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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

uudesta monikielisyyden puitestrategiasta
(COM(2005)0596, 2006/2083(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 192 artiklan toisen kohdan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 149, 151 ja 308 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 22 artiklan, 

– ottaa huomioon alue- ja paikallisviranomaisten roolista Euroopan yhdentymisessä 14. 
tammikuuta 2003 antamansa päätöslauselman ja siihen sisältyvän viittauksen kielelliseen 
monimuotoisuuteen Euroopassa,

– ottaa huomioon Euroopan kielten teemavuotta 2001 koskevan 17. heinäkuuta 
2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1934/2000/EY,

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2002 annetun neuvoston päätöslauselman kielellisen
monimuotoisuuden ja kielten oppimisen edistämisestä Euroopan kielten teemavuoden 
2001 tavoitteiden toteuttamisen puitteissa,

– ottaa huomioon 1. maaliskuuta 1998 voimaan tulleen alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan Euroopan neuvoston eurooppalaisen peruskirjan,

– ottaa huomioon 1. helmikuuta 1998 voimaan tulleen kansallisten vähemmistöjen suojelua 
koskevan Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan 
mietinnön (A5-0271/2003),

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittaminen 
kuuluu EU:n perusperiaatteisiin ja sisältyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
22 artiklaan, jossa todetaan seuraavaa: " Unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja 
kielellistä monimuotoisuutta",

B. katsoo, että monikielisyys on EU:lle tyypillinen piirre ja on siten ainutlaatuinen esimerkki 
ja tärkeä osa Euroopan identiteettiä,

C. ottaa huomioon edellä mainitussa 14. tammikuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa 
tekemänsä kehotuksen lisätä EY:n perustamissopimukseen seuraava uusi artikla: " 
Yhteisö kunnioittaa ja edistää toimivaltansa puitteissa Euroopan kielellistä 
monimuotoisuutta, mukaan luettuna alueelliset kielet ja vähemmistökielet tämän 
monimuotoisuuden ilmentäjinä, kannustamalla jäsenvaltioita yhteistyöhön ja käyttämällä 
muita sopivia välineitä tämän tavoitteen edistämiseksi",
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D. katsoo, että monikielisyys on toivottavaa kaikissa moniarvoisissa yhteiskunnissa sekä 
talouden että kulttuurin kannalta, 

E. katsoo tavoitteeksi sen, että kielellinen monimuotoisuus olisi osa sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja perustana suvaitsevaisuudelle, erilaisten ihmisten hyväksymiselle 
sekä eri kansojen tunnistamiselle ja keskinäiselle ymmärrykselle, 

F. katsoo, että monikielisyyttä olisi pidettävä tärkeänä yhteiskunnallisena panostuksena, 
koska se merkitsee parannusta työntekijöiden osaamiseen ja helpottaa liikkuvuutta,

G. katsoo, että kielet, jotka tarjoavat ylivertaisen välineen erilaisten kulttuurien 
ymmärtämiseksi, toimivat kollektiivisen ilmaisun välineenä ja erityisenä keinona 
ymmärtää ja hahmottaa todellisuutta, minkä vuoksi on luotava olosuhteet niiden 
kehittämiselle yhteiskunnan kaikissa toiminnoissa,

H. katsoo, että alueelliset kielet ja vähemmistökielet ovat tärkeä osa kulttuuriperintöä ja että 
yhteisen kulttuuriperinnön osana niiden vaalimista on lisättävä jatkuvasti ja kaikilla 
tasoilla, 

I. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja alueiden komitea ovat moneen eri otteeseen 
pohtineet vähemmistökielten merkitystä; ottaa lisäksi huomioon, ettei EU:ssa ole 
toistaiseksi annettu säännöksiä eurooppalaisista alueellisista kielistä tai 
vähemmistökielistä,

Erityisiä huomioita puitestrategiasta

1. ottaa huomioon, että EU on vielä kaukana monikielisyyttä ja kielitaitoa koskevien 
tavoiteltavien standardien saavuttamisesta; on siten tyytyväinen erityisesti uuteen 
puitestrategiaan ja komission sitoumukseen edistää kielitaitoa ja pyrkiä hyödyntämään 
sitä kulttuurisesti ja taloudellisesti;

