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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0129/2008, ingiven av C.E. (spansk medborgare), om överdriven 
tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
i Galicien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beklagar den överdrivna och enligt hans uppfattning skadliga tillämpningen av 
den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Galicien. Han varnar för en 
missuppfattad språklig mångfald, som i slutändan skulle kunna leda till en balkanisering. Han 
syftar på en tidningsartikel om den expertkommitté från Europarådet som besökte Galicien 
i september 2007, då experterna hade begränsat sig till att ha kontakt med Galiciens autonoma 
regering och en förening som är nära knuten till det nationalistiska partiet BNG, och kommit 
fram till att utbildningssystemet i Galicien framför allt måste få en galicisk riktning. 
Framställaren hänvisar i detta sammanhang till samma stadga, enligt vilken skyddet av 
regionala språk inte får ske på bekostnad av det officiella språket. Enligt normerna för 
undervisning av barn upp till 5 år i Galicien föreskrivs däremot läs- och skrivundervisning 
i galiciska. På så sätt påtvingas barn med spanska (kastilianska) som modersmål läs- och 
skrivundervisning i ett annat språk än sitt modersmål. Han kräver fritt val mellan språken. 
Framställaren räknar upp flera medborgarsammanslutningar som motsätter sig denna 
”språkdiktatur” och kräver att dessa också ska konsulteras i högre grad inom ramen för 
programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013), som syftar till att göra medborgarna 
mer aktivt involverade i den europeiska integrationen.

2. Tillåtlighet 

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 25 november 2008.

Framställaren vänder sig mot den nitiska och enligt hans uppfattning skadliga tillämpningen 
av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Galicien. Han varnar för en 
missuppfattad språklig mångfald, som i slutändan skulle kunna leda till en balkanisering. Han 
hänvisar till en tidningsartikel om den expertkommitté från Europarådet som besökte Galicien 
i september 2007. Enligt artikeln hade experterna begränsat sig till att ha kontakt med 
Galiciens autonoma regering och en förening som är nära knuten till det nationalistiska partiet 
BNG, och kommit fram till att utbildningssystemet i Galicien framför allt måste få en galicisk 
inriktning. Framställaren hänvisar i detta sammanhang till samma stadga, enligt vilken 
skyddet av regionala språk inte får ske på bekostnad av det officiella språket. Enligt 
framställaren föreskrivs i de galiciska normerna för undervisning av barn upp till fem år dock 
läs- och skrivundervisning i galiciska. På så sätt påtvingas barn med spanska (kastilianska) 
som modersmål läs- och skrivundervisning i ett annat språk än sitt modersmål. Han kräver 
fritt val mellan språken. Framställaren räknar upp flera medborgarsammanslutningar som 
motsätter sig denna ”språkdiktatur” och kräver att dessa också ska konsulteras i högre grad 
inom ramen för programmet ”Ett Europa för medborgarna” (2007–2013), som syftar till att 
göra medborgarna mer aktivt involverade i den europeiska integrationen.

Expertkommitté och stadgan

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk är en internationell konvention 
som den 25 juni 1992 antogs av Europarådets ministerkommitté. Den öppnades för 
undertecknande i Strasbourg den 5 november 1992 och trädde i kraft den 1 mars 1998. 

Stadgan har i dagsläget ratificerats av 23 stater, däribland Spanien: 
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/aboutcharter/default_en.asp

Stadgan utgör inte ett rättsligt EU-instrument.

Framställaren citerar i framställningen en tidningsartikel om besök av en expertkommitté från 
EU om tillämpningen av ovannämnda stadga. I utdraget ur den artikel som framställaren 
hänvisar till talas det dock enbart om en ”expertkommitté”. Den aktuella ”expertkommittén” 
hade inte utnämnts av EU, vilket inte heller uppges i artikeln.

I artikel 17 i Europarådets stadga anges dock att en kommitté med oberoende experter ska 
tillsättas och bestå av en ledamot från varje statlig part. Ledamöterna ska utses av 
Europarådets ministerkommitté från en förteckning över personer med hög integritet och 
erkänd kompetens inom de frågor som stadgan berör och som ska utses av berörd part.

Det förefaller därför klargjort att nämnda ”expertkommitté” är den som tillsatts i enlighet med 
ovannämnda artikel 17 i stadgan.

Den 30 april 2007 lade Kungadömet Spanien fram en andra periodrapport för Europarådets 
generalsekreterare som gällde Spaniens genomförande av stadgan. Rapporten tar också upp 
språksituationen i Galicien och finns tillgänglig på följande webbplats:
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR2_en.pdf
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Europeiska kommissionens riktlinjer för flerspråkighet

Högnivågruppen för flerspråkighet, som nämns i ovannämnda tidningsartikel, inrättades dock 
efter Europeiska kommissionens beslut av den 20 september 2006. Inrättandet tillkännagavs 
2005 i kommissionens meddelande ”En ny ramstrategi för flerspråkighet”1.

Gruppen bestod av oberoende experter som skulle bistå kommissionen i en analys av 
medlemsstaternas framsteg för att nå målen i kommissionens handlingsplan om att främja 
språkinlärning och språklig mångfald.

