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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0129/2008, C. E., Espanjan kansalainen, alueellisia kieliä ja 
vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan kohtuuttomasta 
soveltamisesta Galiciassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan mielestään kohtuutonta ja vahingollista soveltamista Galiciassa. Hän varoittaa 
monikielisyyden merkityksen väärin ymmärtämisestä, mikä voisi äärimmäisessä tapauksessa 
johtaa balkanisaatioon. Hän viittaa lehtiartikkeliin, jossa käsiteltiin syyskuussa 2007 
toteutettua Euroopan neuvoston asiantuntijakomitean Galician vierailua. Artikkelin mukaan 
asiantuntijat olivat rajoittaneet yhteytensä Galician autonomiseen hallitukseen ja 
yhdistykseen, jolla on yhteyksiä kansallismieliseen BNG-puolueeseen. Komitea päätteli 
vierailunsa tuloksena, että Galician opetusjärjestelmän olisi perustuttava pääasiallisesti 
galegon kieleen. Vetoomuksen esittäjä viittaa tässä yhteydessä edellä mainittuun peruskirjaan, 
jossa todetaan, ettei alueellisia kieliä saisi suojella virallisten kielten kustannuksella. 
Vetoomuksen esittäjä väittää kuitenkin, että alle viisivuotiaiden lasten opetusta koskevien 
standardien mukaan lukemaan ja kirjoittamaan olisi Galiciassa opittava galegoksi. Näin ollen 
äidinkielenään espanjaa (castellano) puhuvat lapset pakotetaan opettelemaan luku- ja 
kirjoitustaito muulla kuin äidinkielellään. Hän vetoaa kielten valinnan vapauteen. 
Vetoomuksen esittäjä luettelee useita "kielidiktatuuria" vastustavia kansalaisten 
painostusryhmiä ja pyytää kuulemaan näitä vuosina 2007–2013 toteutettavan Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman yhteydessä. Kyseisen ohjelman avulla kansalaiset pyritään saamaan 
tiiviimmin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä valittaa alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen 
peruskirjan mielestään kohtuutonta ja vahingollista soveltamista Galiciassa. Hän varoittaa 
monikielisyyden merkityksen väärin ymmärtämisestä, mikä voisi äärimmäisessä tapauksessa 
johtaa balkanisaatioon. Hän viittaa lehtiartikkeliin, jossa käsiteltiin syyskuussa 2007 
toteutettua Euroopan neuvoston asiantuntijakomitean Galician vierailua. Artikkelin mukaan 
asiantuntijat olivat rajoittaneet yhteytensä Galician autonomiseen hallitukseen ja 
yhdistykseen, jolla on yhteyksiä kansallismieliseen BNG-puolueeseen. Komitea päätteli 
vierailunsa tuloksena, että Galician opetusjärjestelmän olisi perustuttava pääasiallisesti 
galegon kieleen. Vetoomuksen esittäjä viittaa tässä yhteydessä edellä mainittuun peruskirjaan, 
jossa todetaan, ettei alueellisia kieliä saisi suojella virallisten kielten kustannuksella. 
Vetoomuksen esittäjä väittää kuitenkin, että alle viisivuotiaiden lasten opetusta koskevien 
standardien mukaan lukemaan ja kirjoittamaan olisi Galiciassa opittava galegoksi. Näin ollen 
äidinkielenään espanjaa (castellano) puhuvat lapset pakotetaan opettelemaan luku- ja 
kirjoitustaito muulla kuin äidinkielellään. Hän vetoaa kielten valinnan vapauteen. 
Vetoomuksen esittäjä luettelee useita "kielidiktatuuria" vastustavia kansalaisten 
painostusryhmiä ja pyytää kuulemaan näitä vuosina 2007–2013 toteutettavan Kansalaisten 
Eurooppa -ohjelman yhteydessä. Kyseisen ohjelman avulla kansalaiset pyritään saamaan 
tiiviimmin mukaan Euroopan yhdentymisprosessiin.

Asiantuntijakomitea ja peruskirja

Alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja on kansainvälinen 
yleissopimus, jonka Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 25. kesäkuuta 1992. 
Peruskirja avattiin allekirjoitettavaksi Strasbourgissa 5. marraskuuta 1992, ja se tuli voimaan 
1. maaliskuuta 1998.

