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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

”Ilsien ikun ipperikolat meta dawk li jafuh ma jibqgħux jużawh, jużawh f’għadd dejjem 
iċken ta' oqsma ta’ komunikazzjoni u ma jibqgħux jgħadduh minn ġenerazzjoni għall-oħra. 
Jiġifieri ma jkunx hemm membri ġodda tal-komunità lingwistika ta’ dak l-ilsien, la adulti u 
lanqas tfal” (UNESCO,2003). 
 
L-ilsna jgħoddu fost l-akbar żviluppi tal-umanità, jekk mhux saħansitra l-akbar wieħed. 
Minbarra li jaqdu l-funzjoni ta’ mezz ta’ komunikazzjoni, iħaddnu firxa wiesgħa ta’ valuri u 
konvinzjonijiet, u huma tieqa fuq modi differenti kif dak li jkun jara d-dinja. F’dan il-
kuntest, dan id-dokument jikkunsidra dawk l-ilsna tal-Ewropa li huma mhedda jew li jitqies 
li huma p. 
 
Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew tal-21 ta' Novembru 2008 dwar Strateġija Ewropea 
għall-multilingwiżmu tirrimarka li: 
“id-diversità lingwistika u kulturali hija parti integrali mill-identità Ewropea; hija fl-istess ħin 
wirt kondiviż, rikkezza, sfida u assi għall-Ewropa”. 
 
Tiddikjara wkoll li “l-promozzjoni ta' lingwi Ewropej li huma użati anqas tirrappreżenta 
kontribut importanti għall-multilingwiżmu (Riżoluzzjoni tal-Kunsill Ewropew tal-
21 ta' Novembru 2008 dwar Strateġija Ewropea għall-Multilingwiżmu). 
 
Hemm qbil ġenerali li l-ilsna huma parti estremament rikka tal-wirt kulturali Ewropew. L-
ilsien jesprimi l-identità, u għal min iħaddmu, huwa ħolqa mal-imgħoddi, mal-preżent u 
mal-ġejjieni tiegħu. Magħġun ma’ kull ilsien hemm ħafna għarfien dwar id-dinja u l-
esperjenza tal-bniedem. Meta lsien imut, dan l-għarfien jogħsfor miegħu.  
 
Il-bilingwiżmu u l-multilingwiżmu huma vantaġġi f’dak li jirrigwarda l-kreattività u l-
innovazzjoni. Il-ħiliet konjittivi ta’ individwi li huma kapaċi jitkellmu sewwa b’aktar minn 
lingwa waħda huma magħrufin. Ir-riċerka turi li dawn in-nies għandhom aktar faċilità 
jittrattaw modi ta’ ħsieb diverġenti, huma aktar kreattivi, u għandhom sensittività 
komunikattiva (Baker, 2011). 
 
Fid-dinja tal-lum, il-bnedmin jużaw bejn sitt elf u sebat elf ilsien (Ethnologue). Mill-
popolazzjoni tad-dinja, 97% jitkellmu b’4% tal-ilsna tad-dinja, u mill-perspettiva opposta, 
madwar 96% tal-ilsna tad-dinja jużawhom biss 3% tan-nies (Bernard 1996). Biss 3% tal-
ilsna tad-dinja huma indiġeni fl-Ewropa. Skont l-Atlas of the World’s Languages (UNESCO), 
jitqies li 128 ilsien fi ħdan l-Unjoni Ewropej huma pperikolati. Kull ilsien li jiġi ttrattat bħala 
lingwa distinta, u mhux djalett, għandu l-Kodiċi tal-ISO partikolari tiegħu.  
 
Mal-iżvilupp tal-kunċett tan-nazzjon stat fl-era moderna u l-enfasi fuq kultura aktar uniformi 
ġewwa stat, saret aktar enfasi fuq l-iżvilupp ta’ lingwa u kultura komuni, li t-tnejn kellhom 
jgħinu fil-proċes ta’ assimilazzjoni. Ġew żviluppati wkoll politiki fi ħdan il-qasam tal-
edukazzjoni, b’mod partikolari, biex jirfdu dan l-objettiv. Dan l-iżvilupp ta’ politika kellu 
effett partikolarment ħażin fuq dawk l-ilsna kollha li ma ġewx adottati bħala lingwi tal-istat. 
 
