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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 
 

EU the European Union (Europeiska unionen) 

FUEN Federal Union of European Nationalities 

MELT Multilingual language transmission  

NPLD Network for Promoting Linguistic Diversity (Nätverket för 
språklig mångfald) 

RML Regional and  minority languages (Landsdels- och 
minoritetsspråk) 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

”Ett språk är i fara när dess talare upphör att använda det, använder det i allt färre antal 
kommunikativa domäner och upphör att föra det vidare från en generation till en annan. 
Det innebär att det inte finns några nya talare, varken vuxna eller barn” (UNESCO, 2003). 
 
Språk är, om inte det största, så ett av de största framstegen som människan har gjort. 
Förutom att vara ett kommunikationsmedel omfattar språken ett stort antal värderingar och 
övertygelser och utgör fönster mot flera olika sätt att se på världen. Mot bakgrund av detta 
behandlar denna studie de språk i Europa som är i fara eller anses vara utrotningshotade. 
 
I rådets resolution av den 21 november 2008 om en europeisk strategi för flerspråkighet 
står följande: 
”– språklig och kulturell mångfald är grundläggande för den europeiska identiteten; den är 
på samma gång ett gemensamt arv, en rikedom, en utmaning och en tillgång för Europa.” 
 
I resolutionen konstateras också att ”främjande av mindre utbredda europeiska språk utgör 
ett viktigt bidrag till flerspråkighet” (rådets resolution av den 21 november 2008 om en 
europeisk strategi för flerspråkighet). 
 
Det råder allmän enighet om att språk är en otroligt rik del av Europas kulturella arv. Språk 
uttrycker identitet och ger sina talare en länk till deras förflutna, nutid och framtid. 
Inbäddat i språken finns mycket kunskap om världen och mänskliga erfarenheter. När språk 
dör ut går denna kunskap förlorad.  
 
Två- och flerspråkighet ses som en tillgång när det kommer till kreativitet och innovation. 
De kognitiva färdigheterna hos personer som kan tala fler än ett språk flytande värdesätts. 
Forskning visar att dessa personer är bättre på att angripa problem från flera håll och mer 
kreativa och mottagliga för kommunikation. (Baker, 2011) 
 
Mellan sex- och sjutusen språk talas i världen idag (Ethnologue). 97 % av världens 
befolkning talar omkring 4 % av världens språk medan 96 % av världens språk talas av 3 
% av världens befolkning (Bernard 1996). Bara 3 % av världens språk är inhemska i 
Europa. Enligt Atlas of the World's Languages (UNESCO) finns det 128 språk inom EU som 
anses vara utrotningshotade. Alla hotade språk som ses som enskilda språk och inte 
dialekter har sin egen ISO-kod.  
 
I och med utvecklingen av konceptet nationalstat i modern tid och tonvikten på att ha en 
mer enhetlig kultur i en stat, lades större vikt vid att utveckla ett gemensamt språk och en 
gemensam kultur som skulle bidra till assimileringsprocessen. Man tog också fram en 
politik, i synnerhet på utbildningsområdet, för att stödja detta mål. Denna politikutveckling 
hade särskilt skadlig effekt på alla de språk som inte antagits som officiella språk. 
 
Under de senaste 50 åren har globaliseringsprocessen också följts av att en mer allmän 
kultur främjats internationellt, med det engelska språket som en drivande motor. Det har 
varit svårt för många mindre talade språk att konkurrera och överleva.   
 
Ett stort antal minoritetsspråk kan visa att de har ett ekonomiskt mervärde när det kommer 
till anställningsmöjligheter och också till realekonomi. Många utrotningshotade språk talas 
dock i eftersatta landsbygdsområden, ofta med dåliga transportmöjligheter. Många som 
talar dessa utrotningshotade språk tror inte att deras språk har status eller ekonomiskt 
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värde och som ett resultat av detta för de inte vidare sitt språk till nästa generation. Denna 
brist på överföring mellan generationer är en av de mest uppenbara aspekterna av 
problemet med utrotningshotade språk. 
 
Under 90-talet publicerade UNESCO Red Book of Endangered Languages där man samlade 
en omfattande lista över världens utrotningshotade språk. Denna byttes sedan ut mot Atlas 
of the World's Languages in Danger. Under 2002 och 2003 bad UNESCO en internationell 
grupp av experter att utveckla ett ramverk för att klassificera ett språks livskraft.  
 
Samma grupp sammanställde även en förteckning på nio faktorer som kännetecknade ett 
språks övergripande lingvistiska situation. Dessa inkluderade faktorer såsom nivåer av 
överföring från en generation till en annan, fullständigt antal talare och trender inom 
befintliga språkdomäner. 
 
Inom Europeiska unionen talas många språk. Det finns 23 officiellt erkända språk som är 
unionens arbetsspråk. Det finns fler än 60 landsdels- och minoritetsspråk som är inhemska 
i Europa. Fem av dessa erkänns som halvofficiella (katalanska, galiciska, baskiska, skotsk 
gäliska, walesiska). Inga av de andra språken har officiell status inom EU. 
 
