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Θέμα: Αναφορά 0129/2008, του C.E., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φανατική 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές 
γλώσσες στη Γαλικία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για τη φανατική και, κατά τη γνώμη του, επιζήμια 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στη Γαλικία. 
Προειδοποιεί για παρανόηση της γλωσσικής πολυμορφίας, η οποία θα μπορούσε στο τέλος 
να οδηγήσει στο φαινόμενο του εκβαλκανισμού. Αναφέρεται σε δημοσίευμα σχετικά με την 
επίσκεψη στη Γαλικία επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το Συμβούλιο της Ευρώπης τον 
Σεπτέμβριο του 2007. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι εμπειρογνώμονες περιορίστηκαν σε 
επαφές με την αυτόνομη κυβέρνηση της Γαλικίας και με μία ένωση, η οποία συνδέεται με το 
εθνικιστικό κόμμα BNG, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στη 
Γαλικία θα πρέπει να έχει κυρίως γαλικιανό προσανατολισμό. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο 
αναφέρων κάνει λόγο για τον ίδιο τον Χάρτη, ο οποίος δηλώνει ότι οι περιφερειακές γλώσσες 
δεν θα πρέπει να προστατεύονται εις βάρος των επίσημων γλωσσών. Εντούτοις, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι τα πρότυπα τα οποία ισχύουν στη Γαλικία όσον αφορά την εκπαίδευση των 
παιδιών κάτω των 5 ετών ορίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να διαβάζουν και να 
γράφουν στη γαλικιανή γλώσσα. Κατά συνέπεια, τα παιδιά που έχουν μητρική γλώσσα την 
ισπανική αναγκάζονται να μάθουν ανάγνωση και γραφή σε γλώσσα διαφορετική από τη 
μητρική τους. Ζητεί ελευθερία στην επιλογή γλώσσας. Ο αναφέρων απαριθμεί μια σειρά από 
ομάδες πίεσης πολιτών ενάντια σε αυτή τη "γλωσσική δικτατορία" και ζητεί να 
συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος "Ευρώπη για τους Πολίτες" 
(2007-2013), το οποίο επιδιώκει να εξοικειώσει περισσότερο τους πολίτες με τη διαδικασία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
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2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για τη φανατική και, κατά τη γνώμη του, επιζήμια 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού Χάρτη για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στη Γαλικία. 
Προειδοποιεί για παρανόηση της γλωσσικής πολυμορφίας, η οποία θα μπορούσε στο τέλος 
να οδηγήσει στο φαινόμενο του εκβαλκανισμού. Αναφέρεται σε δημοσίευμα σχετικά με την 
επίσκεψη στη Γαλικία επιτροπής εμπειρογνωμόνων από το Συμβούλιο της Ευρώπης τον 
Σεπτέμβριο του 2007. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, οι εμπειρογνώμονες περιορίστηκαν σε 
επαφές με την αυτόνομη κυβέρνηση της Γαλικίας και με μια ένωση η οποία συνδέεται με το 
εθνικιστικό κόμμα BNG, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στη 
Γαλικία θα πρέπει να έχει κυρίως γαλικιανό προσανατολισμό. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο 
αναφέρων κάνει λόγο για τον ίδιο τον Χάρτη, ο οποίος δηλώνει ότι οι περιφερειακές γλώσσες 
δεν θα πρέπει να προστατεύονται εις βάρος των επίσημων γλωσσών. Εντούτοις, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται ότι τα πρότυπα τα οποία ισχύουν στη Γαλικία όσον αφορά την εκπαίδευση των 
παιδιών κάτω των 5 ετών ορίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να διαβάζουν και να 
γράφουν στη γαλικιανή γλώσσα. Κατά συνέπεια, τα παιδιά που έχουν μητρική γλώσσα την 
ισπανική αναγκάζονται να μάθουν ανάγνωση και γραφή σε γλώσσα διαφορετική από τη 
μητρική τους. Ζητεί ελευθερία στην επιλογή γλώσσας. Ο αναφέρων απαριθμεί μια σειρά από 
ομάδες πίεσης πολιτών ενάντια σε αυτή τη «γλωσσική δικτατορία» και ζητεί να 
συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
(2007-2013), το οποίο επιδιώκει να εξοικειώσει περισσότερο τους πολίτες με τη διαδικασία 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ο Χάρτης

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες είναι μια διεθνής 
σύμβαση που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 1992 από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Η υπογραφή του ξεκίνησε στο Στρασβούργο στις 5 Νοεμβρίου 1992. Τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Μαρτίου 1998.