Yhteensä 23 valtiota (mukaan lukien Espanja) on ratifioinut peruskirjan: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Peruskirja ei ole Euroopan unionin oikeudellinen väline.

Vetoomuksen esittäjä siteeraa vetoomuksessaan "lehtiartikkelia, jossa käsiteltiin kyseisen 
peruskirjan soveltamista koskevaa Euroopan unionin asiantuntijakomitean vierailua". 
Kyseisessä lehtiartikkelissa puhutaan kuitenkin pelkästään "asiantuntijakomiteasta".

Artikkelissa ei mainita, että Euroopan unioni ei ole nimittänyt tätä asiantuntijakomiteaa.

Euroopan neuvoston peruskirjan 17 artiklassa mainitaan riippumattomien asiantuntijoiden 
muodostama komitea, jossa on yksi jäsen kutakin sopimuspuolta kohti. Jäsenet nimittää 
Euroopan neuvoston ministerikomitea "ehdokaslistalta, johon sopimuspuolet ovat nimenneet 
henkilöitä, joilla on korkea moraali ja tunnustettu pätevyys peruskirjan käsittelemissä 
asioissa".

Kyseisessä lehtiartikkelissa tarkoitetaan todennäköisesti tätä peruskirjan 17 artiklassa 
mainittua asiantuntijakomiteaa.



CM\756500FI.doc 3/4 PE416.470v01-00

FI

Espanjan kuningaskunta antoi 30. huhtikuuta 2007 Euroopan neuvoston pääsihteerille toisen 
määräaikaisen selonteon peruskirjan täytäntöönpanosta Espanjassa. Kyseinen selonteko, jossa 
käsitellään myös Galician kielitilannetta, on luettavissa seuraavalta internet-sivulta:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Euroopan komission monikielisyyspolitiikka

Lehtiartikkelissa mainittu monikielisyyttä käsittelevä korkean tason työryhmä perustettiin 
20. syyskuuta 2006 tehdyllä Euroopan komission päätöksellä. Työryhmän perustamisesta 
ilmoitettiin vuonna 2005 annetussa komission tiedonannossa "Uusi monikielisyyden 
puitestrategia"1.

Riippumattomista asiantuntijoista koostuva työryhmä auttaa komissiota analysoimaan, miten 
jäsenvaltiot ovat edistyneet komission toimintasuunnitelmassa "Kielten oppimisen ja 
kielellisen monimuotoisuuden edistäminen" määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisessa.

Työryhmän pääasiallisena tavoitteena on antaa komissiolle riippumattomia ja epäpoliittisia 
suosituksia monikielisyyttä edistävien ja tukevien aloitteiden kehittämisestä.

Työryhmä toteaa raportissaan seuraavaa: "Alueellisia kieliä tai vähemmistö- ja 
enemmistökieliä puhuvien ihmisten muodostamat kaksikieliset yhteisöt ovat keskeisessä 
asemassa monikielisyyden edistämistä koskevan EU:n tavoitteen kannalta. Tässä yhteydessä 
viitattiin asiantuntemukseen, joka on saavutettu Baskimaan, Galician, Katalonian ja Valencian 
alueen kaksikielisissä kouluissa, joissa kielikylpyohjelmien ja erityisten 
opettajankoulutusohjelmien kaltaiset kehittyneet menetelmät ovat olleet käytössä jo 
vuosikymmeniä."

Työryhmän raportti on luettavissa seuraavalta Euroopan komission internet-sivulta:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_fi.htm