EU konstaterar att man, trots sitt begränsade inflytande eftersom varje enskild 
medlemsstat ansvarar för sin utbildnings- och språkpolitik, har förbundit sig att trygga 
lingvistisk mångfald och främja språkkunskaper. 
 
De termer som accepterats för att användas till att klassificera språk som är inhemska i 
Europa men som inte är officiella språk i en viss stat, är landsdels- eller minoritetsspråk. 
Dessa termer används av rådet i dess konvention om landsdels- och minoritetsspråk. Dessa 
språk kan i stora drag delas upp i följande fyra kategorier: ursprungliga språk som är 
inhemska men inte officiella språk, ursprungliga och gränsöverskridande språk, som är 
inhemska och förekommer i mer än en stat, men inte är officiella språk, 
gränsöverskridande språk, som förekommer som officiella språk i en stat och som 
minoritetsspråk i en annan, och icke territoriebundna språk, såsom romani. 
 
Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk är ett europeiskt fördrag som 
antogs 1992 under ledning av rådet för att skydda och främja historiska landsdels- och 
minoritetsspråk i Europa. Stadgan innehåller ett stort antal olika åtgärder som stater kan 
vidta för att skydda och främja landsdels- och minoritetsspråk. Det finns två skyddsnivåer – 
det krävs att alla som undertecknat stadgan tillämpar den lägre skyddsnivån för de språk 
som uppfyller kraven. De som undertecknat kan också konstatera att ett eller flera språk 
som uppfyller kraven kommer att dra nytta av den högre skyddsnivån, vilken inkluderar en 
förteckning med en rad åtgärder. Staterna måste gå med på att vidta åtminstone 35 av 
åtgärderna på förteckningen. Stadgan behandlar inte speciellt språk under rubriken 
utrotningshotade språk, men många av de utrotningshotade språken i Europa faller inom 
den kategori som får en lägre skyddsnivå. 
 
Arton länder i Europa har undertecknat och ratificerat stadgan, tre har undertecknat men 
ännu inte ratificerat den och ett antal stater har inte undertecknat. Stadgan är i sig själv ett 
viktigt internationellt instrument för att skydda landsdels- och minoritetsspråk 
Expertkommittén, som ger råd till Europarådet, noterar att många stater fortfarande saknar 
ett strukturerat tillvägagångssätt för att bevara och främja språk. Europarådet 
rekommenderar att stater utvecklar långsiktiga och strukturerade strategier för att skydda 
minoritetsspråk. 
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Under de senaste trettio åren har EU främjat ett antal strategier för att stödja 
språkinlärning och språklig mångfald. År 1983 inrättade EU en handlingslinje för att främja 
och skydda landsdels- och minoritetsspråk och landsdels- och minoritetskultur. År 1998 
stod denna handlingslinje för 3 350 305 EUR direkt till projekt med koppling till 
minoritetsspråk. Detta stöd hade en betydande nätverkseffekt och fungerade som 
katalysator för att främja utbytet av expertis och god praxis. Denna budgetpost drogs in 
2001 efter domstolens beslut (1998). Efter detta hade EU beslutat att använda en 
integreringsstrategi istället för att ta fram ett separat program. Vid denna tidpunkt 
begärdes det att EU skulle se över sina utgifter för landsdels- och minoritetsspråk som en 
del av denna nya utveckling. År 2008 noterades det i en rapport till Europaparlamentets 
utskott för kultur och utbildning i samband med programmet för livslångt lärande att 
”investeringar i minoritetsspråk har varit mycket lägre.”  
 
År 2011 noterade Regionkommittén i en politisk rekommendation att det finns ett behov av 
”en särskild politik för lingvistiska minoriteter som finansieras på ett lämpligt sätt och som 
förstärks av en starkare rättslig grund”. 
 
Språklig mångfald och språkinlärning har under det senaste decenniet främjats betydligt i 
samband med flerspråkighet i Europa. Landsdels- och minoritetsspråk har också främjats i 
detta sammanhang. Enligt en begäran från Europaparlamentet påbörjade kommissionen en 
genomförbarhetsstudie om ett eventuellt inrättande av en europeisk myndighet för 
språkinlärning och språklig mångfald. Kommissionen svarade att den hellre såg att man 
upprättade nätverk, och finansiering för tre nätverk som rör landsdels- och minoritetsspråk 
har tillhandahållits nästan oavbrutet sedan 2008. Dessa inkluderar NPLD, FUEN och 
Mercator-forskningsnätverken.  
 
För närvarande lägger EU, mot bakgrund av flerspråkigheten och skapandet av nya idéer 
och politiska förslag, tonvikten på att upprätta det civila samhällets plattform för 
flerspråkighet. 
 
