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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0129/2008 af C.E., spansk statsborger, om den nidkære fortolkning af 
det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog i Galicien

1. Sammendrag

Andrageren ser med beklagelse på den nidkære og efter hans opfattelse skadelige fortolkning 
af det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog i Galicien. Han advarer mod 
en misforstået opfattelse af sproglig diversitet, som i sidste ende kunne resultere i en situation 
som på Balkan. Han henviser til en avisartikel om besøget af et ekspertudvalg under 
Europarådet i Galicien i september 2007. Ifølge denne artikel havde eksperterne begrænset 
deres besøg til møder med Galiciens selvstyreregering og en forening med forbindelse til 
nationalistpartiet BNG og var nået frem til den konklusion, at uddannelsessystemet i Galicien 
hovedsageligt burde være galicisk orienteret. Andrageren henviser i den forbindelse til selve 
chartret, hvoraf fremgår, at beskyttelsen af regionale sprog ikke bør være til skade for de 
officielle sprog. Andrageren anfører imidlertid, at i henhold til de galiciske regler for 
uddannelse af børn under 5 år skal læsning og skrivning foregå på galicisk. Det indebærer, at 
børn, hvis modersmål er spansk (castiliansk), tvinges til at lære at læse og skrive på et sprog, 
som ikke er deres modersmål. Han opfordrer til, at der indføres frit sprogvalg. Andrageren 
nævner en række civile pressionsgrupper, som kæmper imod dette "sproglige diktatur", og 
opfordrer til, at de høres i forbindelse med programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013), 
som har til formål at sikre en tættere inddragelse af borgerne i den europæiske 
integrationsproces

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.
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"Andrageren ser med beklagelse på den nidkære og efter hans opfattelse skadelige fortolkning 
af det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog i Galicien. Han advarer mod 
en misforstået opfattelse af sproglig diversitet, som i sidste ende kunne resultere i en situation 
som på Balkan. Han henviser til en avisartikel om besøget af et ekspertudvalg under 
Europarådet i Galicien i september 2007. Ifølge denne artikel havde eksperterne begrænset 
deres besøg til møder med Galiciens selvstyreregering og en forening med forbindelse til 
nationalistpartiet BNG og var nået frem til den konklusion, at uddannelsessystemet i Galicien 
hovedsageligt burde være galicisk orienteret. Andrageren henviser i den forbindelse til selve 
chartret, hvoraf fremgår, at beskyttelsen af regionale sprog ikke bør være til skade for de 
officielle sprog. Andrageren anfører imidlertid, at i henhold til de galiciske regler for 
uddannelse af børn under 5 år skal læsning og skrivning foregå på galicisk. Det indebærer, at 
børn, hvis modersmål er spansk (castiliansk), tvinges til at lære at læse og skrive på et sprog, 
som ikke er deres modersmål. Han opfordrer til, at der indføres frit sprogvalg. Andrageren 
nævner en række civile pressionsgrupper, som kæmper imod dette "sproglige diktatur", og 
opfordrer til, at de høres i forbindelse med programmet "Europa for Borgerne" (2007-2013), 
som har til formål at sikre en tættere inddragelse af borgerne i den europæiske 
integrationsproces

Ekspertudvalget og chartret

Det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog er en international konvention, 
der blev vedtaget den 25. marts 1992 af Europarådets Ministerkomité. Det blev fremlagt til 
underskrivelse i Strasbourg den 5. november 1992. Det trådte i kraft den 1. marts 1998. 
Chartret er i dag ratificeret af 23 stater, herunder Spanien. 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Chartret er ikke et retligt instrument i EU.

Andrageren citerer i sit andragende en "avisartikel om besøget af et ekspertudvalg under EU 
om anvendelsen af det nævnte charter". Imidlertid omtaler det uddrag af avisartiklen, som 
andrageren citerer, kun "et ekspertudvalg".

Det omtalte "ekspertudvalg" var ikke udpeget af EU, og dette hævdes ikke i den citerede 
artikel.

I artikel 17 i Europarådets charter nævnes nedsættelsen af et udvalg af uafhængige eksperter, 
som skal bestå af et medlem fra hver kontraherende stat. Medlemmerne udpeges af 
Ministerkomitéen "på grundlag af en fortegnelse over enkeltpersoner af den højeste integritet 
og med anerkendt sagkundskab i de af pagten omhandlede spørgsmål, som er foreslået af den 
pågældende part."

Det ser ud til, at det nævnte "ekspertudvalg" er det udvalg, der er nedsat i henhold til 
ovennævnte artikel 17 i chartret.

Den 30. april 2007 forelagde Kongeriget Spanien sin anden rapport om gennemførelsen af 
chartret i Spanien for Europarådets generalsekretær. Denne rapport omhandler også 
sprogsituationen i Galicien og kan ses på følgende website:
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http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Kommissionens politik for flersprogethed:

Den højtstående gruppe om flersprogethed, som er nævnt i den citerede avisartikel, blev 
faktisk nedsat med Kommissionens beslutning af 20. september 2006. Oprettelsen blev 
annonceret i Kommissionens meddelelse "En ny rammestrategi for flersprogethed"1, som blev 
nedsat i 2005.