Euroopan komissio kehittää politiikkaa, jonka tavoitteena on monikielisyyden edistäminen 
Euroopan unionissa. Tämä politiikka kattaa kaikki Euroopan unionissa puhutut kielet: 
viralliset kielet, kansallis-, alue- ja vähemmistökielet ja maahanmuuttajien kielet.
Vuonna 2005 annetussa komission tiedonannossa "Uusi monikielisyyden puitestrategia"
todetaan selvästi, että komissio edistää sellaista ilmapiiriä, jossa kaikki kielet pääsevät esiin ja 
joka on suotuisa useiden kielten opettamiselle ja oppimiselle.
Komissio toteuttaa monikielisyyttä edistävää strategiaansa yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 149 artiklan mukaan jäsenvaltiot ovat yksin 
vastuussa opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden 
sivistyksellisestä ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Kyseisessä artiklassa todetaan, että 
yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen rohkaisemalla 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla jäsenvaltioiden toimintaa.
Vuonna 2008 annetussa komission tiedonannossa "Monikielisyys: Euroopan voimavara ja
samalla myös yhteinen sitoumus" Euroopan komissio ilmaisee jälleen aikomuksensa tehdä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa tehdäkseen kielellisestä 

                                               
1 KOM(2005)0596 lopullinen, 22.11.2005.
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monimuotoisuudesta Euroopan voimavaran. Tiedonannossa todetaan seuraavaa: "Monien 
kielten rauhanomainen rinnakkaiselo Euroopassa on voimakas symboli Euroopan unionin 
pyrkimyksestä olla moninaisuudessaan yhtenäinen, joka on yksi Euroopan yhdentymisen 
kulmakivistä. Kielet määrittävät henkilökohtaista identiteettiä, mutta ne ovat myös osa jaettua 
perintöä. Ne voivat toimia siltana muihin ihmisiin ja avata yhteyksiä muihin maihin ja 
kulttuureihin ja edistää keskinäistä ymmärrystä. Onnistunut monikielisyyspolitiikka voi 
vahvistaa kansalaisten mahdollisuuksia elämässä: se voi parantaa heidän työllistettävyyttään, 
helpottaa palvelujen saantia ja oikeuksien nauttimista ja edistää yhteisvastuullisuutta 
lisääntyneen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kautta. Kun 
kielellistä monimuotoisuutta tarkastellaan tästä näkökulmasta, siitä voi tulla arvokas 
voimavara. Tämä pätee erityisesti nykypäivän globalisoituneessa maailmassa. – – Jäsenvaltiot 
ovat keskeisiä päätöksentekijöitä kielipolitiikan alalla, mukaan luettuna alue- ja 
vähemmistökielet, joille Euroopan neuvoston alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva 
eurooppalainen peruskirja muodostaa kattavat puitteet. Myös monet muut organisaatiot 
tekevät kentällä päätöksiä kielikysymyksistä: niitä ovat koulutuksen tarjoajat, alue- ja 
paikallisviranomaiset, työmarkkinaosapuolet, tiedotusvälineet ja palveluala. Komissio 
työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti sen varmistamiseksi, että tavoitteet jaetaan, ja auttaa niitä niiden pyrkimyksissä 
erityisesti helpottamalla hyvien käytänteiden vaihtoa."

Peruskirjan soveltaminen

Peruskirja on Euroopan neuvoston hyväksymä ja täytäntöönpanema kansainvälinen 
yleissopimus. Se ei ole Euroopan unionin oikeudellinen väline.

Euroopan komissiolla ei ole toimivaltaa peruskirjan soveltamista koskevissa asioissa.

Monikielisyyspolitiikka

Euroopan komissio kehittää politiikkaa, jonka tavoitteena on edistää kielten oppimista ja 
kielellistä monimuotoisuutta Euroopan unionissa. 

Jäsenvaltiot ovat päävastuussa kielipolitiikan täytäntöönpanosta kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla. Komissio kannustaa toimivaltansa rajoissa kaikkia Euroopan kansalaisia 
opiskelemaan kieliä, koska se on hyödyllinen taito. Lisäksi se kannustaa jäsenvaltioita 
laatimaan kansallisia suunnitelmia kieltenopetuksen edistämiseksi kaikissa koulutusvaiheissa 
ja lisäämään tietoisuutta kielellisen monimuotoisuuden merkityksestä.

Euroopan komission monikielisyyspolitiikan mukaan kielellinen monimuotoisuus on yksi 
Euroopan unionin perusarvoista. Siinä otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
22 artikla, jossa todetaan, että unioni kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä 
monimuotoisuutta, ja myös sen 21 artikla, jossa kielletään mm. kieleen perustuva syrjintä.