2. ilmaisee tyytyväisyytensä komission pitkän aikavälin tavoitteeseen parantaa yksilötason 
kielitaitoa Barcelonan Eurooppa-neuvostossa vuonna 2002 asetetun tavoitteen 
mukaisesti; tuon tavoitteen mukaan Euroopan kansalaisten olisi äidinkielensä lisäksi 
opeteltava vähintään kahta vierasta kieltä; on lisäksi vakuuttunut siitä, ettei englannin 
opiskelu ainoana vieraana kielenä yksistään riitä monikielisyyden lisäämiseen;

3. katsoo välttämättömäksi tasoittaa yksilöiden vieraan kielen taidossa ja kielikurssien 
tarjonnassa vallitsevia merkittäviä eroja EU:n jäsenvaltioiden välillä; 

4. katsoo, että vieraan kielen taidon nykyistä tasoa koskevista yksityiskohtaisista ja 
luotettavista tiedoista sekä tarkoituksenmukaisista indikaattoreista on monessa 
jäsenvaltiossa pulaa; ilmaisee tämän vuoksi tyytyväisyytensä ehdotukseen 
eurooppalaisesta kielitaitoindikaattorista, jonka tarkoituksena olisi saada 
totuudenmukainen kuva kielitaidon nykytasosta ja joka käsittäisi kaikki EU-kielet, sekä 
viralliset kielet että vähemmistökielet;

5. panee huolestuneena merkille, että EU:n monikielisyyspolitiikalle osoittamasta tuesta 
huolimatta englannin käyttö lisääntyy edelleen muiden kielten kustannuksella ja on itse 
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asiassa vain kiihtynyt EU:n edellisen laajentumiskierroksen jälkeen; katsoo lisäksi, että 
englannin lisääntyvä käyttö opetuskielenä vaikuttaa kaikkien muiden EU:ssa puhuttujen 
kielten, sekä jäsenvaltioiden virallisten kielten että vähemmistökielten, asemaan, minkä 
vuoksi vähemmistökielet ovat menettämässä jalansijaa;

6. katsoo, ettei monikielisyyttä koskevia ehdotuksia pidä rajata vain jäsenvaltioiden 
virallisiin kieliin, vaan että niiden tulisi käsittää myös muita kieliä, kuten erityisesti 
jäsenvaltioissa virallisten kielten rinnalla puhuttuja kieliä ja vähemmistökieliä, koska 
näitä kieliä ei käytetä Euroopan unionin toimielimissä, vaikka niitä puhutaan yleisesti 
kyseisten maiden omissa yhteisöissä;

7. panee tyytyväisenä merkille komission sitoumuksen, jonka mukaan kansalaisten on 
voitava saada omalla kielellään tutustua EU:n lainsäädäntöön, menettelyihin ja EU:ta 
koskeviin tietoihin; katsoo kuitenkin, että tämän pitäisi koskea myös jäsenvaltioiden 
virallisten kielten ulkopuolisia vähemmistökieliä, koska monet EU:n kansalaiset käyttävät 
"omaa kieltään"; pitää epäloogisena sitä, että ensin komissio toteaa, että kansalaisilla on 
oltava oikeus päästä esteettömästi tutustumaan EU:hun omalla kielellään, mutta sitten se 
toteaa tämän koskevan vain jäsenvaltioiden virallisia kieliä; katsoo näin ollen, että 
henkilöt, joiden äidinkieli ei ole valtionkielen asemassa oleva kieli (heitä on noin 
10 prosenttia EU:n väestöstä), eivät pääse osallisiksi tästä oikeudesta; katsoo lisäksi, että 
kyse on kuitenkin merkittävästä askeleesta pyrittäessä kuromaan umpeen EU:n ja sen 
kansalaisten välistä kuilua, mikä on keskeinen tavoite demokratian, kansalaisten kanssa 
käytävän vuoropuhelun sekä keskustelujen edistämisessä;

8. katsoo, että EU:n on monikielisyyspolitiikkansa harjoittamisessa noudatettava 
toissijaisuusperiaatetta, jonka mukaan EU:lla ei ole oikeutta muuttaa jäsenvaltioiden 
alueilla voimassa olevia kielilakeja toteuttamalla omaa kielipolitiikkaansa tai panemalla 
täytäntöön alakohtaisia kielilakejaan, kuten edellytetään komission neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille antamassa tiedonannossa, joka koskee kieltenkäyttöä yhteisön 
kuluttajille tiedottamisessa (KOM(93)0456 lopullinen);

