

Ari Páll Kristinsson (2001) hefur sagt að íslensk málstefna hafi tvíþætt meginhlutverk. 

Annað er að varðveita tungumálið sem hefur verið talað frá landnámi til dagsins í dag 

þrátt fyrir allar breytingar í tungumálinu. Hitt hlutverkið sé að efla tungumálið til þess 

að Íslendingar geti nota það almennilega. Dæmi um eflingu tungumálsins er þá það að 

bæta við nýyrðum, efla notkun, auka kunnáttu í tungumálinu og styðja það sem 

móðurmál.  

Íslensk málnefnd var formlega stofnuð árið 1964, lög voru sett um málnefndina 

árið 1984 (nr. 80/1984) og árið 1990 voru ný lög (nr. 2/1990) samþykkt um Íslenska 

málnefnd en þar kom fram að aðalhlutverk málnefndarinnar væri að vinna að eflingu 

íslenskrar tungu og varðveislu hennar í ræðu og riti. Árið 2006 voru fimm stofnanir sem 
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unnu að íslenskum fræðum á einn eða annan hátt sameinaðar í eina stofnun, Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (um hana gilda lög nlr. 40/2006). Þar var kveðið 

á um það hlutverk málnefndarinnar að hún ætti að veita stjórnvöldum ráðgjöf um 

íslenskt mál og leggja fyrir tillögur til menntamálaráðherra um málstefnu og auk þess 

ályktun um það hver sé staða tungunnar árlega (sjá Íslensku til alls 2008, 11-12).  

 Í samræmi við það sem á undan var sagt hefur Íslensk málnefnd nú unnið 

formlegar tillögur að íslenskri málstefnu fyrir menntamálaráðherra. Meginmarkmið 

þeirra tillagna er að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags 

og að leggi beri áherslu á vandaða íslensku sem nýtist til tjáningar við hvers kyns 

aðstæður (sjá Íslensku til alls 2008 , 7). Í skjalinu Íslenska til alls þar sem tillögur 

Íslenskrar málnefndar eru settar fram segir m.a.: 

Framtíðarhorfur tungumáls ráðast fyrst og fremst af stöðu þess innan 

málsamfélagsins en ekki af stærð málsamfélagsins. Ef tungumál er notað á 

öllum sviðum er staða þess sterk. Á hinn bóginn er staða hvaða tungumáls 

sem er veik ef það er ekki notað eða jafnvel ekki talið nothæft nema á 

sumum sviðum samfélagsins og það látið víkja fyrir öðrum málum. (sjá 

Íslensku til alls 2008 , 7). 

Í ljósi þessara hugmynda telur Íslensk málnefnd afar mikilvægt að lögð sé rækt 

við íslensku og notkun hennar sé tryggð á öllum sviðum þjóðlífsins, þ.e. á öllum 

skólastigum í landinu; í vísindum og fræðum; í tölvuheiminum; í atvinnulífinu; í 

fjölmiðlum; í listum; tryggðar verði þýðingar og túlkun á íslensku í auknu alþjóðlegu 

samstarfi; og að lögð verði rækt við íslenskukennslu meðal erlendra íbúa landsins sem 

hafa íslensku sem annað mál.  

 Af því sem hér hefur verið fjallað um má álykta að íslensk málvernd hafi 

löngum skipað háan sess meðal þjóðarinnar. Í seinni tíð hefur lagalega stöðu íslenskrar 

tungu borið á góma. Staða hennar er tryggð víða í samfélaginu, nefna má að notkun 

íslenskunnar er trygg í íslenskum lögum, auglýsingar þurfa að vera á íslensku, 

íslenskukunnátta er nauðsynleg til þess að útlendingar fái atvinnuleyfi á Íslandi, kennsla 

í grunnskólum og framhaldsskólum á að vera á íslensku, útvarpstöðvar eiga að efla 

íslenskuna, í leiklistarlögum stendur að Þjóðleikhúsið sem er eign þjóðarinnar eigi að 

vera til fyrirmyndar um meðferð íslenskrar tungu o.s.frv. Samt eru engin ákveðin lög til 

um stöðu íslenskrar tungu . Hvergi í stjórnarskránni eða lögum er kveðið á um það að 

íslenskan sé opinbert tungumál íslenska lýðveldisins (sjá Íslensku til alls, 19-20). 
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Breytingar hvað varðar lagalega stöðu íslensku í þjóðfélaginu eru þó í farvatninu nú því 

frumvarp til laga var lagt fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010-2011 um stöðu 

íslenskunnar í samfélaginu. Frumvarpið er ennþá í umræðu í Alþingi þegar textinn er 

skrifaður en í fyrstu grein frumvarpsins segir: ,,Íslenska er þjóðtunga Íslendinga og 

opinbert mál á Íslandi.“ (sjá Frumvarp til laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 

táknmáls). 

Í þessum umræðum öllum um íslenska málvernd og málrækt er ljóst að margir 

telja að ekki sé minni ástæða nú til að leggja rækt við íslenska tungu en áður, ekki síst í 

ljósi þess að alþjóðasamskipti fara vaxandi og notkun enskunnar er áberandi í 

samfélaginu. Því sé mjög mikilvægt að fylgst sé með stöðu tungunnar og horfum. Í 

skjalinu Ályktun um stöðu íslenskrar tungu frá árinu 2010 þar sem liggur fyrir mat 

Íslenskrar málnefndar, segir að málnotkun í íslensku háskólasamfélagi hafi breyst á 

síðustu árum og að sú þróun hafi oft orðið á kostnað íslenskrar tungu. 

