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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0129/2008, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais C.E., par 
pārlieku centīgo Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu hartas 
piemērošanu Galīsijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par pārlieku centīgo un saskaņā ar viņa viedokli —
kaitīgo Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu hartas piemērošanu Galīsijā. Viņš 
brīdina par valodu daudzveidības nepareizu izpratni, kas galu galā varētu izraisīt 
balkanizāciju. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz kāda laikraksta rakstu par Eiropas 
Padomes Ekspertu komitejas braucienu uz Galīsiju 2007. gada septembrī. Saskaņā ar šajā 
rakstā minēto eksperti ierobežojuši savus kontaktus, tikdamies tikai ar Galīsijas autonomo 
valdību un apvienību, kas saistīta ar nacionālistu partiju BNG, un nonākuši pie secinājuma, ka 
izglītības sistēmai Galīsijā galvenokārt jābūt orientētai uz galīsiešu valodu. Lūgumraksta 
iesniedzējs šajā sakarā atsaucas uz pašu hartu, kas deklarē, ka reģionālo valodu aizsardzība 
nedrīkst notikt, kaitējot oficiālajām valodām. Taču lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
standarti Galīsijā par 5 gadiem jaunāku bērnu izglītībā nosaka, ka lasīšana un rakstīšana 
jāmāca galīsiešu valodā. Tātad bērnus, kuru dzimtā valoda ir spāņu (kastīliešu) valoda, spiež 
mācīties lasīt un rakstīt valodā, kas nav viņu dzimtā valoda. Viņš aicina ievērot valodas 
izvēles brīvību. Lūgumraksta iesniedzējs uzskaita virkni pilsoņu sabiedriskās domas 
ietekmēšanas grupas, kas ir pret šo „lingvistisko diktatūru”, un aicina apspriesties ar tām 
saistībā ar programmu „Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013. gads), kura tiecas ciešāk iesaistīt 
pilsoņus Eiropas integrācijas procesā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. jūnijā. Komisijai lūgta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par pārlieku centīgo un saskaņā ar viņa viedokli —
kaitīgo Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu hartas piemērošanu Galīsijā. Viņš 
brīdina par valodu daudzveidības nepareizu izpratni, kas galu galā varētu izraisīt 
balkanizāciju. Viņš atsaucas uz kāda laikraksta rakstu par Eiropas Padomes Ekspertu 
komitejas braucienu uz Galīsiju 2007. gada septembrī. Saskaņā ar šajā rakstā minēto eksperti 
ierobežojuši savus kontaktus, tikdamies tikai ar Galīsijas autonomo valdību un apvienību, kas 
saistīta ar nacionālistu partiju BNG, un nonākuši pie secinājuma, ka izglītības sistēmai 
Galīsijā galvenokārt jābūt orientētai uz galīsiešu valodu. Lūgumraksta iesniedzējs šajā sakarā 
atsaucas uz pašu hartu, kas deklarē, ka reģionālo valodu aizsardzība nedrīkst notikt, kaitējot 
oficiālajām valodām. Taču lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka standarti Galīsijā par 
5 gadiem jaunāku bērnu izglītībā nosaka, ka lasīšana un rakstīšana jāmāca galīsiešu valodā. 
Tātad bērnus, kuru dzimtā valoda ir spāņu (kastīliešu) valoda, spiež mācīties lasīt un rakstīt 
valodā, kas nav viņu dzimtā valoda. Viņš aicina ievērot valodas izvēles brīvību. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskaita virkni pilsoņu sabiedriskās domas ietekmēšanas grupas, kas ir pret šo 
„lingvistisko diktatūru”, un aicina apspriesties ar tām saistībā ar programmu „Eiropa 
pilsoņiem” (2007.–2013. gads), kura tiecas ciešāk iesaistīt pilsoņus Eiropas integrācijas 
procesā.