9. katsoo, että on lisättävä maahanmuuttajien mahdollisuuksia opiskella vastaanottajamaan 
kieltä pyrittäessä edistämään ja helpottamaan heidän sopeutumistaan yhteiskuntaan; 

10. suhtautuu myönteisesti ajatukseen, jonka mukaan jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan 
kansallisia suunnitelmia, koska se tunnustaa kielten suunnittelun tarpeen jäsenvaltioissa; 
katsoo, että siten vahvistetaan monen vähemmistökielen asemaa sekä parannetaan 
tietoisuutta kielellisen monimuotoisuuden merkityksestä; ehdottaa näin ollen, että 
jäsenvaltioiden suunnitelmiin sisällytettäisiin kussakin jäsenvaltioissa puhutut alueelliset 
kielet tai vähemmistökielet; ehdottaa lisäksi, että harkittaisiin tehokkaiden aikuisille 
suunnattujen vähemmistökielten kurssien järjestämistä ja että edellä mainitut hankkeet 
sisällytettäisiin kansallisiin ohjelmiin esimerkkeinä parhaista käytänteistä;

11. antaa tukensa opettajankoulutuksen parantamiseen tähtääville toimille ja lisää, että on 
lisättävä niiden kielten määrää, joita opettajat hallitsevat ja pystyvät opettamaan;

12. hyväksyy ajatuksen sisällön ja kielen integroidun opetuksen (CLIL-menetelmän) käytön 
lisäämisestä, koska CLILmenetelmässä oppilaat saavat aineopetusta vieraalla kielellä; 
katsoo lisäksi, että menetelmän olisi koskettava kaikkia eurooppalaisia vähemmistökieliä;
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13. hyväksyy komission ajatuksen siitä, että korkea-asteen oppilaitokset voisivat edistää 
nykyistä aktiivisemmin paitsi opiskelijoidensa ja henkilöstönsä myös paikallisväestön 
monikielisyyttä; katsoo näin ollen, että olisi edistettävä yliopistojen, paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten sekä paikallisten yritysten välistä vuorovaikutusta;

14. katsoo, että Erasmus-kursseilla olisi käytettävä isäntämaan virallista kieltä tai 
alueellisissa koulutuslaitoksissa käytettävää kieltä; katsoo lisäksi tärkeäksi varmistaa, että 
Erasmuksen kielikurssien opiskelijat saavat sellaisen kielitaidon, että he kykenevät 
kunnolla seuraamaan opetusta kyseisellä kielellä järjestettävillä kursseilla;

15. hyväksyy komission ajatuksen, jonka mukaan painopiste seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman yhteydessä olisi kieliin liittyvän teknologian tutkimuksella ja 
kehittämisellä pyrittäessä parantamaan monikielisyyttä uuden IT-teknologian avulla;

16. hyväksyy komission ajatuksen tunnustaa kielitaidon merkitys EU:n talouden 
kilpailukyvyn kannalta; katsoo näin ollen, että on tutkittava yksityisen sektorin 
kielenkäytön tilaa kaikkien kielten osalta;

17. katsoo, että eurooppalaisia kuluttajia varten on luotava erityinen kielipolitiikka, jotta 
pakkausmerkinnöissä ja myynninjälkeisissä palveluissa käytettäisiin myös 
vähemmistökieliä;

18. tukee monikielisyyttä koskevia ehdotuksia tietoyhteiskunnassa sekä kannattaa 
monikielisen eurooppalaisen sisällön ja osaamisen kehittämistä ja levittämistä; ottaa 
lisäksi huomioon, että nykyään on saatavilla yhä enemmän tekniikoita, joilla voidaan 
lisätä kaikkien kielten, myös vähemmistökielten, käyttöä; katsoo lisäksi, että teknologia 
tarjoaa parhaat mahdollisuudet sen takaamiseksi, että kaikki eurooppalaiset kielet saavat 
oman sijansa yhteiskunnassa;

19. tukee komission ehdotuksia kehittää kieliammatteja ja -aloja, sillä kaikki eurooppalaiset 
kielet tarvitsevat uutta teknologiaa, kuten puheenkäsittelyä ja puheentunnistusta, 
termityötä, kieltenopetuksen kehittämistä, kielitaitotodistuksia sekä kielikokeita; katsoo, 
että muutoin ne jäävät suurempien kielten, lähinnä englannin, jalkoihin;