Áhyggjur Íslenskrar málnefndar eiga vafalítið rétt á sér og af þeim má dæma að 

málverndarstarfi ljúki aldrei heldur þurfi að halda áfram að rækta tungumál og efla það í 

síbreytilegum heimi.  

 

4.2. Verndun ketsjúa  

4.2.1. Staða ketsjúa í perúska málsamfélaginu 

Þrátt fyrir að ketsjúa tungumálið líti út fyrir að vera stórt og sterkt þá er það í hættu og í 

hnignun (sjá Hornberger og King 2001,167). Notkun ketsjúa fór að minnka á síðustu 

áratugum í Perú þar sem tungumálið er notað meðal frumbyggja í dreifbýlinu. Annars 

tala þeir spænsku við aðra sem eru utan dreifbýlisins og líka á opinberum sviðum 

þjóðlífsins (til dæmis í viðskiptum). Stundum er heimilið ekki lengur nóg til að viðhalda 

ketsjúa því nýjar kynslóðir tala frekar spænsku, segja málfræðingarnir Hornberger og 

King (2001,168) sem gerðu rannsókn í Puno í Perú á 9. áratugnum. Roberto Zariquiey 

málfræðingur segir að þetta séu einhvers konar málskipti
4
, þ.e. þegar notkun 

spænskunnar kemur í staðinn fyrir ketsjúa, eftir því sem að farið er nær Lima, 

                                                            
4 e . replacement rate. 
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höfuðborg Perú er líklegra að ketsjúamælendur skipti út ketsjúa fyrir spænsku (sjá 

Castillo 2007 og rit sem þar er vísað til).  

Miklar breytingar hafa orðið frá 1940-1980 eins og má sjá á næstu mynd: 

 

 Mynd 2: Breytingar á fjölda eintyngdra spænskumælenda og eintyngdra ketjsúamælenda á tímabilinu 

1940-1982 meðal íbúa í Perú. Heimild: Hornberger og King (2001, 167-168). 

Eins og má sjá á mynd 2 hér að ofan hefur orðið merkileg fækkun eintyngdra 

ketsjúamælenda frá 1940 til 1982, þeir eru 31% árið 1940, 17% árið 1961 og 11% árið 

1982. Á sama tíma hefur eintyngdum spænskumælendum fjölgað frá því að vera 50% 

árið 1940 í 65% árið 1961 og í 72% árið 1982 (sjá Hornberger og King 2001,167-168). 

Engar upplýsingar eru til um það hvort þessi þróun hafi haldið áfram eftir 1982 fram til 

þessa dags.  

 Ketsjúa hefur í raun átt undir högg að sækja og verið á undanhaldi í tæplega 500 

ár. Á þeim tíma sem Spánverjar réðu ríkjum var ketsjúa samskiptamál Spánverja og 

frumbyggja. Undanhald tungumálsins byrjaði um miðja 16. öld þegar skipað var að 

spænskan yrði að opinberu tungumáli. Ketsjúa var þá ekki lengur hitt samskiptamálið. 

Á þessum tímapunkti byrjaði niðurlæging og aðskilnaður frumbyggja, spænskan varð 

tungumál þeirra sem höfðu völd í samfélaginu. 

 Perú fékk sjálfstæði frá Spáni árið 1821. En þetta breytti ekki stöðu ketsjúa í 

perúska samfélaginu af því að spænskan hélt áfram sem opinbert tungumál. Staða 
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íbúanna og tungumálsins var hin sama eða verri þar sem þau voru í mörgum tilvikum 

hunsað.  

 Á síðustu fjórum áratugum hefur staða ketsjúa tungumálsins verið rædd á 

opinberum vettvangi. Árið 1975 var ketsjúa gert að opinberu tungumáli í landinu ásamt 

spænskunni. En þetta hafði gerst í kjölfar baráttu frumbyggja í Perú á þessum tíma. Það 

breytti þó ekki stöðu frumbyggjanna eða ketsjúa því lög voru sett en ekki var eftir þeim 

farið (sjá Hornberger og King 1977, 167-170) Við þetta má bæta að landslög Perú eru á 

spænsku. Hornberger og King segja að ketsjúa sé tengt við:  

,,the rural, uneducated and poor, while Spanish remains the primary 

language of national and international communication, literacy and 

education, and professional and academic success.“ (Hornberger og 

King 1977, 167).  

Það var nýlega sem ketsjúa byrjaði að birtast á forsíðu fjölmiðlanna, eða þann 

27. júlí 2007 þegar ný ríkistjórn Alejandro Toledo var að sverja eið. Hilaria Supa og 

María Sumiri (báðar ketsjúamælendur kosnar á perúska þingið) sóru eið á þinginu á 

ketsjúa þrátt fyrir að það hefði þær afleiðingar að eiður þeirra hafi þar með verið talinn 

ógildur. Flestum á þinginu kom þetta á óvart því þangað til hafði enginn þorað að gera 

það þrátt fyrir að vera ketsjúamælandi. Síðan þessi atburður varð hefur ketsjúa verið til 

umræðu í ýmsum fjölmiðlum, margir hafa gagnrýnt það að ketsjúa skuli töluð núna á 

21. öldinni þegar nútíminn er í hámarki. Margir hafa verið ósammála því eins og Martha 

Hildebrandt alþingismaður og máfræðingur sem sýndi óþolinmæðin sína í fjölmiðlum 

og sagðist vera ,,þreytt á að heyra fólk tala annað tungumál“, að ketsjúa væri ekki talað í 

Lima og að þingið væri í Lima. Hilaria Supa segir að ketsjúamælendur hafi þurft að 

yfirgefa tungumálið sitt vegna þess að þeir hafi verið neyddir til að gera það. Tækifærin 

séu takmörkuð. Þegar þeir sæki um vinnu sé til dæmis skilyrði að tala að minnsta kosti 

ensku eða eitthvert annað tungumál. En í mjög fáum atvikum sé það skilyrði að tala 

ketsjúa, sem þó séu nýleg dæmi um eins og á sveitaheilsugæslum eða í sveitaskólum. 