Det främsta syftet med gruppen var att ta fram oberoende och opartiska rekommendationer till 
kommissionen om utvecklingen av initiativ för att främja och stödja flerspråkighet.

Gruppen hänvisar i sin rapport till tvåspråkiga samhällen där regionala språk eller 
minoritetsspråk och majoritetsspråk talas, och som utgör god praxis i fråga om språkmiljöer 
som överensstämmer med EU:s syfte att främja flerspråkighet inom EU. I sammanhanget 
nämns de erfarenheter som gjorts i tvåspråkiga skolor i Baskien, Galicien, Katalonien och 
Valencia där sofistikerade metoder för språkbad och särskilda fortbildningsprogram för lärare 
har funnits i flera decennier.

Gruppens rapport finns på följande webbsida hos Europeiska kommissionen:
http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/doc126_en.htm

Kommissionen utvecklar en policy för att främja flerspråkighet inom EU. I policyn ingår 
samtliga språk som talas inom EU: officiella, nationella, regionala, minoritets- och 
migrantspråk.

I meddelandet från 2005 ”En ny ramstrategi för flerspråkighet” anger kommissionen 
uttryckligen att den främjar ett klimat som gynnar fullständigt utrymme för samtliga språk och 
där undervisning och inlärning av flera språk kan blomstra.

Kommissionen genomför sin strategi för flerspråkighet i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Enligt artikel 149 i fördraget har medlemsstaterna hela ansvaret för innehåll 
i undervisning och organisation av utbildningsväsende samt för den kulturella och språkliga 
mångfalden. Enligt vad som anges i artikeln ska gemenskapen bidra till att utveckla 
utbildningskvaliteten genom att uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna och, om så 
krävs, genom att stödja deras åtgärder.

I meddelandet från 2008 ”Flerspråkighet: en tillgång för Europa och ett gemensamt åtagande” 
bekräftar kommissionen än en gång sitt engagemang för att tillsammans med medlemsstater 
och intressenter göra språklig mångfald till en tillgång för Europa. I meddelandet heter det 
bland annat följande: ”Den harmoniska samexistensen mellan många språk i Europa är en 
kraftfull symbol för Europeiska unionens önskan om att vara förenat i mångfald, en av 
grunderna för det europeiska projektet. Språk definierar personliga identiteter, men är också 
en del av det gemensamma arvegodset. De bygger broar mellan människor och öppnar dörrar 
till andra länder och kulturer, medan de främjar ömsesidig förståelse. En framgångsrik politik 
                                               
1 KOM(2005)0596 slutlig, 22.11.2005.
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för främjande av flerspråkighet kan betyda ett rikare liv för den enskilda medborgaren: 
resultatet kan bli bättre chanser att få arbete, lättare tillgång till tjänster och rättigheter och 
ökad solidaritet, genom stärkande av den interkulturella dialogen och sammanhållningen i
samhället. Sett ur denna synvinkel kan flerspråkighet bli en värdefull tillgång, särskilt med
den globalisering som präglar vårt samhälle i dag. […] Medlemsstaterna är de centrala 
beslutsfattarna när det handlar om språkpolitik, bl.a. regionala språk och minoritetsspråk som 
Europarådets europeiska stadga om landsdels- eller minoritetsspråk ger de allmänna ramarna 
för. Det finns många andra organisationer som fattar beslut om språkliga frågor, såsom 
utbildningsanordnare, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och 
tjänsteleverantörer. Kommissionen samarbetar i enlighet med subsidiaritetsprincipen med 
medlemsstater och berörda aktörer för att säkerställa att de arbetar för samma mål, och ger 
dem gärna hjälp i deras strävanden, särskilt genom att underlätta utbyte av god praxis.”

Tillämpningen av stadgan

Stadgan är en internationell konvention som antagits och genomförs av Europarådet. Den 
utgör inte ett rättsligt EU-instrument.

Europeiska kommissionen har ingen behörighet när det gäller tillämpningen av den aktuella 
stadgan.

Policy för flerspråkighet

Europeiska kommissionen utvecklar en policy för att främja språkinlärning och språklig 
mångfald inom EU. 

Ansvaret för genomförandet av en språkpolicy på nationell, regional och lokal nivå ligger 
huvudsakligen hos medlemsstaterna. Inom sitt behörighetsområde uppmuntrar kommissionen 
å ena sidan enskilda personer att lära sig språk som är en önskvärd kompetens för livet för alla 
EU-medborgare, och å andra sidan medlemsstaterna att införa nationella planer för att främja 
språkundervisningen på olika utbildningsnivåer och öka medvetenheten om vikten av språklig 
mångfald.

I Europeiska kommissionens policy för flerspråkighet beaktas fullständigt den språkliga
mångfalden som en av EU:s grundläggande värderingar. Policyn följer artikel 22 i EU:s 
stadga om de grundläggande rättigheterna där det anges att unionen ska respektera kulturell, 
religiös och språklig mångfald, och artikel 21 som förbjuder diskriminering på olika grunder, 
bland annat språkliga.


