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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0129/2008, którą złożył C.E. (Hiszpania), w sprawie zbyt gorliwego 
stosowania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 
w Galicji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża ubolewania w związku ze zbyt gorliwym i jego zdaniem 
szkodliwym stosowaniem Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 
w Galicji. Ostrzega on przed błędnym rozumieniem różnorodności językowej, co może 
w efekcie prowadzić do bałkanizacji. Składający petycję odnosi się do artykułu prasowego na 
temat wizyty w Galicji we wrześniu 2007 r. grupy ekspertów z Rady Europy. W artykule tym 
jest mowa o tym, że eksperci ograniczyli swoje kontakty do autonomicznego rządu Galicji 
oraz stowarzyszeń powiązanych z nacjonalistyczną partią BNG i doszli do wniosków, że 
system nauczania w Galicji powinien głównie być zorientowany galicyjsko. W tym 
kontekście składający petycję powołuje się na samą kartę, która stwierdza, że ochrona 
języków regionalnych nie powinna negatywnie oddziaływać na języki oficjalne. Składający 
petycję utrzymuje jednak, że zgodnie ze standardami edukacji dzieci poniżej 5. roku życia 
w Galicji nauka czytania i pisania prowadzona jest w języku galicyjskim. A zatem dzieci, dla 
których językiem ojczystym jest hiszpański (kastylijski) zmuszane są do nauki czytania 
i pisania w języku obcym. Składający petycję wzywa do swobody w zakresie wyboru języka. 
Wymienia on kilka obywatelskich grup nacisku działających przeciw „dyktaturze 
lingwistycznej” i wzywa, by konsultować się z takimi grupami w ramach programu „Europa 
dla obywateli” (2007-2013), którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli 
w proces integracji europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składający petycję wyraża ubolewania w związku ze zbyt gorliwym i jego zdaniem 
szkodliwym stosowaniem Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych 
w Galicji. Ostrzega on przed błędnym rozumieniem różnorodności językowej, co może 
w efekcie prowadzić do bałkanizacji. Składający petycję odnosi się do artykułu prasowego na 
temat wizyty w Galicji we wrześniu 2007 r. grupy ekspertów z Rady Europy. W artykule tym 
jest mowa o tym, że eksperci ograniczyli swoje kontakty do autonomicznego rządu Galicji 
oraz stowarzyszeń powiązanych z nacjonalistyczną partią BNG i doszli do wniosków, że 
system nauczania w Galicji powinien być przede wszystkim zorientowany galicyjsko. W tym 
kontekście składający petycję powołuje się na samą kartę, która stwierdza, że ochrona 
języków regionalnych nie powinna negatywnie oddziaływać na języki oficjalne. Składający 
petycję utrzymuje jednak, że zgodnie ze standardami edukacji dzieci poniżej 5. roku życia 
w Galicji nauka czytania i pisania prowadzona jest w języku galicyjskim. A zatem dzieci, dla 
których językiem ojczystym jest hiszpański (kastylijski) zmuszane są do nauki czytania 
i pisania w języku obcym. Składający petycję wzywa do swobody w zakresie wyboru języka. 
Wymienia on kilka obywatelskich grup nacisku działających przeciw „dyktaturze 
lingwistycznej” i wzywa, by konsultować się z takimi grupami w ramach programu „Europa 
dla obywateli” (2007-2013), którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli 
w proces integracji europejskiej.

Grupa ekspertów a Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych to konwencja międzynarodowa 
przyjęta dnia 25 czerwca 1992 przez Komitet Ministrów Rady Europy. Otwarto ją do podpisu 
w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. Weszła w życie dnia 1 marca 1998 r. Dotychczas kartę 
ratyfikowały dwadzieścia trzy państwa, w tym Hiszpania: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Karta nie jest aktem prawnym Unii Europejskiej.

Składający petycję cytuje „artykuł prasowy na temat wizyty grupy ekspertów z Unii 
Europejskiej w związku ze stosowaniem wspomnianej karty”. Fragment artykułu prasowego 
cytowany przez składającego petycję odnosi się jednak wyłącznie do „grupy ekspertów”. 

Wspomniana „grupa ekspertów” nie została powołana przez Unię Europejską i cytowany 
artykuł nie zawiera takiej informacji.

W rzeczywistości art. 17 karty Rady Europy wspomina o powołaniu komitetu niezależnych 
ekspertów, w skład którego wejdzie po jednym członku każdej ze stron konwencji.  Członków 
wyznacza Komitet Ministrów Rady Europy „z listy osób o najwyższych walorach moralnych 
i uznanej kompetencji w dziedzinach, których dotyczy karta niniejsza, nominowanych przez 
zainteresowaną Stronę”.

Wydaje się jasne, że wspomniana przez składającego petycję „grupa ekspertów” to komitet 
przewidziany w cytowanym wyżej art. 17 karty.
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Dnia 30 kwietnia 2007 r. Królestwo Hiszpanii przedstawiło Sekretarzowi Generalnemu Rady 
Europy drugie sprawozdanie okresowe dotyczące wdrożenia karty w Hiszpanii. 
Sprawozdanie, które dotyczy również sytuacji językowej w Galicji, dostępne jest na poniższej 
stronie internetowej:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf

Polityka Komisji Europejskiej w zakresie wielojęzyczności

Grupa Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności, o której mowa w cytowanym artykule 
prasowym, rzeczywiście została powołana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 września 
2006 r. Jej utworzenie ogłoszono w komunikacie Komisji z 2005 r. zatytułowanym „Nowa 
strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności”1.