Þessar umræður höfðu það í för með sér að tveir þýðendur voru ráðnir í þinginu til að 

þýða allskonar skjöl fyrir þær (sjá Castillo 2007). 
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4.2.2. Hvað veldur veikri stöðu ketsjúa? 

Margt kemur til þegar veik staða ketsjúa er rædd. Hornberger og King hafa nefnt þrjár 

meginástæður fyrir veikri stöðu ketsjúa.  

Fyrst nefna þeir margbreytileika tungumálsins og ótrygga stöðu sem ástæður 

þess að ketsjúa tungumálið er lítið notað. Málvísindalegur fjölbreytileiki ketsjúa kemur 

til vegna fjölda mállýskna. Erfitt er að flokka nákvæmlega mállýskurnar en þær hafa 

verið settar í tvo flokka eins og áður kom fram: Ketsjúa I (talað í Mið-Perú) og ketsjúa 

II (talað í suður og norður Perú, í Bólivíu, Ekvador, Argentínu, Síle og væntanlega í 

Kólumbíu). Þessi flokkun var gerð í samræmi við orðaforða og hljóðkerfisfræði 

tungumálsins (sjá Hornberger og King 2001, 168 - 169). Á 7. áratugnum voru gefnar út 

orðabækur á sex mállýskum (sjá Hornberger og King 2001, 169). Summer Institute of 

Linguistics
5 
leggur mikla áherslu á fjölbreytni ketsjúa og hefur flokkað ketsjúa í 47 

mállýskur (sjá http://www.ethnologue.com).  

 Þessar aðstæður valdi því að það sé erfitt fyrir perúsku ríkistjórnina að koma 

með eina lausn og búa til bara eina málstefnu fyrir allt landið. Ríkistjórnin þurfti að gera 

sérstakar málfræðireglur fyrir hverja mállýsku. Ástand sem veldur ennþá deilum í 

samfélaginu til dæmis hvort ketsjúa eigi fimm eða þrjú sérhljóð ( í Cusco er talað með 

fimm sérhljóðum og í Ayacucho með þremur), sjá bókakafla eftir Samanéz í bókinni 

,,Quechua en debate“ (sjá Samanéz 1992) og þar að auki eru miklar deilur um hvort sé 

leyfilegt að laga spænsk orð að málfræði ketsjúa. 

 Önnur ástæða sem Hornberger og King nefna eru aðstæður ketsjúamælenda. 

Yfirleitt búa þeir í fjöllunum og í sveitunum. Á síðustu árum hefur aftur á móti orðið sú 

merkilega breyting að heil bæjarfélög hafa flust inn í aðra stóra þéttbýlisstaði og þá 

sérstaklega í stórar borgir. Þangað fer fólk að vinna í heimaþjónustu, í byggingariðnaði, 

sem verkamenn í fyrirtækjum eða eitthvað annað. Á þessum svæðum er spænska 

aðalsamskiptamálið og þar þarf fólk að aðlaga sig þessu nýja umhverfi og jafnvel hætta 

algerlega að tala annað móðurmálið sitt, ketsjúa, nema ef vera skyldi heima hjá sér. 

Íbúarnir búa við ólíkar aðstæður, margir eru jafnvel í mjög alvarlegum aðstæðum en 

flestir búa í fátækrahverfum (sjá Hornberger og King 2001, 170). Í Lima, höfuðborg 

Perú, hafa myndast byggðir í eyðimörkinni þar sem ekki er til vatn, rafmagn eða skólar. 

                                                            
5 Þetta er trúarleg samtök sem eru ekki rekin í gróðaskyni. Þau eru stofnuð til þess að aðstoða 

tungumálasamfélög um allan heim. 

http://www.ethnologue.com/
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Íbúar þurfa að fara í rútu ef hún er fyrir hendi, eða að ganga marga klukkutíma til að 

fara í vinnu og stunda skóla. Aðstæður sem minna um margt á það sem þeir eiga að 

venjast í fjöllunum þaðan sem þeir koma. Eina leiðin til að komast úr þessum aðstæðum 

er að ,,halda áfram“, þ.e. að gleyma þessu öllu sem kom með þeim (tungumál og 

menning) og læra tungumál sem veitir ,,virðingu“ og ,,framþróun“, þ.e. spænskuna.  

Þriðja ástæðan, er sú að ketsjúa hefur líka félagsmálvísindalega fjölbreytni. Á 

sömu svæðum er talað ketsjúa, spænska, aymara og önnur innfæddra tungumál. Nú á 

dögum er erfitt að finna eintyngda mælendur með ketsjúa sem móðurmál. Miklar 

félagslegar hreyfingar eru á milli borganna og það gerir erfitt um vik að greina 

ketsjúamælandi samfélög (sjá Hornberger og King 2001, 171).  