Ekspertu komiteja un harta

Eiropas Reģionālo un mazākumtautību valodu harta ir starptautiska konvencija, ko 1992. gada 
25. jūnijā pieņēma Eiropas Padomes Ministru komiteja. Tā tika atvērta parakstīšanai 
1992. gada 5. novembrī Strasbūrā. H a r t a  stājās spēkā 1998. gada 1. martā. 

Šobrīd to ir ratificējušas 23 valstis, ieskaitot Spāniju: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Harta nav Eiropas Savienības juridisks instruments.

Šajā lūgumrakstā tā iesniedzējs citē „presē publicētu rakstu par Eiropas Savienības ekspertu 
komitejas vizīti saistībā ar minētās hartas piemērošanu”. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja 
citētā, presē publicētā raksta fragments atsaucas tikai uz „ekspertu komiteju”.

Minēto „ekspertu komiteju” nenorīkoja Eiropas Savienība, un šis fakts citētajā rakstā nav 
minēts.

Eiropas Padomes hartas 17. pantā ir minēta neatkarīgu ekspertu komitejas izveidošana, kurā 
ietilps viens katras hartu parakstījušās valsts pārstāvis. Eiropas Padomes Ministru komiteja 
ieceļ komitejas dalībniekus no „saraksta, ko veido personas ar augstu uzticamību un atzītu 
kompetenci ar hartu saistītajos jautājumos, kas jāizvirza attiecīgajai pusei”.

Šķiet skaidrs, ka minētā „ekspertu komiteja” ir iepriekšminētajā hartas 17. pantā noteiktā 
komiteja.
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2007. gada 30. aprīlī Spānijas Karaliste Eiropas Padomes ģenerālsekretāram iesniedza 
2. regulāro ziņojumu par hartas izpildi Spānijā. Ar šo ziņojumu, kas ietver arī ar valodu 
saistīto situāciju Galīcijā, var iepazīties šādā tīmekļa vietnē:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Eiropas Komisijas daudzvalodības politika

Citētajā, presē publicētajā rakstā minētā augsta līmeņa grupa daudzvalodības jautājumos 
patiešām tika izveidota ar Eiropas Komisijas 2006. gada 20. septembra Lēmumu. Tās izveide 
tika paziņota 2005. gada Komisijas ziņojumā „Jauna daudzvalodības stratēģija”1.

Grupu izveidoja no neatkarīgiem ekspertiem, lai tā sniegtu palīdzību Komisijai dalībvalstu 
panākumu analīzei saistībā ar pasākumiem, kas veikti virzībā uz Komisijas rīcības plāna 
„Valodu apguves un valodu daudzveidības sekmēšana” mērķu sasniegšanu.

Grupas galvenais mērķis bija nodrošināt neatkarīgus, politisku apsvērumu neietekmētus
ieteikumus Komisijai par pasākumu izstrādi daudzvalodības atbalstam un veicināšanai.

Savā ziņojumā grupa atsaucas uz „divvalodu kopienām, ko veido reģionālo vai 
mazākumtautību valodu lietotāji un tās valodas lietotāji, kuri sazinās vairākuma lietotajā 
valodā, kā labas prakses laboratorijām, kas atbilst ES mērķim veicināt daudzvalodību visā 
Eiropas Savienībā. Šajā kontekstā tika sniegta atsauce uz zināšanām, kas iegūtas Basku 
zemes, Galīcijas, Katalonijas un Valensijas apgabala divvalodīgajās skolās, kurās gadu 
desmitu gaitā ir izmantotas rūpīgi izstrādātas otrās valodas apguves metodes un īpašas 
skolotāju apmācību programmas”. 