Grupę stworzyli niezależni eksperci w celu wsparcia Komisji Europejskiej w zakresie analizy 
postępów dokonanych przez państwa członkowskie w dziedzinie podejmowanych działań na 
rzecz osiągnięcia celów planu działania Komisji „Promowanie nauki języków obcych 
i różnorodności językowej”.

Najważniejszym celem grupy jest dostarczanie Komisji Europejskiej niezależnych, 
apolitycznych zaleceń dotyczących rozwoju inicjatyw na rzecz promowania i wspierania 
wielojęzyczności.

W swoim sprawozdaniu grupa nawiązuje do „Społeczności dwujęzycznych złożonych z osób 
posługujących się językami regionalnymi lub mniejszościowymi oraz większościowymi jako 
laboratoriów dobrych praktyk związanych z celem UE dotyczącym promowania 
wielojęzyczności w Unii Europejskiej. W tym kontekście odwołano się do umiejętności 
zgromadzonych w szkołach dwujęzycznych w Kraju Basków, Galicji, Katalonii i w Kraju 
Walencji, gdzie od wielu dekad stosuje się wyrafinowane metody intensywnego nauczania 
języka oraz specjalne programy szkoleniowe dla nauczycieli. 

Ze sprawozdaniem grupy można zapoznać się na poniższej stronie internetowej Komisji 
Europejskiej:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Komisja Europejska tworzy politykę promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej. 
Polityka ta obejmuje wszystkie języki obecne w UE: urzędowe, narodowe, regionalne, 
mniejszościowe i języki imigrantów.
W komunikacie Komisji Europejskiej z 2005 r. zatytułowanym „Nowa strategia ramowa 
w sprawie wielojęzyczności” Komisja Europejska wyraźnie oświadcza, że promuje warunki 
sprzyjające pełnej ekspresji wszystkich języków, w których mogą pomyślnie się rozwijać 
nauczanie i uczenie się języków obcych.
Komisja Europejska wdraża swoją strategię na rzecz wielojęzyczności w ścisłej współpracy 
z państwami członkowskimi. Zgodnie z art. 149 traktatu państwa członkowskie ponoszą 
wyłączną odpowiedzialność za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak 

                                               
1 COM(2005) 596 wersja ostateczna z dnia 22.11.2005 r.
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również ich różnorodność kulturową i językową. W myśl tego artykułu Wspólnota przyczynia 
się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości poprzez zachęcanie do współpracy między 
państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie ich działalności.     
W komunikacie z 2008 r. zatytułowanym „Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne 
zobowiązanie” Komisja Europejska potwierdza swoje zobowiązanie w zakresie współpracy 
z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami na rzecz uczynienia 
z wielojęzyczności atutu dla Europy.  W myśl komunikatu: «Harmonijne współistnienie wielu 
języków w Europie jest wyraźnym symbolem aspiracji Unii Europejskiej do zjednoczenia 
w różnorodności – jednego z kamieni węgielnych europejskiego projektu. Języki nie tylko 
określają tożsamość jednostki, ale stanowią również część wspólnego dziedzictwa. Mogą 
łączyć ludzi i być oknem na nowe kraje i kultury, sprzyjając w ten sposób wzajemnemu 
zrozumieniu. Skuteczna polityka wielojęzyczności może zwiększyć perspektywy życiowe 
obywateli: poprawić ich szanse na rynku pracy, ułatwić dostęp do usług i należnych im praw. 
Może ona również przyczynić się do solidarności, poprzez wzmocniony dialog 
międzykulturowy i spójność społeczną. Przy takim podejściu różnorodność językowa może 
stać się cennym atutem, a we współczesnym zglobalizowanym świecie jego znaczenie będzie 
rosło. (…) Kluczowe decyzje w sprawie polityki językowej podejmują państwa 
członkowskie, w tym również decyzje dotyczącej języków regionalnych i języków 
mniejszości, co do których ogólne ramy ustanawia Europejska karta języków regionalnych 
i języków mniejszości Rady Europy. Wiele innych organizacji podejmuje decyzje 
w kwestiach językowych w terenie: organizacje świadczące usługi edukacyjne, władze 
regionalne i lokalne, partnerzy społeczni, media i sektor usługowy. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości Komisja współpracuje z państwami członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami, aby zapewnić realizację wspólnych celów, oraz będzie je wspierać w ich staraniach, 
zwłaszcza poprzez ułatwianie wymiany dobrych praktyk.»

Stosowanie postanowień karty

Karta jest konwencją międzynarodową przyjętą i wdrożoną przez Radę Europy. Karta nie jest 
aktem prawnym Unii Europejskiej.

Komisja Europejska nie ma uprawnień w zakresie stosowania postanowień karty.

Polityka w zakresie wielojęzyczności

Komisja Europejska tworzy politykę na rzecz promowania nauki języków obcych 
i różnorodności językowej w Unii Europejskiej.

Odpowiedzialność za wdrażanie polityki w zakresie języka na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. Z kolei 
Komisja Europejska, w ramach swoich uprawnień, z jednej strony zachęca jednostki do nauki 
języków obcych, będących pożądaną umiejętnością życiową dla wszystkich obywateli 
Europy, a z drugiej strony zachęca państwa członkowskie, aby tworzyły krajowe plany na 
rzecz promowania nauczania języków obcych na różnych szczeblach kształcenia oraz by 
podnosiły świadomość ważnej roli różnorodności językowej.   

Polityka Komisji Europejskiej w sprawie wielojęzyczności w pełni szanuje różnorodność 
językową jako ważny atut Unii Europejskiej. Polityka ta uwzględnia art. 22 Karty praw 
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podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z którym Unia szanuje różnorodność kulturową, 
religijną i językową, oraz art. 21, który zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w tym 
dyskryminacji ze względu na język.