Fleira má nefna sem veldur veikri stöðu tungumálsins og má þá benda á veika 

félagslega stöðu ketsjúamælenda. Á áttunda áratugnum beitti hryðjuverkasamtökin 

Sendero Luminoso
6 

miklu ofbeldi gagnvart frumbyggjunum í fjöllunum og í kjölfarið 

flúðu margir úr bæjunum og eftir stóðu heilu bæjarfélögin tóm (sjá Hornberger og King 

2001, 170). Þannig sættu ketsjúamælendur miklu ofbeldi á hryðjuverkatímanum á þeim 

svæðum þar sem ketsjúa var mest talað (sjá La violación de los derechos colectivos 

2003, 637-638), eins og var sýnt í kaflanum 2. 

 Samkvæmt lokaskýrslu nefndarinnar sem rannsakaði hryðjuverkin í Peru frá 

1980-2000 voru 69.280 manns drepnir eða látnir hverfa en nefndin telur að fjöldinn gæti 

verið meiri (sjá Estimación del total de víctimas 2003, 13). 75% af fórnarlömbum 

þessara hryðjuverka höfðu haft ketsjúa tungumálið sem móðurmál, sem eru þrisvar 

sinnum fleiri en þeir sem höfðu spænsku sem móðurmál (sjá La violación de los 

derechos colectivos 2003, 130 -131).  

  Á hinn bóginn, fjöldi flóttamanna frá ofbeldisvæðinu gæti verið um það bil hálf 

milljón manns. Flestir voru ketsjúamælendur. Þeir leituðu athvarfs í stórum borgum og 

þar byrjuðu að myndast fátæk hverfi í kringum borgir (sjá La violación de los derechos 

colectivos 2003, 627). Þegar talað er um fórnarlömb hryðjuverkatímans eru konur, 

menn, gamalt fólk og börn sem gátu ekkert annað gert en að flýja og börnin þurftu að 

fela uppruna sinn til að forðast að lenda undir grun hermanna sem leituðu 

hryðjuverkamanna í borgunum. Samkvæmt vitnisburði umboðsmanns ríkisins er 

                                                            
6 Shantytown. Hryðjuverkasamtök sem beittu ofbeldi í Perú frá 1980-2000. 
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fullkominn prófíll til að vera hryðjuverkamenn eftirfarandi, að vera uppruninn í 

Ayacucho
7
, tala ketsjúa, að stunda nám í háskólanum og búa í Callao

8
. Sumir þeirra 

sögðu að þeir (hermenn) kunnu ekki ketsjúa og gátu því ekki talað við frumbyggja (sjá 

Violencia y desigualdad racial étnica 2003, 119-120) og því var öruggasta lausnin að 

losa sig við þá. Í dag tala þessi börn ekki lengur tungumálið sitt þar sem þar til fyrir 

ellefu árum síðan var látið eins og þau væru illmenni ef þau töluðu ketsjúa.  

  Nú á dögum hefur þetta fólk fengið að fara til baka til upprunalegra heimila 

sinna. En tungumálið er gleymt og það getur ekki kennt börnunum sínum að tala það. 

Kannski er ástæðan sú að þau kunna ekki lengur ketsjúa eða þau eru ennþá hrædd við að 

tala ketsjúa þar sem svo stutt er liðið frá morðunum. Af þessu mátti draga þá ályktun að 

það að vera ketsjúamælandi var talið sem hætta fyrir samfélagið á tímum 

hryðjuverkanna.  

Félagsleg staða ketsjúamælenda er enn að mörgu leyti slæm. Benda má á 

mæðradauða í Perú sem merki um það. Árið 2008 gerði Amnesty International rannsókn 

og gaf út skýrslu í kjölfarið um mæðradauða í Perú. Þar er bent á að ein ástæða fyrir 

hárri tíðni mæðradauða í Perú sé fjöldi tungumála sem þar þrífst. Spænska er ekki 

móðurmál marga kvenna sem búa í dreifbýlinu og þær kunna jafnvel spænskuna ekki 

nógu vel til að ræða um heilsu sína. Enginn túlkur er til og margir starfsmenn eru 

einungis spænskumælandi og skilja ekki sjúklingana sína (sjá Amnesty International 

2009, 16). ,,The main cultural problem for access to health is language“ (Amnesty 

International 2008, 15). Í viðtali við konu sem hafði misst tvö börn sín eftir fæðingu 

sagði hún: 

We’re scared when they speak to us in Spanish and we can´t reply 

[...] I start sweating from fear and I can’t speak Spanish [...] what 

am I going to answer if I don´t understand Spanish? It would be 

really good if they could speak in Quechua. 

 (Amnesty International 2009, 30) 

Að mati Amnesty International er þetta bara eitt dæmi um það hversu erfitt er 

fyrir mann þegar maður getur ekki notað tungumálið sitt til að tjá sig. Konurnar leita 

ekki eftir heilbrigðisþjónustu því þeim finnst óþægilegt og óöruggt að nota 

                                                            
7 Borg í fjöllunum þar sem hryðjuverkin voru hvað alvarlegust. 

8 Bær sem á þessum tíma var byggður flóttamönnum í meirihluti. 



20 

heilbrigðisþjónustuna og vilja frekar sleppa því. Ástæðan er sú að illa var farið með þær 

og þeim var sýnd óvirðing vegna þess að þær eru fátækar og frumbyggjar. Þær telja 

jafnframt að slíkt sé algengt í samskiptum heilbrigðisstarfsmanna og íbúa. Þess vegna 

eignast þær börn sín frekar heima (sjá Amnesty International 2009, 16). Dæmin sem hér 

hafa verið nefnd gerast ekki bara í heilbrigðisþjónustunni heldur geta líka átt við þegar 

fólk fer í bankann, í skólann, að versla o.s.frv.  