Tul in-nofs seklu li għadda, bil-proċess ta’ globalizzazzjoni rajna kultura aktar ġenerika tiġi 
promossa fix-xena dinjija, bl-ilsien Ingliż bħala l-mutur predominanti f’dan il-kuntest. Ħafna 
lingwi li jintużaw anqas sabuha diffiċli jikkompetu u jibqgħu ħajjin f’din ix-xena.   
 



L-ilsna pperikolati u d-diversità lingwistika fl-Unjoni Ewropea 
___________________________________________________________________________________________ 

  5 

Firxa ta’ ilsna ta’ minoranzi jirnexxilhom juru li għandhom valur ekonomiku addizzjonali 
f’dak li jirrigwarda l-opportunitajiet ta’ impjieg, kif ukoll f’termini ekonomiċi reali. 
Madankollu, bosta ilsna pperikolati huma mitkellma f'żoni rurali żvantaġġati, spiss 
b'konnessjonijiet tat-trasport ħżiena. Ħafan minn dawk i jitkellmu b’dawn l-ilsna pperikolati 
ma jemmnux li lsienhom għandu status jew valur ekonomiku, u għaldaqstant ma jgaħdduhx 
lill-ġenerazzjoni ta' wara. Dan in-nuqqas ta’ trażmissjoni interġenerazzjonali huwa wieħed 
mill-aspetti l-aktar ovvji tal-ilsna pperikolati. 
 
Tul id-disgħinijiet, l-UNESCO ppubblikat il-Book of Endangered Languages (Il-Ktieb l-Aħmar 
tal-Ilsna Pperikolati) li jagħti lista komprensiva tal-ilsna pperikolati madwar id-dinja. Dan il-
ktieb wara ħa postu l-Atlas of the World’s languages in Danger (L-Atlas tal-Ilsna Pperikolati 
fid-Dinja). Fl-2003/03, l-UNESCO talbet lil grupp ad hoc ta’ esperti internazzjonali biex 
jiżviluppaw qafas għall-klassifikazzjoni tal-vitalità ta’ lsien. Dan il-qafas jelenka 7 livelli ta’ 
vitalità: ħamsa minn dawn jittrattaw ilsna li huma pperikolati. Dawn il-klassifikazzjonijiet 
kienu: sikur; stabbli imma mhedded; vulnerabbli; f’periklu ċert; f’periklu gravi; f’periklu 
kritiku; estint.  
 
Dan l-istess grupp elenka wkoll disa’ fatturi li jikkaratterizzaw is-sitwazzjoni kumplessiva ta’ 
lsien. Dawn jinkludu fatturi bħal-livelli ta’ trażmissjoni interġenerazzjonali, in-numru assolut 
ta’ nies li jitkellmu b'dak l-ilsien u xejriet f'oqsma lingwistiċi eżistenti. 
 
Huma bosta l-ilsna li jintużaw fl-Unjoni Ewropea. Hemm 23 lingwa uffiċjali rikonoxxuta, li 
huma l-lingwi ta' ħidma tal-Unjoni. Hemm aktar minn 60 ilsien indiġenu reġjonali u 
minoritarju, b’ħamsa minnhom rikonoxxuti bħala kważi uffiċjali (il-Katalan, il-Galizjan, il-
Bask, il-Gaelic Skoċċiż u l-Welsh). L-ilsna l-oħra kollha m’għandhom l-ebda status uffiċjali 
fl-UE. 
 
L-UE, mikejja li għandha influwenza limitata, ladarba l-politiki edukattivi u lingwistiċi huma 
r-responsabbiltà tal-Istati Membri individwali, hija impenjata li tissalvagwardja d-diversità 
lingwistika u tippromwovi l-għarfien tal-ilsna. 
 
It-termini aċċettati li jintużaw biex jikklassifikaw l-ilsna li mhumiex indiġeni għall-Ewropa u 
li mhumiex lingwi tal-istat f’xi pajjiż partikolari huma t-termini “ilsna reġjonali” u “ilsna 
minoritarji”. Dawn huma t-termini li juża l-Kunsill tal-Ewropa fil-Karta għall-Ilsna Reġjonali 
jew Minoritarji. Dawn l-ilsna jinqasmu f’erba’ kategoriji, li huma: ilnsa awtoktoni li huma 
indiġeni imma mhumiex lingwi ta’ stat; awtoktoni u transfruntiera, li huma indiġeni u 
jeżistu f’aktar minn stat wieħed, imma mhumiex lingwa ta’ stat; ilsna transfruntiera li 
jeżistu bħala lingwa ta’ stat f’pajjiżi wieħed u bħala lsien minoritarju f’pajjiżi ieħor; u ilsna 
mhux territorjali bħall-ilsien tar-Roma. 
 