20. antaa tukensa käännöspalveluiden eurooppalaisen standardin luomiselle ja katsoo, että on 
edistettävä vähemmistökieliin keskittyvien käännöspalvelujen kehittämistä;

21. hyväksyy komission ehdotuksen lisätä kieltenopetuksen, kielikokeiden ja 
kielitaitotodistusten myöntämisen avoimuutta siten, että julkaistaan luettelo käytössä 
olevista järjestelmistä;

Ehdotetut toimenpiteet

22. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä kommunikoimaan kansalaisten kanssa näiden
omalla äidinkielellä riippumatta siitä, onko tällä kielellä virallinen asema kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai EU:ssa;

23. kehottaa laatimaan selkeän ja yhtenäisen EU:n kieliohjelman sekä kielilainsäädännön; 
katsoo, että on tarpeen laatia EU-kieliä koskeva säädös, joka toimisi oikeusperustana 
kielellisille oikeuksille sekä yhteisössä että yksilötasolla; katsoo, että EU-kieliä koskeva 
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ohjelma voitaisiin laatia edellä mainitun kielilainsäädännön avulla kielellisen 
monimuotoisuuden ja kielellisten oikeuksien takaamiseksi;

24. kehottaa jälleen kerran perustamaan monikielisyyttä edistävän viraston, joka 
oikeusperustan ja laajat toimivaltuudet saadessaan mahdollistaisi sen, että kielellinen 
monimuotoisuus pääsisi todella kukoistamaan ja kehittymään Euroopassa;

25. kehottaa komissiota panemaan viipymättä täytäntöön Ebnerin mietintöön sisältyvät 
ehdotukset;

26. kehottaa perustamaan EU:hun kielioikeusasiamiehen viran; katsoo, että perustuessaan 
EU-kieliä koskevaan lainsäädäntöön, oikeusasiamiehen viran avulla taataan kielelliset 
oikeudet ja korjataan EU-kieliä koskevat vastakkainasettelut;

27. kehottaa panemaan täytäntöön kielellisiä oikeuksia koskevan maailmanlaajuisen 
julistuksen; katsoo, että täytäntöönpanon on tapahduttava kaikissa EU:n toimielimissä ja 
että julistuksen on oltava pohjana EU-kieliä koskevan lainsäädännön säätämisessä;

28. kehottaa muuttamaan EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan 1 kohtaa sekä 149 ja 
151 artiklaa, jotta varmistetaan kielellisen monimuotoisuuden, myös kaikkien 
vähemmistökielten, kunnioittaminen ja edistäminen;

29. kehottaa osoittamaan uudelle perusoikeusvirastolle selkeät toimivaltuudet kielellisten 
oikeuksien takaamiseen; katsoo, että tämä vuonna 2007 käynnistettävä uusi virasto on 
alistettava nykyisen, Wienissä toimivan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen 
valvontaan; katsoo lisäksi, että viraston olisi toteutettava toimenpiteitä kielellistä syrjintää 
koskevissa kysymyksissä;

30. kehottaa Euroopan vähemmistökielten toimistosta, Mercator-verkostoista sekä 
alueellisten kielten ja vähemmistökielten tutkimuslaitosten ja -keskusten 
suunnittelutoimikunnista koostuvaa uutta kielellisen monimuotoisuuden verkostoa 
edistämään kielellistä monimuotoisuutta; kehottaa lisäksi komissiota ottamaan selkeän 
kannan verkoston tukemiseen ja kohdentamaan sille rahoitusta elinikäisen oppimisen 
edistämiseen osoitetuista määrärahoista; katsoo lisäksi, että koska Euroopan unioni on
ottanut käyttöön rahoituspolitiikassaan valtavirtataistamisstrategian, alueellisten kielten ja 
vähemmistökielten edistämis- ja suojelutavoite on mainittava selkeästi unionin 
tavoitteissa ja ainakin kaikissa kieliä ja sisältöteollisuutta koskevissa ohjelmissa;

31. kehottaa laatimaan uhanalaisia eurooppalaisia kieliä koskevan luettelon, jonka avulla 
voidaan osoittaa uhanalaisimmat kielet ja siten varmistaa, että niille annetaan etusija 
rahoituksen ja kielellisten oikeuksien takaamisen yhteydessä; ottaa lisäksi huomioon, että 
luettelon laatiminen edellyttää perusteellisten sosiolingvististen analyysien tekoa kaikista 
uhanalaisista kielistä kiireellisiä toimia vaativien ongelmien määrittämiseksi;

32. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Yhteenveto komission tiedonannosta

Komissio vahvistaa tiedonannossaan sitoumuksensa monikielisyyden edistämiseen 
ehdottamalla erityisiä toimia. Tiedonannossa todetaan, että EU perustuu "moninaisuudessaan 
yhtenäinen -periaatteelle" ja että Euroopan unionin 20 "virallisen kielen" lisäksi Euroopassa 
puhutaan noin 60:tä muuta alkuperäiskieltä sekä maahanmuuttajayhteisöjen
kieliä. Tätä monimuotoisuutta pidetään "rikkautena", joka johtaa "suurempaan 
yhteisvastuuseen ja yhteisymmärrykseen".

Komission määritelmän mukaan monikielisyydessä on kyse muun muassa "erilaisten 
kieliyhteisöjen rinnakkaiselosta tietyllä maantieteellisellä alueella". Näin ollen komissio 
ehdottaa toimia, joilla pyritään edistämään ilmapiiriä, jossa kaikki kielet pääsevät esiin ja joka 
on suotuisa useiden kielten opettamiselle ja oppimiselle.

Vähemmistökielistä on sanottava, että komissio toteaa olevansa Euroopan vähemmistökielten 
toimiston ja Mercator-verkoston päärahoittaja. Komissio mainitsee kieltenoppimista ja 
kielellistä monimuotoisuutta käsittelevän eurooppalaisen viraston perustamisesta laatimansa 
toteutettavuustutkimuksen, joka sai täyden tuen Euroopan parlamentilta. Siitä huolimatta 
komissio on päättänyt perustaa ennemmin kielten monimuotoisuutta käsittelevien keskusten 
verkoston, ja lupaa – melko epäuskottavasti kylläkin – tutkia mahdollisuutta myöntää 
verkostolle monivuotista tukea elinikäistä oppimista koskevasta ohjelmasta"1.

Komission ehdotuksiin sisältyvät myös "kansalliset suunnitelmat", joita tarvitaan edistämään 
monikielisyyttä. Tässä yhteydessä komissio toteaa jokseenkin innottomasti, että " alueellisten 
kielten ja vähemmistökielten opetus olisi otettava asianmukaisesti huomioon".

Komissio luettelee myös joukon toivottuja toimenpiteitä, kuten uusien tekniikoiden tai uuden 
eurooppalaisen kielitaitoindikaattorin käyttöönoton, tutkimuksen parhaista käytänteistä sekä 
sisällön ja kielen integroidun opetuksen (CLIL-menetelmän) käytön lisäämisen.

Osassa III käsitellään monikielistä taloutta ja kielitaidon merkitystä EU:n kilpailukyvylle. 
Komissio tunnustaa, että yritysten olisi hyvä osata asiakkaidensa kieltä. Tässä tarkoitetaan 
ilmeisesti "virallisia kieliä".

Osassa IV paneudutaan monikielisyyteen komission suhteissa kansalaisiinsa. Siinä todetaan, 
että Euroopan unionin hyväksymä lainsäädäntö sitoo unionin kansalaisia suoraan ja että EU:n 
demokraattinen legitimiteetti ja avoimuus perustuvat siihen, että EU:n kansalaiset voivat 
kommunikoida EU:n toimielinten kanssa ja tutustua EU:n lainsäädäntöön "maansa virallisella 
kielellä", sekä osallistua yhteiseurooppalaiseen toimintaan "kieliongelmitta". Tämäkin näyttää 
koskevan vain "virallisia" kieliä, vaikka ajatus onkin muutoin suositeltavaa. Komissio väittää 
lisäksi, että kaikki EU:n kansalaiset voivat osallistua rajoituksetta yhteiseurooppalaiseen 
toimintaan. Väite on virheellinen, sillä oikeus ei ulotu alueellisiin kieliin eikä virallista 
asemaa vailla oleviin kieliin, joista osaa puhutaan enemmän kuin jäsenvaltioiden kieliä. Näin 
ollen on uskomatonta, että pyrkiessään lähentymään kansalaisiaan Euroopan unioni sulkee 

  
1 Figel totesi kuitenkin edellisessä, aluueellisia kieliä ja vähemmistökieliä käsitelleessä kokouksessa 
käyttämässään puheenvuorossa, ettei rahoitushanke todennäköisesti enää etene.
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10 prosenttia1 kansalaisistaan toimiensa ulkopuolelle vain siksi, ettei sillä ole kattavaa 
kielipolitiikkaa.