Í langan tíma hefur staða ketsjúamælanda og ketsjúa þar af leiðandi verið veik. 

Þeir voru ofsóttir bæði af ríkinu og hryðjuverkamönnum frá 1980-2000. Það er lítil 

virðing fyrir ketsjúa, má þar nefna að spænskumælendur mismuna og sýna óþolinmæði 

gagnvart ketsjúamælendum vegna þess að þeir tala ketsjúa. Ketsjúamælendur fá ekki 

almennilega ríkisþjónustu eins og heilbrigðisþjónustu. Þeir búa á fátækum og 

einanguðum svæðum án grunnþjónustu og hafa því takmarkaða möguleika á að fá 

menntun. Talið er að þetta stuðli að því að ketsjúa tungumálið og mælendur þess séu 

tengd við fátækt og menntunarskort. Þar sem staða tungumálsins er svona slæm hlýtur 

að koma upp spurningin hvað sé hægt að gera til að styðja og varðveita tungumálið.  

4.2.3.   Hvað þarf að gera til að varðveita ketsjúa?  

 

Hornberger og King hafa gert greiningu á ketsjúa tungumálinu á grundvelli 

stöðu tungunnar, útbreiðslu hennar og hvað þurfi að koma til til að varðveita hana og 

endurvekja
9
. Hornberger og King setja fram hugmyndir sínar í átta stigum eða þáttum. 

Hér verða þau dregin saman og unnin út frá möguleikum um málvernd miðað við 

íslenskuna. 

Í fyrsta lagi nefna þau skráningu og söfnun menningarverðmæta. Í tungumálinu 

eru þjóðsöngvar, málshættir, þjóðsögur og orð eða orðasambönd meðal þeirra sem tala 

ennþá hreint ketsjúa
10

. Safna þarf efninu saman til að geta byggt upp hljóðfræði, 

málfræði og orðaforða (sjá Hornberger og King 2001, 172).  

                                                            
9 Í samræmi við The Graded Intergenerational Disruption Scale sem er skali með átta stigum sem Joshua 

Fishman bjó til. Skalinn sýnir mat á stöðu tungunnar, útbreiðslu og þar af leiðandi hvað er gert til að 

varðveita og endurlífga tungumál í hættu. Hornberger og King hafa byggt greiningu sína á mælihvarða 

Joshua Fishman sem lýsir hvernig á að endurlífga tungumál í hættu. 

10 Ketsjúa án þess að blanda með spænsku.  
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Nú þegar hefur verið byrjað á þeirri miklu vinna sem þarf að gera til að ketsjúa 

verði með nægan fræðilegan grunn til að hægt sé að nota það. Ketsjúa hefur átt nokkra 

málsvara í marga áratugi sem gerðu miklar kröfur um að varðveita tungumálið. Þeir 

unnu vinnuna sína á stöðum sem er erfitt að komast að. Þeir tóku virkan þátt í 

varðveislu ketsjúa í útvarpsþáttum, með heimsókn til bændanna og með því að fá frá 

þeim nýjan orðaforða og þjóðsögur sem voru notaðar í nokkrum bókum. Þessir 

málsvarar unnu verkið að eigin frumkvæði og fengu engan stuðning frá ríkinu. Þetta 

hefur svo endurtekið sig ár eftir ár (sjá Hornberger og King 2001, 172 - 173). 

Mikið hefur verið gert til að auka þekkingu á íslensku sem hægt væri að hafa til 

fyrirmyndar í Perú. Dæmi um það er málræktarsvið Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum þar sem unnið er að ýmiss konar fræðilegum og hagnýtum 

verkefnum sem snerta málrækt, nýrðastarf og íðorðafræði.  

Til að auka notkunarmöguleika ketsjúa þyrfti að koma á svipaðri stofnun sem 

hefði það verkefni að nútímavæða ketsjúa til þess að ketsjúa verði gjaldgengt á öllum 

sviðum, svo sem í tölvum, á spítölum eða hjá dómstólum. Íslenska málstefnan er annað 

dæmi sem mætti taka fyrirmyndar í Perú og þá fyrir helstu mállýskurnar. Með slíkri 

stefnu má leggja grunn að því sem þarf að gera til að auka notkun og varðveislu ketsjúa. 

Perúska ríkið þyrfti að koma á stefnu um að gefa út efni á ketsjúa, líkt og íslenska ríkið 

hefur um íslenskuna.  

Í öðru lagi nefna Hornberger og King annars vegar a) nauðsyn þess að ungt fólk 

sé hvatt til að læra og breiða út ketsjúa og hins vegar b) mikilvægi þess að ketsjúa sé 

notað á milli kynslóða í daglegu lífi, er þá átt við það að hvetja þurfi ungt fólk til að 

læra ketsjúa sem annað mál. Þegar það lærir tungumálið verður það ketsjúamælandi og 

börnin þeirra lærðu ketsjúa sem móðurmál (sjá Hornberger og King 2001, 173). Með 

því gæti ketsjúa verið notað í daglegu lífi á milli kynslóðanna. Þannig yrðu líka 

samskipti auðveldari á milli kynslóða innan heimilis, fjölskyldu og í hverfinu (sjá 

Hornberger og King 2001, 175). Að auki benda Hornberger og King á nauðsyn þess að 

ketsjúa verði ekki bara notað á milli frumbyggja heldur líka á milli borgarbúa, þ.e. að 

ketsjúa verði notað utan hefðbundinna frumbyggjasvæða ketsjúamælenda. Notkun 

ketsjúa á þennan hátt gerist mjög sjaldan. Þó má benda á að nýlega hafa ferðskrifstofur, 

búðir og listasöfn tekið upp ketsjúanafn. Ketsjúa er líka notað á markaðnum þar sem 

innflytjendur nota það í viðskiptum og í kynningum fyrir vörurnar sínar. Þrátt fyrir það 
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er ketsjúa ennþá aðallega notað við óformlegar aðstæður. (sjá Hornberger og King 2001, 

181). 

