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Betreft: Verzoekschrift 0129/2008, ingediend door C.E. (Spaanse nationaliteit), over 
de al te ijverige toepassing van het Europees Handvest voor regionale talen of 
talen van minderheden in Galicië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener betreurt de al te ijverige en volgens hem schadelijke toepassing van het Europees 
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Galicië. Hij waarschuwt voor een 
onjuist begrip van taaldiversiteit, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot balkanisering. Hij 
verwijst naar een krantenartikel over het bezoek aan Galicië van een commissie van experts 
van de Raad van Europa in september 2007. Volgens dit artikel hebben de experts slechts 
contact gehad met de autonome regering van Galicië en met een organisatie die banden heeft 
met de nationalistische partij BNG. De experts zijn na dit bezoek tot de conclusie gekomen 
dat het onderwijssysteem in Galicië hoofdzakelijk op Galicië georiënteerd moet zijn. Indiener 
verwijst in dit verband naar het handvest zelf, waarin staat dat de bescherming van regionale 
talen niet ten koste mag gaan van de officiële talen. Indiener beweert echter dat volgens de 
Galicische onderwijsnormen kinderen onder de vijf jaar moeten leren lezen en schrijven in het 
Galicisch. Kinderen die Spaans (Castiliaans) als moedertaal hebben, worden derhalve 
gedwongen om te leren lezen en schrijven in een taal die niet hun moedertaal is. Hij vindt dat 
er vrijheid in de keuze van taal moet zijn. Indiener geeft een lijst van belangengroeperingen 
die tegen dit "linguïstische dictatorschap" ageren en verzoekt dat deze groeperingen worden 
geraadpleegd in het kader van het programma "Europa voor de burger" (2007-2013), dat als 
doel heeft burgers beter te betrekken bij het Europese integratieproces.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de commissie, ontvangen op 25 november 2008.
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Indiener betreurt de al te ijverige en volgens hem schadelijke toepassing van het Europees 
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in Galicië. Hij waarschuwt voor een 
onjuist begrip van taaldiversiteit, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot balkanisering. Hij 
verwijst naar een krantenartikel over het bezoek aan Galicië van een commissie van experts
van de Raad van Europa in september 2007. Volgens dit artikel hebben de experts slechts 
contact gehad met de autonome regering van Galicië en met een organisatie die banden heeft 
met de nationalistische partij BNG. De experts zijn na dit bezoek tot de conclusie gekomen 
dat het onderwijssysteem in Galicië hoofdzakelijk op Galicië georiënteerd moet zijn. Indiener 
verwijst in dit verband naar het handvest zelf, waarin staat dat de bescherming van regionale 
talen niet ten koste mag gaan van de officiële talen. Indiener beweert echter dat volgens de 
Galicische onderwijsnormen kinderen onder de vijf jaar moeten leren lezen en schrijven in het 
Galicisch. Kinderen die Spaans (Castiliaans) als moedertaal hebben, worden derhalve 
gedwongen om te leren lezen en schrijven in een taal die niet hun moedertaal is. Hij vindt dat 
er vrijheid in de keuze van taal moet zijn. Indiener geeft een lijst van belangengroeperingen 
die tegen dit "linguïstische dictatorschap" ageren en verzoekt dat deze groeperingen worden 
geraadpleegd in het kader van het programma "Europa voor de burger" (2007-2013), dat als 
doel heeft burgers beter te betrekken bij het Europese integratieproces.

Commissie van experts en het handvest

Het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen is een internationaal verdrag dat 
op 25 juni 1992 is aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Het 
verdrag is opengesteld ter ondertekening in Straatsburg op 5 november 1992 en is op 1 maart 
1998 in werking getreden.

Tot op heden is het handvest door 23 staten geratificeerd, waaronder Spanje: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Het handvest is geen juridisch instrument van de Europese Unie.

In zijn verzoekschrift citeert indiener een "krantenartikel over een bezoek van een commissie 
van experts van de Europese Unie inzake toepassing van het genoemde handvest". De 
samenvatting van het door indiener geciteerde krantenartikel verwijst echter uitsluitend naar 
"een commissie van experts".

De genoemde "commissie van experts" is niet benoemd door de Europese Unie en dit wordt 
in het geciteerde artikel ook niet beweerd.

In artikel 17 van het handvest van de Raad van Europa is sprake van de instelling van een 
commissie van onafhankelijke experts, bestaand uit één lid van elke staat die partij is. De 
leden worden benoemd door het Comité van Ministers van de Raad van Europa uit "een lijst 
van individuen van de hoogste integriteit en met erkende competentie op het gebied van de 
zaken waarover het handvest handelt, die zullen worden voorgedragen door de desbetreffende 
partij".

Het lijkt duidelijk dat de genoemde "commissie van experts" de commissie uit het hierboven 
genoemde artikel 17 van het handvest is.
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Op 30 april 2007 heeft het Koninkrijk Spanje aan de secretaris-generaal van de Raad van 
Europa het tweede periodieke verslag over de uitvoering van het handvest in Spanje 
gepresenteerd. Dit verslag, waarin ook de taalsituatie in Galicië wordt behandeld, kan worden 
geraadpleegd op de volgende website:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Meertaligheidsbeleid van de Europese Commissie

De groep op hoog niveau voor meertaligheid die in het geciteerde krantenartikel wordt 
genoemd, is inderdaad ingesteld bij besluit van de Europese Commissie van 20 september 
2006. De instelling was aangekondigd in de mededeling van de Commissie "Een nieuwe 
kaderstrategie voor meertaligheid"1 uit 2005.