Επί του παρόντος, ο Χάρτης έχει κυρωθεί από είκοσι τρία κράτη περιλαμβανομένης της 
Ισπανίας.
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Ο Χάρτης δεν είναι νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην αναφορά του, ο αναφέρων παραθέτει «δημοσίευμα σχετικά με επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή του εν λόγω Χάρτη». 
Ωστόσο, το απόσπασμα του δημοσιεύματος στον Τύπο που παρατίθεται από τον αναφέροντα 
κάνει λόγο μόνο για «επιτροπή εμπειρογνωμόνων».
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Η εν λόγω «επιτροπή εμπειρογνωμόνων» δεν ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν 
αναφέρεται κάτι τέτοιο στο άρθρο που παρατίθεται.

Στην πραγματικότητα, το άρθρο 17 του Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρει τη 
σύσταση επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών που αποτελείται από ένα μέλος ανά συμβαλλόμενο 
κράτος. Τα μέλη διορίζονται από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
από «μια λίστα ατόμων αδιαμφισβήτητης ακεραιότητας και αναγνωρισμένων γνώσεων 
σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζονται στον Χάρτη, που θα διορίζονται αντίστοιχα από 
το κάθε συμβαλλόμενο μέρος».

Φαίνεται σαφές ότι η εν λόγω «επιτροπή ειδικών» είναι η επιτροπή που συστάθηκε βάσει του 
προαναφερθέντος άρθρου 17 του Χάρτη.

Στις 30 Απριλίου 2007, το Βασίλειο της Ισπανίας παρουσίασε στον γενικό γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης τη δεύτερη περιοδική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη 
στην Ισπανία. Η εν λόγω έκθεση που καλύπτει επίσης τη γλωσσική κατάσταση στη Γαλικία 
είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ιστότοπο:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Πολιτική πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την πολυγλωσσία για την οποία γίνεται λόγος στο δημοσίευμα 
του οποίου γίνεται παράθεση συστήθηκε όντως με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
20ής Σεπτεμβρίου 2006. Η ίδρυσή της ανακοινώθηκε το 2005 στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία»1.

Η ομάδα συστήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για να συνδράμει την Επιτροπή 
στην ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με τις δράσεις 
που ανελήφθησαν ως προς τους στόχους του σχεδίου δράσης της Επιτροπής «Η προώθηση 
της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας».

Ο κύριος στόχος της ομάδας ήταν να παράσχει ανεξάρτητες, μη πολιτικές συστάσεις στην 
Επιτροπή για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης και υποστήριξης της πολυγλωσσίας.

Στην έκθεσή της η ομάδα παραπέμπει στις «δίγλωσσες κοινότητες που αποτελούνται από 
ομιλούντες περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες και ομιλούντες πλειονοτικές γλώσσες ως 
εργαστήρια καλών πρακτικών σε ό,τι αφορά τον σκοπό της ΕΕ για προώθηση της 
πολυγλωσσίας σε ολόκληρη την Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε αναφορά στην 
τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε δίγλωσσα σχολεία στη Χώρα των Βάσκων, τη Γαλικία, την 
Καταλονία και την περιφέρεια της Βαλένθια, όπου εξελιγμένες μέθοδοι εμβάπτισης γλωσσών 
και ειδικά προγράμματα κατάρτισης με ειδικούς δασκάλους είχαν τεθεί σε ισχύ εδώ και 
δεκαετίες».