Ar grupas ziņojumu var iepazīties šādā Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Eiropas Komisija izstrādā politiku, lai veicinātu daudzvalodību Eiropas Savienībā. Šī politika 
ietver visas ES pārstāvētās valodas: oficiālās, valstu, reģionālās, mazākumtautību un migrantu 
valodas.
Komisija tās 2005. gada ziņojumā „Jauna daudzvalodības stratēģija” skaidri nosaka, ka tā 
sekmē tādas vides izveidi, kas veicina visu valodu izpausmi pilnībā un kurā var attīstīties 
daudzveidīga valodu mācīšana un apguve.
Komisija tās daudzvalodības stratēģiju īsteno, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm. Saskaņā ar 
Līguma 149. pantu dalībvalstis uzņemas pilnu atbildību par mācību saturu un izglītības 
sistēmu organizāciju, un to kultūras un valodu daudzveidību. Kā minēts šajā rakstā, Kopienai 
jāveicina kvalitatīvas izglītības attīstība, rosinot sadarbību starp dalībvalstīm un 
nepieciešamības gadījumā atbalstot to rīcību.     
Eiropas Komisija savā 2008. gada ziņojumā „Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga 
apņemšanās” atkārtoti apstiprina tās apņēmību sadarboties ar dalībvalstīm un ieinteresētajām 
pusēm, lai valodu daudzveidību padarītu par Eiropas ieguvumu. Komisija nosaka: „Daudzu 
valodu harmoniska līdzāspastāvēšana Eiropā izteikti simbolizē Eiropas Savienības centienus 
būt vienotiem dažādībā, un tas ir viens no Eiropas projekta stūrakmeņiem. Valodas nosaka 

                                               
1 COM (2005) 596 galīgā redakcija, 22.11.2005.
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personas identitāti, bet tās ir arī kopīgā mantojuma daļa. Tās var vienot cilvēkus un atvērt 
durvis uz citām valstīm un kultūrām, veicinot savstarpēju sapratni. Sekmīga daudzvalodības 
politika var uzlabot iedzīvotāju iespējas dzīvē: tā var palielināt viņu nodarbinātības iespējas, 
sekmēt pakalpojumu un tiesību pieejamību, kā arī veicināt solidaritāti ar pastiprināta kultūru 
dialoga un sociālās kohēzijas starpniecību. No šāda viedokļa valodu daudzveidība var kļūt par 
vērtīgu priekšrocību, kas kļūst arvien svarīgāka mūsdienu globalizētajā pasaulē. (..) 
Dalībvalstis pieņem galvenos lēmumus par valodas politiku, tostarp par reģionālo un 
minoritāšu valodu politiku, kuras visaptverošs pamats paredzēts Eiropas Padomes Eiropas 
Reģionālo vai minoritāšu valodu hartā. Daudzas citas organizācijas pieņem vietēja mēroga 
lēmumus par valodu jautājumiem: izglītības sniedzēji, reģionu un vietējas iestādes, sociālie 
partneri, plašsaziņas līdzekļi un pakalpojumu sniedzēji. Komisija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu sadarbojas ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu kopīgus 
mērķus, un tā atbalsta viņu pūliņus, it īpaši sekmējot apmaiņu ar labu praksi.”

Hartas piemērošana

Harta ir Eiropas Padomes pieņemta un īstenota starptautiska konvencija. Harta nav Eiropas 
Savienības juridisks instruments.

Hartas piemērošana nav Eiropas Komisijas kompetencē.

Daudzvalodības politika

Eiropas Komisija izstrādā politiku, lai veicinātu valodu apguvi un valodu daudzveidību 
Eiropas Savienībā. 

Atbildība par valodu politikas īstenošanu valsts, reģionālā vai vietējā līmenī galvenokārt 
attiecas uz dalībvalstīm. Komisija savas kompetences ietvaros, no vienas puses, rosina apgūt 
valodas kā vēlamu Eiropas iedzīvotāju prasmi un, no otras puses, dalībvalstis sagatavo valsts 
plānus, lai veicinātu valodu apmācību dažādos izglītošanās procesa posmos un lai palielinātu 
izpratni par valodu dažādības nozīmi.  

Eiropas Komisijas daudzvalodības politika pilnībā garantē valodu daudzveidību kā Eiropas 
Savienības pamatvērtību. Tajā ņemts vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 22. pants, 
kas nosaka, ka Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību, un 21. pants, kas 
aizliedz jebkāda veida diskrimināciju, tostarp diskrimināciju valodas dēļ.