Komission muut ehdotukset ovat kannatettavia, mutta vain siinä tapauksessa, että niihin 
sisällytetään alueelliset kielet tai vähemmistökielet.

Huomioita todellisesta monikielisyydestä

Euroopan monikielisyys on nyt saanut virallisen tunnustuksen (esim. EU:n 
perusoikeuskirjassa ja perustuslakiluonnoksessa) ja tuen ilmaisun (esim. vuonna 
1993 laadituissa Kööpenhaminan kriteereissä). Todellisuudessa moni kieli on kuitenkin 
menettämässä puhujiaan muun muassa siksi, että kielten siirtyminen sukupolvelta 
sukupolvelle on kokenut romahduksen, tai sen vuoksi, että omalla äidinkielellä tapahtuvaa 
koulutusta ei järjestetä tarpeeksi. Moni puhuja on myös vailla minkäänlaisia oikeuksia käyttää 
äidinkieltään virallisena kielenä.

EU:n perustuslakisopimuksen epäonnistumisen vaikutusta vähemmistökielten aseman 
edistämiseen tai siihen, miten vähemmistökieliä koskevat oikeudet saavutetaan, ei niin ikään 
ole otettu tarpeeksi huomioon. Nyt onkin korkea aika arvioida uudestaan taktiikkaa ilman 
perustuslakiluonnosta, jossa vähemmistökielille ei luotu asianmukaista oikeusperustaa niiden 
edistämisen tai rahoituksen mahdollistamiseksi. Näin ollen Euroopan vähemmistökielten 
toimiston kaltaisten kansalaisjärjestöjen on keskityttävä uusiin tapoihin kielellisen 
monimuotoisuuden säilymisen varmistamiseksi mielekkäästi.

Nykyisten kansainvälisten sopimusten, kuten alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan 
Euroopan neuvoston eurooppalaisen peruskirjan taikka vähemmistöjen suojelua koskevan 
Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen, lisäksi tarvitaan nyt vähemmistökielten puhujien 
oikeudet yksilö- ja yhteisötasolla takaava sitova lainsäädäntö, joka antaisi heille 
mahdollisuuden käyttää jokapäiväisessä elämässään omaa äidinkieltään sekä oikeuden saada 
opetusta omalla äidinkielellään. Samalla heitä suojeltaisiin sellaisissa jäsenvaltioissa, joiden 
kielipolitiikka on uhka vähemmistökielten asemalle ja jotka rinnastavat toisiinsa valtiottomat 
kansat ja/tai kansalliset vähemmistöt.

Erään tuoreen tutkimuksen mukaan valtiot hyötyvät taloudellisesti siitä, että niissä puhutaan 
alueellista kieltä tai vähemmistökieltä. Alueellisten kielten ja vähemmistökielten tai 
kaksikielisyyden eduista tehdyt tutkimukset osoittavat, että kaksikielisten kognitiiviset kyvyt 
ovat muita paremmat ja että kaksikielisyys parantaa väestön tietotaidon tasoa. Kaksi- ja 
monikielisyyteen panostaminen on siten panostamista sosiaaliseen pääomaan.

Vaikka komission tarkoitus olisi hyvä ja vaikka sillä on monta hyvää uutta ehdotusta, sen 
tarkoitusperät ei-virallisten kielten osalta jäävät parhaimmillaankin epäselviksi. 
Toisaalta se ei ota mitään kantaa useiden uhanalaisten kielten ahdinkoon. Kielten 
suunnittelusta ja kehittämisestä on sanottava, ettei komissio tuo selkeää parannusta kielellisen 
monimuotoisuuden varmistamiseksi mielekkäästi, vaikka se on osa EU:n perusarvoja ja on 
siten elintärkeää todellisen monikielisyyden saavuttamisen kannalta. 