De groep bestond uit onafhankelijke experts die de Commissie moesten assisteren bij het 
analyseren van de voortgang die door lidstaten was geboekt op het gebied van maatregelen 
met het oog op het realiseren van de doelstellingen van het actieplan "Leren van talen en 
taalverscheidenheid bevorderen" van de Commissie.

Het belangrijkste doel van de groep was om onafhankelijke, niet-politieke aanbevelingen te 
doen aan de Commissie inzake het ontwikkelen van initiatieven ter bevordering en 
ondersteuning van meertaligheid.

In haar verslag refereert de groep aan "Tweetalige gemeenschappen bestaande uit sprekers 
van regionale of minderheidstalen en meerderheidstalen als goede laboratoriumpraktijken die 
van belang zijn voor het doel van de EU om meertaligheid in de Unie te bevorderen. In deze 
context werd gerefereerd aan de knowhow die is verworven in tweetalige scholen in 
Baskenland, Galicië, Catalonië en de regio Valencia, waar al tientallen jaren geavanceerde 
methoden van taalonderdompeling en speciale traningsprogramma's voor onderwijzers 
bestaan". 

Het verslag van de groep kan worden geraadpleegd op de volgende webpagina van de 
Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

De Europese Commissie ontwikkelt beleid ter bevordering van meertaligheid in de Europese 
Unie. Dit beleid omvat alle talen die in de EU worden gesproken: officiële, nationale, 
regionale, minderheids- en migrantentalen.
In haar mededeling "Een nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid" uit 2005 stelt de 
Commissie duidelijk dat zij een klimaat wil bevorderen dat gunstig is voor de volle 
ontplooiing van alle talen, waarin het onderwijzen en leren van verschillende talen kan 
bloeien.
De Commissie implementeert haar strategie voor meertaligheid in nauwe samenwerking met 
de lidstaten. Volgens artikel 149 van het Verdrag zijn lidstaten volledig verantwoordelijk voor 
de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en van hun culturele en 
taalkundige verscheidenheid. Zoals in dit artikel wordt gesteld, zal de Gemeenschap bijdragen 

                                               
1 COM(2005) 596 definitief van 22.11.2005



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

NL

aan de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte door samenwerking tussen de lidstaten 
aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen.
In haar mededeling "Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk 
engagement" uit 2008 bevestigt de Europese Commissie haar engagement om samen te 
werken met lidstaten en belanghebbenden teneinde meertaligheid tot een troef voor Europa te 
maken. De Commissie stelt: "De harmonieuze co-existentie van veel verschillende talen in 
Europa is een krachtig symbool van het streven van de Europese Unie naar eenheid in 
verscheidenheid, een van de hoekstenen van het Europese project. Talen zijn 
identiteitsbepalend, maar vormen ook een gezamenlijke erfenis. Zij kunnen dienen als brug 
naar andere mensen, openen de weg naar andere landen en culturen, en bevorderen het 
wederzijdse begrip. Een succesvol meertaligheidsbeleid kan de burgers betere kansen in het 
leven bieden: een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, een betere toegang tot diensten en 
rechten en een grotere solidariteit door een versterkte interculturele dialoog en sociale 
samenhang. Zo bekeken kan taaldiversiteit een steeds waardevoller troef worden in deze 
gemondialiseerde wereld. (…) De grootste bevoegdheid inzake taalbeleid en regionale en 
minderheidstalen berust bij de lidstaten. Het Europees Handvest voor regionale talen of talen 
van minderheden van de Raad van Europa biedt daarvoor een breed kader. Tal van andere 
organisaties nemen op het terrein beslissingen in taalaangelegenheden: onderwijsaanbieders, 
regionale en plaatselijke autoriteiten, sociale partners, de media en diensten. Overeenkomstig 
het subsidiariteitsbeginsel werkt de Commissie samen met de lidstaten en belanghebbenden 
om te zorgen voor gemeenschappelijke doelstellingen, en ondersteunt zij hun inspanningen, 
met name door de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden te bevorderen".

Toepassing van het handvest

Het handvest is een internationaal verdrag dat is aangenomen en wordt uitgevoerd door de 
Raad van Europa. Het is geen juridisch instrument van de Europese Unie.

De Europese Commissie heeft geen bevoegdheid wat de toepassing van het handvest betreft.

Meertaligheidsbeleid

De Europese Commissie ontwikkelt beleid om het leren van talen en de taalverscheidenheid te 
bevorderen. 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van taalbeleid op nationaal, regionaal of lokaal 
niveau ligt in hoofdzaak bij de lidstaten. Binnen haar opdracht stimuleert de Commissie 
enerzijds individuen om talen te leren als een vaardigheid die alle Europese burgers in hun 
leven van pas kan komen, en anderzijds lidstaten om nationale plannen vast te stellen voor 
taalonderwijs in de verschillende onderwijsstadia en om burgers bewuster te maken van het 
belang van taalverscheidenheid. 

Het beleid van de Europese Commissie inzake meertaligheid respecteert taalverscheidenheid 
volledig als kernwaarde van de Europese Unie. Dit beleid is conform artikel 22 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin wordt erkend dat de Unie de 
verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal eerbiedigt, en artikel 21, dat discriminatie op 
een aantal gronden, waaronder taal, verbiedt.