Gruppen består af uafhængige eksperter, som skal hjælpe Kommissionen med at analysere 
medlemsstaternes fremskridt med hensyn til initiativer til at nå målene i Kommissionens 
handlingsplan "Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed".

Gruppens primære formål var at give Kommissionen uafhængig, upolitisk rådgivning om 
udvikling af initiativer til fremme og støtte af den sproglige mangfoldighed.

Gruppen nævner "tosprogede samfund bestående af mennesker, som taler regionale eller 
mindretalssprog og majoritetssprog som gode laboratorier for EU's målsætning om at fremme 
flersprogetheden i EU. Der henvistes i denne forbindelse til den knowhow, der er opnået i 
tosprogede skoler i Baskerlandet, Galicien, Katalonien og Valenciaområdet, hvor man 
gennem årtier har anvendt højtudviklede metoder til sprogindlæring og særlige 
uddannelsesprogrammer for lærere." 

Gruppens rapport kan ses på følgende hjemmeside:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Kommissionen udvikler en politik til fremme af flersprogethed i EU. Denne politik omfatter 
alle sprog i EU: officielle, nationale, regionale, mindretals- og migrantsprog.
Kommissionen slår i sin meddelelse fra 2005 "En ny rammestrategi for flersprogethed" fast, 
at den ønsker at fremme et klima, hvor alle sprog kan komme til udtryk i fuldt omfang, og 
hvor undervisning i og læring af en række sprog trives".
Kommissionen gennemfører sin strategi for flersprogethed i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne. I henhold til EF-traktatens artikel 149 har medlemsstaternes alene ansvaret 
for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle 
og sproglige mangfoldighed. Som det er fastsat i denne artikel, skal Fællesskabet bidrage til 
udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne 
og om nødvendigt ved at støtte og supplere disses indsats.
I sin meddelelse fra 2008 "Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse" 
bekræfter Kommissionen sin forpligtelse til at samarbejde med medlemsstaterne og 
interesserede parter for at gøre sproglig mangfoldighed til et aktiv for Europa.  Det hedder i 
meddelelsen: "Den harmoniske sameksistens mellem mange sprog i Europa er et markant 
symbol på Europas ønske om at være forenet i mangfoldighed, som er en af hjørnestenene i 
det europæiske projekt.  Sprog definerer personlige identiteter, men er også en del af det 
fælles arvegods.  De bygger bro mellem mennesker og åbner døre til andre lande og kulturer, 
idet de fremmer gensidig forståelse.  En vellykket politik til fremme af flersprogethed kan 
betyde et rigere liv for den enkelte borger:  Resultatet kan blive bedre chancer for at få et job, 

                                               
1 KOM(2005) 596 af 22.11.2005
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lettere adgang til tjenesteydelser og rettigheder og mere solidaritet, i kraft af at der sker en 
styrkelse af den interkulturelle dialog og sammenhængskraften i samfundet.  Set i denne optik 
kan flersprogethed blive et værdifuldt aktiv, navnlig med den globalisering, som præger vores 
samfund i dag.  (...) Medlemsstaterne er de centrale beslutningstagere, når det drejer sig om 
sprogpolitik, herunder regionale sprog og mindretalssprog, som Europarådets europæiske pagt 
om regionale sprog eller mindretalssprog udgør en omfattende rammeaftale for.  Der findes 
mange andre organisationer, der træffer beslutninger om sproglige spørgsmål,  såsom 
uddannelsesudbydere, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medier og 
tjenesteydere.  Kommissionen samarbejder, i tråd med subsidiaritetsprincippet, med 
medlemsstater og interesserede parter for at sikre, at de arbejder for de samme mål, og yder 
dem gerne bistand i deres bestræbelser, navnlig ved at fremme udveksling af god praksis."

Anvendelse af chartret

Chartret er en international konvention, som er vedtaget og gennemført af Europarådet. 
Chartret er ikke et retligt instrument under EU.

Kommissionen har ingen kompetence med hensyn til anvendelsen af chartret.

Politik for flersprogethed

Kommissionen udvikler en politik til fremme af sprogindlæring og flersprogethed i EU. 

Ansvaret for at gennemføre en sprogpolitik på nationalt, regionalt eller lokalt niveau ligger 
primært hos medlemsstaterne. Kommissionen forsøger inden for sine muligheder på den ene 
side at opmuntre enkeltpersoner til at lære sprog som et nyttigt redskab for alle europæiske 
borgere og på den anden side at opmuntre medlemsstaterne til at indføre nationale planer til 
fremme af sprogundervisning på de forskellige uddannelsesniveauer og at øge bevidstheden 
om vigtigheden af sproglig mangfoldighed.  

Kommissionens politik om flersprogethed respekterer fuldt ud sproglig mangfoldighed som 
en central værdi i EU. Den tager højde for artikel 22 i Den Europæiske Unions Charter om 
Grundlæggende Rettigheder, der fastslår, at Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og 
sproglige mangfoldighed, og artikel 21, som forbyder diskrimination af en række årsager, 
herunder sprog.