Il-Karta Ewropea għall-Ilsna Reġjonali jew Minoritarji (ECRML) hija trattat Ewropew 
adottat fl-1992 taħt l-awspiċju tal-Kunsill tal-Ewropa, bil-għan li jipproteġi u jippromwovi l-
ilsna reġjonali u minoritarji storiċi fl-Ewropa. Il-Karta tipprevedi għadd kbir ta’ azzjonijiet li 
l-istati jistgħu jieħdu biex jipproteġu u jippromwovu l-ilsna reġjonali u minoritarji. Hemm 
żewġ livelli ta’ protezzjoni – il-firmatarji kollha jeħtiġilhom japplikaw l-aktar livell baxx 
għall-protezzjoni ta’ ilsna li jikkwalifikaw. Il-firmatatrji jistgħu wkoll jiddikjaraw li lsien jew 
ilsna li jikkwalifika(w) sejrin igawdu mill-ogħla livell ta' protezzjoni, li jelenka firxa ta' 
azzjonijiet. Minn din il-lista, l-istati jeħtiġilhom jaqblu li jagħmlu tal-anqas 35 azzjoni.  Il-
Karta ma tittrattax speċifikament ilsna taħt l-intestatura “ilsna pperikolati”, imma bosta 
mill-ilsna pperikolati tal-Ewropa huma fil-kategorija li tingħata l-livelli ta' protezzjoni aktar 
baxxi. 
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Tmintax-il pajjiż fl-Ewropa ffirmaw u rratifikaw il-Karta, filwaqt li tlieta ffirmawha imma 
għadhom ma rratifikawhiex; għadd ta’ stati għadhom ma ffirmawx il-Karta. Il-Karta nfisha 
hija strument internazzjonali importanti għas-salvagwardja tal-ilsna reġjonali u minoritarji. 
Il-Kumitat ta’ Esperti, li jagħti konsulenza lill-Kunsill tal-Ewropa, jinnota li bosta stati għad 
m’għandhomx approċċ strutturat għall-konservazzjoni u l-promozzjoni tal-lilsna. Il-Kunsill 
tal-Ewropa jirrakkomanda li l-istati jiżviluppaw strateġiji fit-tul u strutturati biex 
jissalvagwardjaw l-ilsna minoritarji. 
 
Tul dawn l-aħħar tletin sena, l-Unjoni Ewropea ġiebet ‘il quddiem għadd ta’ strateġiji biex 
tirfed it-tagħlim tal-ilsna u d-diversita lingwistika. Fl-1983, l-Unjoni Ewropea stabbiliet Linja 
ta’ Azzjoni għall-Promozzjoi u s-Salvagwadja tal-Ilsna u l-Kulturi Reġjonali u Minoritarji. 
Sal-1998, din il-Linja ta’ Azzjoni kienet ipprovdiet direttament EUR 3 350 305 għal proġetti 
relatati ma’ ilsna minoritarji. Dan is-sostenn kellu effett importanti ta’ ħolqien u żamma ta’ 
kuntatti, u kien katalizzatur fil-promozzjoni tal-qsim tal-għarfien espert u l-prattiki tajba. 
Din il-linja baġitarja tneħħiet fl-2001 wara deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (1988). 
Wara dan, l-UE ddeċidiet li tapplika strateġija ta’ integrazzjoni ta’ dawn il-materji fil-politiki 
l-oħra, minflok ma tistabbilixxi program separat. Dak iż-żmien, saret talba li l-UE terġa' 
teżamina l-infiq tagħha fuq il-ilsna reġjonali u minoritarji bħala parti minn dan l-iżvilupp il-
ġdid. Fl-2008, rapport lill-Kumitat għall-Kultura u l-edukazzjoni tal-Parlament Ewropew 
innota, fil-kuntest tal-Programm tat-Tagħlim tul il-Ħajja, li: 
“l-investiment fl-ilsna minoritarji kien ħafna anqas".  
 
