
Foreningen af  
Modersmåls- og  

Tosprogede 
Lærere
(FMTL)

I samarbejde med:

Denne folder er lavet i forbindelse  
med Internationl Modersmålsdag i  
VerdensKulturCentret d. 20. februar 2010

verdenskulturcentret.dk  ::  nørre allé 7  ::  2200 kBH n  ::  8220 5140

kazakhisk

v./ verdens kvinder i danmark



1. Navn på sproget (DK/modersmål) 
Kazakhisk / Kazak tili 
 

2. Har sproget andre navne?
Nej
 

3. Sprogets historie
Det kazakhiske sprog hører til Qypchaq-undergruppen af det tyr-
kiske sprog.

4. Hvor i verden tales sproget?

5. Hvor mange mennesker taler sproget i verden?
Det kasakhiske sprog tales af omkring 16 millioner mennesker i 
hele verden, af dem 10 millioner i Kazakhstan, 3 millioner i andre 
SNG-lande og 2,5 millioner i Kina. Modersmål for omkring 8-8,3 
millioner mennesker. [1] [2] Derudover er dette sprog alminde-
ligt i Mongoliet, Afghanistan, Pakistan, Iran, Tyrkiet og Tyskland.
 

8. Oversættelse fra dansk til modersmål:
”Hej, hvordan går det?” = Аман сіз ба,калыныз калай?
”Jeg hedder …” = Менім атым… 
”Jeg elsker dig” = Мен сені сYемін
 

Kazakhstan
Sovjetunionen blev opløst i 1990 og ud i verden trådte 15 nye 
lande. Et af dem, Kazakhstan i Centralasien, blev erklæret uaf-
hængigt i 1991 og er i dag medlem af Europarådet, FN og OSCE. 
Landet er 64 gange større end Danmark, men befolkningen kun 
ca. tre gange den danske. Det er et land med stolte nomadiske 
rødder, mægtige stepper og høje bjerge, rigt på olie og metaller 
og en stor, dramatisk historie. Kazakhstans historie fortæller om 
Silkevejens gamle bysamfund, der opstod, hvor handelsrejsende 
mødtes på deres færd mellem Europa og Kina; den fortæller 
også om Djengis Khans krigere, som jævnede alle beboelser med 
jorden på deres mange erobringstogter. Endelig er det en fortæl-
ling om vejen til selvstændighed.  
 
Hvor bjergene er høje og steppen bred
I bogen ”Kazakhstan - Hvor bjergene er høje og steppen bred” 
- redigeret af Svetlana Klimenko og Mikael Hertoft – kan I læse 
om de to vigtigste kazakhiske digtere: Abaj, som blev født i 
1840erne, og Olzjas fra vores tid, dvs. en klassiker og en mo-
derne tribut.

Borat
I den satiriske film om USA, Borat, fra 2006 portrætterer den 
engelske komiker Sacha Baron Cohen en fiktiv kazakhstansk 
reporter ved navn Borat Sagdiyev. Han skal lave en dokumentar-
film om Det Perfekte Land, USA, men det lader til at han er mere 
optaget af at lede efter Pamela Anderson end arbejdet på sin 
film. Filmen, som er blevet optaget i Rumænien, har skabt store 
reaktioner i Kazakhstan, selvom tal og undersøgelser viser, at tu-
ristmængden er blevet øget meget efter, filmen havde premiere. 
Cohen er blevet sagsøgt flere gange af folk, som mener, at filmen 
har krænket deres rettigheder.
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