Vissa medlemsstater har, i huvudsak på regional styrelsenivå, utvecklat välstrukturerade 
strategiska planer för att främja och skydda sina språk. Detta är särskilt utvecklat i regioner 
i Spanien och Storbritannien. Även den irländska regeringen har utvecklat en 20-årsstrategi 
för att främja användningen av iriskan. De flesta av dessa strategier har dock utvecklats i 
samband med de starkare landsdels- och minoritetsspråken. I vissa medlemsstater finns 
det flera minoritetsspråk, varav vissa är utrotningshotade. Medlemsstaterna bör försöka 
säkerställa att det finns ett jämlikt stöd för olika lingvistiska minoritetsgrupper i deras 
jurisdiktion. 
 
Under de senaste decennierna har ett antal innovativa idéer för att främja utrotningshotade 
språk och minoritetsspråk tagits fram. Dessa inkluderar projekt inom vitt skilda samhällen, 
såsom samiska samhällen och samhällen på Isle of Man och i Wales. Ett särskilt lyckat 
projekt var MELT-projektet, som samfinansierades av EU och stödde 
kompetensutvecklingen i förskolan för inlärning av minoritetsspråk.  
 
Utrotningshotade språk står inför många utmaningar. Den digitala tidsåldern kan i 
synnerhet vara både en utmaning och en möjlighet. META-NET (2012) noterar att de 
minoritetsspråk som är förhållandevis högt utvecklade, såsom baskiska och katalanska 
språk, är i en högriskkategori när det kommer till sin framtida varaktighet. Men det finns 
också möjligheter, eftersom olika språkgrupper kan hjälpa varandra genom att använda sitt 
språk inom social media. 
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Ekonomisk tillväxt och sysselsättning kommer av förståeliga skäl vara EU:s fokus under de 
kommande åren. Det är inte alltid lätt att koppla problemet med utrotningshotade språk till 
denna agenda. När språk dör ut försvinner de dock vanligtvis för alltid. För att stärka sin 
retorik när det kommer till språklig mångfald måste EU i detalj se över vilket praktiskt stöd 
man kan tillhandahålla för utrotningshotade språkgemenskaper inom ramen för sina 
befogenheter på detta område. 
 
Viktiga resultat 

Politiska rekommendationer 

Man bör överväga att säkerställa särskild finansiering för utrotningshotade 
språkgemenskaper om de ska kunna överleva. Stöd bör ges till att utveckla ett politiskt 
ramverk för att främja utrotningshotade språk inom helhetsperspektivet med språklig 
mångfald. 
 
Man bör be Europarådet att överväga möjligheten att inkludera särskilda klausuler i 
stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk med tanke på utrotningshotade 
språk. EU skulle också kunna uppmuntra de medlemsstater som inte ännu undertecknat 
stadgan att göra det, och uppmuntra alla medlemsstater som undertecknat att ratificera 
stadgan.  
 
Som en del av att EU lägger tonvikten på att utbyta god praxis bör alla medlemsstater 
uppmuntras att ta fram nationella strategiska planer för att främja utrotningshotade 
språk, baserade på den högkvalitativa goda praxis som redan finns tillgänglig inom ett antal 
språkgrupper i Europa. EU bör råda medlemsstaterna att ge liknande stöd inom staten till 
varje utrotningshotad minoritetsspråkgemenskap. När det kommer till att fastställa 
europeiska övergripande prioriteringar för att ge förnyad livskraft åt språken, bör 
huvudfokus ligga på språköverföring i hemmet och inlärning av utrotningshotade språk i 
utbildningssystemet. Det krävs en stark utbildningspolitik för att främja inlärningen och 
användningen av utrotningshotade språk. 
 
Det krävs bättre samarbetsåtgärder mellan huvudaktörerna på området för 
tillhandahållande av stöd för utrotningshotade språk. Befintliga nätverk på europeisk nivå 
behöver förbättras och få tillräcklig finansiering för att bli funktionella och effektiva i detta 
sammanhang. 
 
Det bör ges särskild uppmärksamhet till det stöd som teknik kan ge. Många av de 
utrotningshotade språkgemenskaperna är få sett till antalet talare och kan skingras 
ytterligare. Teknik och social media kan utgöra lättillgängliga 
kommunikationsmedel för dessa språkgemenskaper, både som medel för individuell 
kommunikation och som ett effektivt sätt för gruppkommunikation inom gemenskapen. 
Finansieringen av europeisk forskning och utveckling skulle kunna ha stor påverkan inom 
detta område.  
 
Utrotningshotade språkgemenskaper behöver förstärkas för att kunna främja sina egna 
språk. Det finns mycket kunskap och expertis tillgänglig inom detta område och detta bör 
utnyttjas. Det bör läggas särskild vikt vid att öka ungdomars användning av 
utrotningshotade språk. För att göra detta måste språkgemenskaperna ha resurser att visa 
och övertyga sina ungdomar om att deras språk är användbara, betydelsefulla och 
önskvärda. 