Fl-2011 il-Kumitat għar-Reġjuni nnota f’Rakkomandazzjoni dwar Politika li kien hemm 
ħtieġa reali li: 
“permezz ta’ bażi legali msaħħa, tkun tista’ ssir politika speċifika, iffinanzjata b’mod 
adegwat, favur il-minoranzi lingwistiċi”; 
 
Tul id-deċennju li għadda, id-diversità lingwistika u t-tagħlim tal-ilsna ġew promossi b’mod 
sinifikanti fil-kuntest tal-multilingwiżmu fl-Ewropa. L-Ilsna reġjonali u minoritarji wkoll ġew 
promossi f’dan il-kuntest. Wara talba mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni varat studju 
ta’ fattibilità fuq il-ħolqien possibbli ta’ Aġenzija Ewropea għat-Tagħlim tal-Ilsna u d-
Diversità Lingwistika. Ir-risposta tal-Kummissjoni Ewropea kienet li ppreferiet tara li 
jinħolqu netwerks, u mill-2008 ‘l hawn inħareġ finanzjament kważi kontinwu għal tliet 
netwerks li jittrattaw l-ilsna reġjonali u minoritarji. Fosthom kien hemm in-netwerks ta’ 
riċerka NPLD, FUEN u Mercator.  
 
Illum il-ġurnata, l-UE qiegħdet l-enfasi prinċipali tagħha, fil-kuntest tal-multilingwiżmu u l-
ġenerazzjoni ta’ ideat u suġġerimenti ta’ politika ġodda, fuq l-istabbiliment ta’ pjattaforma 
ta’ Soċjetà Ċivili dwar il-Multilingwiżmu. 
 
Xi Stati Membri, prinċipalment fil-livell tal-gvern reġjonali, żviluppaw pjanijiet strateġiċi 
strutturati tajjeb għall-promozjzoni u s-salvagwardja tal-ilsna tagħom. Dan huwa żviluppat 
b’mod speċjali fir-reġjuni ta’ Spanja u tar-Renju Unit. Il-Gvern Irlandiż ukoll żviluppa 
strateġija mifruxa fuq 20 sena biex tippromwovi l-użu tal-lingwa Irlandiża.  Il-parti l-kbira 
ta’ dawn l-istrateġiji, madankollu, ġew żviluppati fil-kuntest tal-aktar ilsna reġjonali u 
minoritarji qawwija. F’xi Stati Membri hemm firxa ta’ ilsna minoritarji li wħud minnhom 
jistgħu jkunu pperikolati. L-Istati Membri għandhom jippruvaw jiżguraw li jkun hemm 
element ta’ parità fis-sostenn għal gruppi lingwistiċi minoritarji fil-ġurisdizzjoni tagħhom. 
 
Għadd ta’ ideat innovattivi ġew żviluppati biex jippromwovu l-ilsna pperikolati u dawk 
minoritarji tul id-deċennji li għaddew. Dawn jinkludi proġetti fi ħdan komunitajiet differenti 
ħafna minn xulxin, mill-komunitajiet Sami għal dawk tal-Isle of Mann u ta’ Wales. Proġett li 
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rnexxa b’mod partikolari kien il-proġett MELT, kofinanzjat mill-UE, li sostna l-iżvilupp ta’ 
għarfien espert fis-settur tal-edukazzjoni ta’ qabel l-iskola dwar it-tagħlim tal-ilsna 
minoritarji.  
 
L-ilsna pperikolati jħabbtu wiċċhom ma’ bosta sfidi. L-era diġitali, b’mod speċjali, tista’ tkun 
fl-istess waqt sfida u opportunità. META-NET (2012) jirrimarka li dawk l-ilsna minoritarji li 
huma żviluppati sewwa, bħalma huma l-Bask u l-Katalan, huma fil-kategorija ta' riskju għoli 
f’dak li jirrigwarda s-sostenibbiltà tagħhom fil-ġejjieni. Imma hemm ukoll opportunitajiet, 
għaliex il-komunitajiet lingwistiċi jistgħu jgħinu lil xulxin billi jużaw ilsinijiethom bħala ilsna 
tal-midja soċjali. 
 
Huwa naturali li t-tkabbir ekonomiiku u l-impjiegi se jkunu l-fokus prinċipali tal-UE fis-snin li 
ġejjin. Mhux dejjem faċli li dak li jkun jorbot il-kwistjoni tal-ilsna pperikolati ma’ din l-
aġenda. Madankollu, meta l-ilsna jmutu, ġeneralment jogħsfru għal dejjem. Biex ir-retorika 
tagħha rigward id-diversita lingwistika sseddaqha bil-fatti, l-UE jeħtiġilha teżamina fid-
dettall is-sostenn prattiku li tista’ tagħti lill-komunitajiet tal-ilsna pperikolati, fi ħdan il-
kompetenza tagħha f’dan il-qasam. 
 