Hérna er ekki hægt að bera saman íslenskuna og ketsjúa þar sem að staða 

íslensku á Íslandi eru mun sterkari en staða ketsjúa í Perú. Allflestir nota íslensku á 

Íslandi og er því ekki munur á milli kynslóða eða sveita- og borgarbúa. Þó má segja að 

þegar íslenskan er skoðuð í sögulegu ljósi, þá einkum fyrir stofnun lýðveldisins, megi 

sjá að perúska þjóðfélagið þurfti að byrja að virða ketsjúa tungumálið. Eins og er gert á 

Íslandi. 

 Í þriðja lagi nefna þau þrjá þætti sem varða menntun: a) Kennsla og notkun 

ketsjúa fyrir utan skólakerfið; b) kennsla í ketsjúa á grunnstigum í menntakerfinu og að 

lokum c) í háskólunum. Tilraunir til að auka notkun ketsjúa í skólakerfinu eru margar. 

Til eru samtök sem hafa beitt sér fyrir lestrarherferð, unnið hefur verið að þýðingum úr 

öðru máli yfir á ketsjúa, boðið upp á nám í tvítyngiskennslu og staðið hefur verið fyrir 

útvarpsþáttum, rannsóknum og bókaútgáfu. Þó fá flest verkefnin engan stuðning frá 

ríkinu og það er heldur ekki gert ráð fyrir þeim í menntakerfinu, né eru þeim stjórnað af 

ketsjúamælendum. Hornberger og King telja að mikilvægasta atriðið til að auka vægi 

tungumálsins sé að frumkvæðið komi að innan en ekki að utan, þ.e. að ketsjúamælendur 

vilji það sjálfir.  

Annar þáttur sem Hornberger og King nefna og varðar menntun er það að 

ketsjúanotkun sé á lágu stigi í menntakerfi sínu og ríkið þurfi að fylgja lögum sem snúa 

að skyldumenntun í ketsjúa. Í fyrsta lagi ættu námsefni og kennsla að vera í samræmi 

við menningu ketsjúamælenda, ekki á forsendum ríkisins eins og nú sé raunin. Í öðru 

lagi ætti kennslan að vera á ketsjúa (sjá Hornberger og King 2001, 177-178). Mikilvægt 

er að undirstrika hér að ef ketsjúamenntun er ekki tryggð af ríkinu þá er ómögulegt að 

varðveita það og efla. Líkt og fyrr var nefnt voru lög samþykkt um varðveislu, kennslu 

og eflingu ketsjúa tungunnar en þeim hefur ekki verið fylgt eftir að neinu marki. Þrátt 

fyrir baráttu málsvara ketsjúa í Perú er kennsla í skólum landsins ennþá á spænsku. Til 

er landsáætlun um tvítyngda menntun í Perú en á grunni hennar hafa verið gerðar 

tilraunir í nokkrum grunnskólum í borginni Cusco í Perú en bækurnar sem voru gefnar 

út í þeim tilgangi miðuðust við aðra mállýsku (ketsjúa I) og börnin skildu þær ekki. 

Sé horft til Íslands má sjá að skyldukennsla á íslensku er grunnþáttur í verndun 

og viðhaldi tungumálsins. Þar er nauðsynlegt að gefa út efni á íslensku og nemendur 
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þurfa að tileinka sér tungumálið mjög vel. Mikilvægi íslenskunnar sést á þeim miklu 

áhyggjum sem hafa komið upp varðandi notkun ensku í háskólum landsins. Sé ætlunin 

að auka ketsjúa sýnir íslenska dæmið að mikilvægur þáttur í því er að auka kennslu á 

tungumálinu á öllum stigum skólakerfisins.   

Í fimmta lagi benda Hornberger og King annars vegar á a) mikilvægi þess að 

nota ketsjúa í fjölmiðlum og í þjónustu sveitafélaga og hins vegar b) að nauðsynlegt sé 

að nota ketsjúa hjá hinu opinbera. Þannig er talið brýnt að fjölmiðlar og ríkisþjónusta 

séu á ketsjúa. Nefnd hefur verið tillaga um að hafa ketsjúadagskrá í nokkra klukkutíma 

daglega í sjónvarpi og útvarpi í landinu. Mikilvægt sé líka að skrifstofur og þjónusta 

ríkisins starfi á báðum tungumálum. Til að koma því á þyrfti að móta málstefnu fyrir 

ákveðin svæði samfélagsins (sjá Hornberger og King 2001, 182 og rit sem þar er vísað 

til). Í borgunum Cusco og Puno eru nokkrir útvarpsþættir. Það má þó kalla 

kaldhæðnislegt að útsending þáttanna er þegar áheyrendur borgarinnar eru ennþá 

sofandi og hlusta því ekki (útsendingar eru árla morguns fyrir almennan fótaferðatíma). 