  
1 Euroopassa on noin 46 miljoonaa alueellisen kielen tai vähemmistökielen puhujaa, mikä vastaa noin kymmentä 
prosenttia EU:n väestöstä.
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Nykyisissä EU:n rahoituksen saamista koskevissa säännöissä ei oteta huomioon 
jäsenvaltioiden pieniä kieliryhmiä tai muita kieliryhmiä. Komission antama tiedonanto 
monikielisyydestä, joka on jatkoa komission toimintaohjelmalle, merkitsee selkeää irtiottoa 
kaikista maininnoista, jotka liittyvät vähemmistökieliä ja erityisesti uhanalaisia kieliä 
koskevien hankkeiden rahoitukseen. Komission ehdotukset merkitsevät irtiottoa myös EU:n 
ennen vuotta 2000 noudattamasta, vähemmistökielten suoraa tukemista (budjettikohdasta B) 
kannattavasta politiikasta. Nyt sen sijaan suositaan politiikkaa, jossa vähemmistöasemassa 
olevat kielet joutuvat kilpailemaan "avoimilla markkinoilla" suurten kielten kanssa. 
Nähtäväksi jää, miten ne pärjäävät tässä kilpailussa. Suurilla kielillä on sen sijaan takanaan 
vaikutusvaltaisia järjestöjä, ja niitä tuetaan avokätisesti. Ison-Britannian neuvosto esimerkiksi 
sai 750 miljoonaa euroa vuonna 2005 englannin kielen edistämiseen, mikä on enemmän kuin 
viron, ruotsin ja walesin kielille sekä Skotlannissa puhutulle gaelin kielelle yhteensä 
myönnetty tuki.

Hallintoa on yksinkertaistettava suhteuttamalla määrärahahakemukset määrärahan suuruuteen, 
antamalla rahoituksen jaossa etusija alueellisille kielille ja vähemmistökielille sekä palaamalla 
korvamerkityn suoran tuen järjestelmään (mukaan lukien ennakkorahoitus) ilman, että 
turvaudutaan yhteisrahoitukseen. IT-tekniikoiden kehittyessä on käynyt myös niin, että kaikki 
vähemmistökielet ovat jääneet ilman rahoitusta, kun on annettu etusija isoille kielille.

Jos kerran kieli tekee meistä inhimillisiä olentoja, kuten komission jäsen Figel on todennut, 
alueellisille kielille ja vähemmistökielille sekä niiden puhujille on annettava asema, joka 
vastaa tuota lausuntoa. Jos EU uskoo iskulauseisiinsa, joita ovat esimerkiksi 
"moninaisuudessaan yhtenäinen", tai siihen, että kaikki kielet ovat keskenään tasavertaisia, 
tarvitaan yhdenmukaista ja mielekästä EU-kielille suunnattua politiikkaa sekä 
kielellisiä oikeuksia vaalivaa lainsäädäntöä varmistamaan, että kaikkia eurooppalaisia 
kieliä suojellaan ja että kaikki eurooppalaiset kielet saavat oman sijansa yhteiskunnassa. 
Kielille on laadittu sääntöjä ja määräyksiä, mutta EU:n toimielimissä eikä jäsenvaltioissa ole 
edelleenkään yhdenmukaista laillisesti sitovaa kielipolitiikkaa.

Kielellisiä oikeuksia koskevat säännökset vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä. Säännösten 
epäyhtenäisyyttä lisää vielä se, että liittymisneuvotteluja käyvien valtioiden on täytettävä 
vähemmistökielille asetetut vähimmäisoikeudet sekä kansalliset vähemmistöjä koskevat 
kriteerit. "Vanhojen" jäsenvaltioiden joukossa on kuitenkin niitä, jotka eivät täyttäisi noita 
kriteereitä, jos ne pyrkisivät EU:hun nyt. Tämä on epäoikeudenmukaista paitsi uusien 
jäsenvaltioiden myös niiden yhteisöjen kannalta, joissa puhutaan alueellisia kieliä tai 
vähemmistökieliä. Tämä kertoo myös EU:n kaksinaamaisuudesta.

Monikielisyyden lisääminen edellyttää Euroopan vähemmistökieliä suosivaa aktiivista 
politiikkaa, johon sisällytettäisiin paitsi viron ja tanskan kaltaiset jäsenvaltioiden viralliset 
kielet myös baskin ja walesin kielet.