Konklużjonijiet ewlenin 

Rakkomandazzjonijiet ta’ politika 

Għandu jiġi kkunsidrat finanzjament speċifiku għal komunitajiet ta’ ilsna pperikolati 
ħalli jkunu jistgħu jibqgħu ħajjin. Għandu jingħata sostenn ukoll bil-proċess tal-iżvilupp ta’ 
qafas ta’ politika għall-promozzjoni ta’ ilsna pperikolati fi ħdan il-kuntest komprensiv tad-
diversità lingwistika. 
 
Il-Kunsill tal-Ewropa għandu jintalab jikkunsidra l-possibbiltà li jinkludi klawżoli 
speċifiċi fil-Karta għall-Ilsna Reġjonali u Minoritarji rigward l-ilsna pperikolati. L-
Unjoni Ewropea tista’ wkoll tħeġġeġ lil dawk il-Membri tal-Unjoni li għadhom ma ffirmawx il-
Karta biex jagħmlu dan, u lil dawk il-Membri li ffirmaw il-Karta biex jirratifikawha.  
 
Bħala parti mill-enfasi tal-Unjoni Ewropea fuq il-qsim tal-prattiki tajba, l-Istati Membri 
kollha għandhom jiġu mħeġġa jipproduċu pjanijiet starteġiċi nazzjonali għall-
promozzjoni tal-ilsna pperikolati, fuq il-bażi ta’ prattiki tajba ta’ kwalità għolja li diġà huma 
disponibbli fi ħdan għadd ta’ komuitajiet lingwistiċi fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea għandha 
tagħti parir lill-Istati Membri li, fi ħdan kull stat, sostenn simili għandu jingħata lil kull 
komunità ta’ lsien ipperikolat jew minoritarju. F’dak li jirrigwarda d-definizzjoni ta’ 
prijoritajiet madwar l-Ewropa kollha biex l-ilsna jieħdu ħajja ġdida, il-fokus prinċipali 
għandu jkun fuq it-trażmissjoni tal-ilsna fid-dar u fuq it-tagħlim tal-ilsna pperikolati ġewwa 
s-sistema edukattiva. Hemm bżonn politiki edukattivi qawwija biex jippromwovu t-
tagħlim u l-użu tal-ilsna pperikolati. 
 
Jeħtieġ li jkun hemm aktar azzjonai kollaborattiva bejn atturi ewlenin fil-qasam tal-
għoti ta’ sostenn għall-ilsna pperikolati. Netwerks eżistenti fil-livell Ewropew jeħtieġ li 
jittejbu u jirċievu finanzjament suffiċjenti biex ikunu jistgħu jkunu effikaċi u effiċjenti f’dan 
il-kuntest. 
 
Jeħtieġ li tingħata attenzjoni speċfika għas-sostenn li tista’ tagħti t-teknokloġija. Bosta mill-
komunitajiet tal-ilsna pperikolati huma ftit fil-għadd, u jistgħu jisfaw dejjem aktar 
sparpaljati. It-teknoloġija u l-midja soċjali jistgħu jipprovdu mezzi ta’ 
komunikazzjoni b’aċċess faċli għall-użu ta’ dawk il-gruppi lingwistiċi, sew bħala mezz ta’ 
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komunikazzjoni individwali kif ukoll bħala mezz effikaċi ta’ komunikazzjoni tal-grupp. Il-
finanzjament Ewropew tar-Riċerka u l-Iżvilupp jista' jħalli impatt qawwi f'dan il-kamp.  
 
Il-komunitajiet tal-ilsna pperikolati jeħtieġ li jiġu abilitati biex jippromwovu l-ilsna 
proprji tagħhom. Hemm ħafna għarfien espert disponibbli f’dan il-qasam, u dan għandu 
jintuża. Għandha ssir enfasi partikolari fuq li l-użu tal-ilsna pperikolati jitkattar fost iż-
żgħażagħ. Biex dawn il-komunitajiet lingwistiċi jirnexxilhom jagħmlu hekk, jeħtieġ li 
jkollhom ir-riżorsi meħtieġa biex juru liż-żgħażagħ tagħhom li lsienhom huwa siewi, 
relevanti u attraenti. 
 