Upphaflega kemur það væntanlega til af því að þættirnir voru gerðir fyrir bændur sem 

eru vaknaðir svo snemma (sjá Hornberger og King 2001, 182).  

Varðandi hugmyndir um þjónustu sveitarfélaga hafa verið gerðar nokkrar 

tilraunir til að nota ketsjúa á sumum sviðum þjónustu í Perú, til dæmis í sveitum þar 

sem forvígismenn heilbrigðisþjónustu
11

 nota tungumálið. Á síðustu árum hefur aukist 

áhugi lækna á að læra ketsjúa því þeir eru sendir til að vinna á fjalægum, fátækum og 

einangruðum svæðum þar sem fólkið neitar að nota heilbrigðisþjónustuna ef starfmenn 

tala ekki ketsjúa. 

Í þessari umræðu allri er mikilvægast, eins og áður var minnst á, að starf sem 

miðar að því að efla ketsjúa sé í höndum ketsjúamælanda sjálfra, annars næst ekki 

árangur í tilraunum til að varðveita tunguna. Á hinn bóginn er nauðsynlegt að gera meiri 

kröfur í menntun, störfum, hjá ríkinu og í fjölmiðlum. Árið 1975 var því lýst yfir, eins 

og áður kom fram, að ketsjúa tungumálið væri opinbert tungumál ásamt spænskunni. 

Ætlunin var sú að árið 1976 yrði kennt á öllum stigum menntakerfisins á ketsjúa og ári 

síðar yrði það notað í dómskerfinu fyrir ketsjúamælendur. Strax eftir þessar tilskipanir 

                                                            
11 Health promoters, bændur sem eru þjálfaðir til að gera einfaldar lækningar í sveitunum í Perú. 
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heyrðust háværar raddir þeirra sem voru andmæltir slíkum sjónarmiðum, en það voru 

aðallega hinir spænskumælandi. Rök þeirra voru þau að þessi sjónarmið væru ekki í 

samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar (sjá Hornberger og King 2001, 182-183). 

 Þegar veik staða ketsjúa tungunnar heima fyrir er höfð í huga hljómar það 

ankannalega að þessi sama tunga sé vel metin utan landsins (sjá Hornberger og King 

2001, 183 og rit sem þar er vísað til). Má í þessu sambandi benda á að ketsjúa er kennt á 

námskeiðum í öðrum löndum en Perú, s.s. í Bandaríkjunum, Japan, Þýskalandi og fleiri 

löndum. Til eru líka ýmsar vefsíður á ketsjúa eins og Wikipedia, Google, 

vefsíðudagbækur, orðabækur á netinu o.s.frv. En við þurfum líka hafa í huga að flestir 

ketsjúamælendur eru ólæsir á eigin tungu og hafa því ekki aðgang að þess konar 

þjónustu.  

 Sjá má að áhersla Íslendinga á að hafa allt efni og alla þjónustu á íslensku hefur 

verið mjög mikil og má álykta að slíkt hjálpi tungumálinu. Sjónvarps- og útvarpsrásir 

þurfa að vera með íslenskt efni og gefin eru út blöð einungis á íslensku. Öll þjónustu 

sem er í boði hjá ríkinu er aðgengileg á. Má því sjá að ef ketsjúa á að ná að verða sterkt 

tungumál þá þarf ríkið að setja ketsjúa inn í áætlanir sínar, og móta stefnu um það 

hvernig eigi að halda ketsjúa á lofti. Jafnframt þarf þjónustan sjálf að vera aðgengileg á 

ketsjúa. 

 Hornberger og King hafa því komið með góðan greiningarramma um hvaða 

þættir eru mikilvægir til að auka tungumál. Hér hafa þau verið dregin saman í fjóra 

þætti, a) söfnun menningar og uppbyggingu tungunnar, b) að auka notkun tungumálsins 

milli fólks, c) í menntun og d) í fjölmiðlum og ríkisþjónustu. Í hluta af þessum þáttum 

má hafa íslenskuna sem fyrirmynd því þar má sjá hvernig rétt áhersla eflir tungumálið 

og af íslenskunni má draga lærdóm um verndun ketsjúa. Má þar nefna mikilvægi þess 

að búa til málstefnu, auka útgáfu efnis, auka notkun á ketsjúa á ólíkum sviðum og koma 

ketsjúa inn í skólakerfið. 
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5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á að nauðsyn þess að vernda þær þúsundir 

tungumála sem eru til í veröldinni. Mælendur þeirra þurfa að vernda tungumálið sitt 

vegna þess að tungumál eru áhugaverð, eykur þekkingunni, þau eru geymsla sögunnar, 

tungumálið tjáir sjálfsmynd samfélagsins og að lokum er tilvist tungumálanna mikilvæg 

fyrir fjölbreytnina í veröld okkar. Þrátt fyrir mikilvægi þeirra eru fjölmörg tungumál að 

deyja út og er eitt þeirra ketsjúa tungumálið í suður-Ameríku sem hefur verið flokkað 

meðal tungumála sem eru hnignun og þar af leiðandi í hættu. Eins og sýnt hefur verið 

fram á gætu ketsjúamælendur verið frá átta til tólf milljónir. Tungumálið er aðalega 

talað í Perú og var helmingur allra mælenda þess árið 2007 frá Perú eða 3.360.331 

manns.  