Vaikka yhä useampi on monikielinen, siitä ei ole kovin suurta hyötyä, jos heidän toinen tai 
kolmas kielensä on englanti, kuten komissio myöntää. Tämä vain lisää englannin valta-
asemaa ja käyttöä EU:n yleiskielenä. Sen sijaan olisi rohkaistava ihmisiä puhumaan jotakin 
oman kieliryhmänsä ulkopuolista kieltä, kuten on tilanne silloin, kun walesin kieltä 
äidinkielenään puhuvat opettelevat puolaa. Englannin kielen opiskelussa on oma 
dynamiikkansa, ja se on tuottoisaa toimintaa englanninkielisille maille (kuten Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle, Englannille tai Yhdysvalloille), jotka eivät siten enää tarvitse EU:n tukea.
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On myös laadittava luettelo uhanalaisista eurooppalaisista kielistä, jotta kiireellisiä toimia 
vaativat kielet voidaan tunnistaa ja jotta niille voidaan antaa tukea.

On tarpeen perustaa EU:hun kielioikeusasiamiehen virka ottamalla esimerkkiä Kanadan 
kielivaltuutetun virasta. Kanadassa virallisten kielten asemasta vastaavan kielivaltuutetun 
tehtävänä on edistää ja tukea Kanadan virallisia kieliä koskevan lain tavoitteita, tutkia 
kielellisiä oikeuksia koskevia valituksia, tarkastaa liittohallituksen instituutioiden tilinpito sen 
varmistamiseksi, että se noudattaa virallisia kieliä koskevaa lakia, varmistaa, että kielelliset 
oikeudet ovat etusijalla päättäjien asialistalla, sekä edistää molempien virallisten kielten 
käyttöä liittohallituksessa ja Kanadan yhteiskunnassa.1

Vaikka komissio ei kannatakaan kieltenoppimista ja kielellistä monimuotoisuutta 
käsittelevän viraston perustamista, on syytä kuitenkin jälleen korostaa sen perustamista 
niin, että sen nimeksi tulisi monikielisyyttä käsittelevä virasto. Sen toimivaltuuksiin 
kuuluisi monikielisyyden tutkimukseen ja edistämiseen erikoistuvista keskuksista 
koostuvan verkoston perustaminen. 

Kaikkien eurooppalaisten kielten olisi saatava virallisen kielen asema EU:ssa. Tämä 
tavoite voisi olla osa EU:n kieliohjelmaa, ja se voitaisiin saavuttaa vähentämällä työkielten 
määrää EU:ssa, kuten itse asiassa on jo tehtykin. Ei voida nimittäin hyväksyä, että vain 
jäsenvaltioiden virallisia kieliä käytettäisiin. Virallisen kielen aseman myöntäminen muillekin 
kielille olisi selkeä viesti kaikille EU:n kansalaisille siitä, että heitä aiotaan kohdella 
tasavertaisesti ja että tämä voi vain lähentää EU:ta ja sen kansalaisia toisiinsa. Noin 
10 prosenttia EU:n väestöstä (46 miljoonaa ihmistä) puhuu vain alueellista kieltä tai 
vähemmistökieltä ja joutuu siten käyttämään äidinkieltään asioidessaan EU:n toimielinten 
kanssa.

Komission tiedonannossa todetaan, että kansalaisten on voitava kommunikoida EU:n 
toimielinten kanssa "maansa virallisella kielellä" sekä osallistua yhteiseurooppalaiseen 
toimintaan "kieliongelmitta". Komissio kuitenkin pyörtää samalla puheensa rajaamalla nämä 
kielet jäsenvaltioiden virallisiin kieliin2. Näin se rajaa kertaheitolla pois noin 10 prosenttia 
EU:n väestöstä. Walesissa puhutaan walesin kieltä ja Baskimaassa baskin kieltä, mutta niitä ei 
voida käyttää. Demokraattinen legitimiteetti ja avoimuus edellyttävät, että kaikki EU:n 
kansalaiset voivat toimia EU:ssa kaikilla eurooppalaisilla kielillä. Lupaus herättää 
kysymyksen siitä, mitä komissio tarkkaan ottaen tarkoittaa "monikielisyydellä". Jos sillä 
tarkoitetaan vain virallisia kieliä, määritelmä on väärä.

  
1 Ks. http://www.ocol-clo.gc.ca/rights_droits.asp?Lang=English,  
http://canadaonline.about.com/cs/bilingualism/g/commol.htm
2 EU:ssa käytettävien kielten määritys sisältyy vuonna 1958 tehtyyn ETY:n perustamissopimuksen määräykseen 
N:o 1.