Η έκθεση της ομάδας διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

                                               
1 COM(2005)596 τελικό της 22.11.2005.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μια πολιτική για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει όλες τις γλώσσες της ΕΕ: επίσημες, 
εθνικές, περιφερειακές, μειονοτικές γλώσσες και γλώσσες μεταναστών.
Στην ανακοίνωσή της του 2005 με τίτλο «Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την 
πολυγλωσσία», η Επιτροπή αναφέρει σαφώς ότι προάγει τη δημιουργία ενός κλίματος
ευνοϊκού για την πλήρη έκφραση όλων των γλωσσών και για την άνθηση της διδασκαλίας και 
της εκμάθησης ποικιλίας γλωσσών.
Η Επιτροπή υλοποιεί τη στρατηγική της για την πολυγλωσσία εργαζόμενη σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 149 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. Όπως 
αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού 
επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και, εάν αυτό απαιτείται, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη δράση τους.
Στην ανακοίνωσή της του 2008 με τίτλο «Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και 
κοινή δέσμευση», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με 
τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να καταστεί η γλωσσική 
πολυμορφία πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση ορίζεται ότι: «Η αρμονική 
συνύπαρξη πολλών γλωσσών στην Ευρώπη είναι ισχυρό σύμβολο της φιλοδοξίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ενωμένη στην πολυμορφία, πράγμα που αποτελεί έναν από 
τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι γλώσσες καθορίζουν την 
προσωπική ταυτότητα, αλλά αποτελούν επίσης τμήμα μιας κοινής κληρονομιάς. Μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως γέφυρα με άλλους ανθρώπους και να ανοίξουν δρόμους για άλλες χώρες 
και άλλους πολιτισμούς, προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση. Μια επιτυχημένη πολιτική 
πολυγλωσσίας μπορεί να ενισχύσει τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους: μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητά τους, να διευκολύνει την πρόσβασή 
τους στις υπηρεσίες και τα δικαιώματα και να συμβάλει στην αλληλεγγύη μέσω της 
ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής. Αν την προσεγγίσει 
κανείς μ’ αυτό το πνεύμα, η γλωσσική πολυμορφία μπορεί να γίνει πολύτιμο πλεονέκτημα -
ακόμη περισσότερο σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. (...) Τα κράτη μέλη είναι οι 
βασικοί παράγοντες λήψης αποφάσεων για τη γλωσσική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής για τις περιφερειακές και τις μειονοτικές γλώσσες, για τις οποίες ο Ευρωπαϊκός 
χάρτης για τις περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης παρέχει 
ένα συνολικό πλαίσιο. Αποφάσεις για γλωσσικά ζητήματα λαμβάνουν στην πράξη και πολλοί 
άλλοι φορείς: εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιφερειακές και τοπικές αρχές, κοινωνικοί εταίροι, 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και υπηρεσίες. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τους παράγοντες του τομέα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι κοινοί για όλους, και θα τους βοηθήσει στις προσπάθειές 
τους, ιδίως με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών».

Η εφαρμογή του Χάρτη

Ο Χάρτης είναι μια διεθνής σύμβαση που εγκρίθηκε και εφαρμόστηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. Δεν συνιστά νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά την εφαρμογή του Χάρτη.
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Πολιτική πολυγλωσσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει μια πολιτική για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών 
και της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή μιας γλωσσικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο εναπόκειται κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του πεδίου 
αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή ενθαρρύνει, αφενός, τα άτομα να μαθαίνουν γλώσσες ως 
επιθυμητή δεξιότητα για τη ζωή όλων των ευρωπαίων πολιτών και, αφετέρου, τα κράτη μέλη 
προκειμένου να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα για την προώθηση της διδασκαλίας 
γλωσσών στα διάφορα στάδια της εκπαίδευσης και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τη 
σημασία της γλωσσικής πολυμορφίας. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολυγλωσσία σέβεται πλήρως τη γλωσσική 
πολυμορφία ως βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνει υπόψη το άρθρο 22 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζει ότι η Ένωση 
σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία, καθώς και το άρθρο 21 που 
απαγορεύει τις διακρίσεις για διάφορους λόγους, περιλαμβανομένης της γλώσσας.