Hérna hefur verið skoðað hvernig Íslendingar varðveita tungumálið sitt án 

fordóma. Og þrátt fyrir að íslenskan er ekki í stjórnarskránni opinbert tungumál þá hún 

er notuð í öllum svæðum málsamfélagsins. Má segja að það sé svo vegna þess að þjóðin 

vill hafa það svona. Einnig hefur verið fjallað um Íslenska málstefnu sem 

Menntamálaráðuneytið lét að gera. Þar er hægt að finna mikilvægar aðferðir til að 

varðveita ketsjúa tungumálið fyrst er rétt að dregin aftur mynd af stöðu ketsjúa í dag og  

hvað hefur verið gert til að endurlífga hana og svo verður borið málvernd íslenskunnar 

við ketsjúa. 

Héðan má álita að staðan ketsjúa tungunnar sé veik vegna ýmissa ástæður sem hafa 

verið skoðað í fyrra köflum, sem verða nefndar hér á eftir: 

 Tungumálið nýtur lítillar virðinga á landinu 

 Mjög fáar bækur eru gefnar út á ketsjúa. Sömuleiðis er lítið um þýðingar á 

ketsjúa. 

 Staðan er slæm í fjölmiðlum. Engin sjónvarpsþáttur er gerður á ketsjúa. Nokkrir 

útvarpsþættir eru til á nokkrum svæðum eins og í Cusco en útsendingarnar eru 

þegar borgarabúar eru sofandi ( kl. 4 – 6 á morgnana) eða eru í vinnunni og er 

algengt að frumbyggjar sem eru að vinna á jörðinni sinni hlusti á meðan á 

útvarpið. 

 Menntakerfið byggist á spænsku. Enginn námskeið eru til á ketsjúa í 

grunnskólum nema í háskólunum. Þar eru nokkur námskeið sem nemendur í 
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mannfræði, málvísindum, menntunarfræði eða læknisfræði taka en flest eru þetta 

valfrjáls námskeið. 

 Mikið vandamál er í heilbrigðiskerfinu vegna þess að mikilla vandamála í 

fjöllunum og á fátækjum svæðum. Mæðradauði er áberandi í Perú, konurnar tala 

bara ketsjúa eða skilja mjög litla spænsku og telja jafnvel að þeim hafi verið 

mismunað af hálfu starfsmanna sem eru að meirihluta spænskumælendur. 

 Hryðjuverkið í Perú frá 1980 til 2000 olli dauða og hvarfi ketsjúamælenda í 

landinu. Uppruni þeirra og tungumál þeirra var nóg til að á þá félli grunur um að 

þeir væru hryðjuverkamenn. Enda má sjá að 75% af heildafjölda sem voru 

drepnir eða látnir hverfa voru ketsjúamælendur. Áhrif hryðjuverkatímans voru 

mest á svæðum þar sem talað var ketsjúa. 

 Ketsjúamælendur eru tengdir við fátæk, ómenntun eða við dreifbýlið. Mjög 

algengt er að ketsjúamælendur séu mjög fátækir því þeir búa upp á fjöllunum, 

þangað sem enginn vegur fer, þar sem er ekki rafmagn eða drykkjarvatn né 

skólar (börnin þurfa jafnvel að ganga í þrjá eða fjóra klukkutíma til að komast í 

skólann). Ketsjúa er notað bara á dreifbýli eða innan fjölskylduna á óformlegum 

ástæðum.  

 

Á síðustu árum hafa verið gert tilraunir til að varðveita og endurlífga ketsjúa. Til dæmis: 

 Ketsjúa er opinbert tungumál í Perú ásamt spænsku og öðrum tungumálum. 

 Perúsk yfirvöld hafa búið til ketsjúa málstefnu.Tilraunarverkefni í nokkrum 

skólum í tvítyngdri menntun. 

 Árið 2007 urðu tvær ketsjúamælendur þingismenn. Og þær náðu að breyta 

hugsunarhættir annarra þingmanna. Síðan hafa verið tveir þýðendur ráðnir í 

þingið til að þýða fyrir þessar konur. Og nú til dags er þjóðskráin og lög á 

ketsjúa, sem og vefsíðu þingsins. 

 Á síðustu árum hafur fjölgað skólum þar sem ketsjúa er kennt en þeir eru reknir 

sem einkafyrirtæki ennþá.  

 

Verndun íslenskrar tungu hefur verið kjarni íslensks málsamfélags og hefur tekist 

mjög vel til við verndun íslenskunnar. Sé Íslensk málvernd skoðuð má sjá marga þætti 

sem gætu gagnast við verndun og uppbyggingu ketsjúa. Má þar nefna fyrst að útgáfa 
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efnis (bækur, tímarit, sjónvarpsefni og útvarpsþættir) er grunnþáttur í eflingu tungu. Má 

þar nefna þætti eins og gerðir eru í Ríkisútvarpinu þar sem fjallað er um íslenskt málfar. 

Í honum eru sérfræðingar frá Háskóla Íslands sem leiðbeina almenningi um það hvernig 

eigi að tala gott mál. Þá sýnir íslenskan fram á nauðsyn þess að hafa ríkisþjónustu 

(menntun, heilbrigðisþjónustu og opinberar stofnanir) á tungumálinu sem á að vernda. 

Með því móti er hægt að koma tungumálinu á meðal fólksins svo að tungumálið verði 

hluti af lífi almennings. Í framhaldinu eykst virðing fyrir tungumálinu og fólk verður 

stolt af því að eiga það og vill vernda það og efla líkt og sést af íslenskunni. Má því sjá 

að Íslensk málvernd getur verið góð fyrirmynd að varðveislu ketsjúa. 
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