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Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1245/2007, внесена от Fikri Coskun, с нидерландско
гражданство, от името на асирийския народ, относно програма за 
подпомагане/помощ за асирийците в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква признаване на правото за създаване на програма за 
подкрепа на асирийските бежанци в Европа. В държавите-членки на ЕС живеят стотици 
хиляди асирийци. В миналото те са учели своя език, но понастоящем тази програма е 
отменена в почти всички страни от ЕС. Асирийските сателитни радио- и телевизионни 
разпространители не се субсидират, докато националните радио- и телевизионни 
разпространители се субсидират. Чрез създаването на програма за подпомагане може 
да се постигне нещо за подобряване на положението в тази и други области. 
Вносителят на петицията счита, че Европа е забравила асирийците и смята, че е 
неприемливо един от най-старите народи в Европа да бъде асимилиран.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителите на петицията са загрижени за дългосрочното бъдещо оцеляване на 
асирийския език, дори и сред тяхната значителна етническа общност в Европа. Те 
молят за подкрепа за запазването на асирийския език.

Забележки на Комисията относно петицията
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Комисията силно вярва в ценността на културното и езиково многообразие и 
предприема множество различни дейности в негова подкрепа, най-вече чрез проекти, 
които насърчават чуждоезиковото обучение и междукултурния диалог. Голям кръг 
програми и инициативи на ЕС подпомагат междукултурния диалог, като над двадесет 
от тях са представени в публикацията „Междукултурен диалог — подпомагане чрез 
програми на ЕС“1. Междукултурният диалог е специален приоритет в няколко 
програми на ЕС от 2007 г. насам, сред които програмите „Обучение през целия живот“, 
„Култура“ и „Европа за гражданите“. Програмата „Младежта в действие“ също 
подпомага много проекти, които насърчават този диалог. Освен това, насърчаването на 
чуждоезиковото обучение и езиковото многообразие е специфична цел на програмата
„Обучение през целия живот“. Всички съвременни езици попадат в обхвата на 
програмата и по-точно в нейната хоризонтална част „езиците – основна дейност“. 
Предлаганите проекти трябва да са разработени в Европа и да имат европейски 
партньори.2

Една от последните важни инициативи, „Европейската година на междукултурния 
диалог 2008 г.“, обедини съвместните усилия на европейските институции, държавите-
членки и гражданското общество около тази тема. Целта на европейската година е да 
повиши информираността на всички, които живеят в ЕС, и по-специално на младите 
хора, относно значимостта на това да се ангажират в междукултурен диалог в своето
ежедневие и да станат активни европейски граждани3.

В съответствие с принципа на субсидиарност държавите-членки са компетентни по 
отношение на изпълнението на много дейности, свързани с чуждоезиковото обучение и 
междукултурния диалог – и следователно те се управляват децентрализирано, но чрез 
посочените по-горе програми Комисията подкрепя и транснационални проекти, които 
носят добавена стойност на равнище ЕС. От гледна точка на политиката, насърчаването 
на междукултурния диалог е първата цел на Европейската програма за култура4. В 
рамките на тази програма експертите на държавите-членки работят съвместно, за да 
обменят опит и да изготвят политически препоръки за действие на съответното 
равнище – европейско или в повечето случаи национално.

Трябва да се отбележи жизненоважната роля на европейските организации на 
гражданското общество за насърчаването на междукултурния диалог. Тези организации 
бяха движещата сила зад Европейската 2008 година, като не само разпространяваха 
навсякъде нейните послания, но и дадоха значителен принос за политическия дебат въз 
основа на своя собствен обществен опит.

Платформата за междукултурна Европа5, която обединява над триста организации от 
различни държави-членки както от сектора на културата, така и извън него, чрез 
публични консултации генерира основани на практиката политически препоръки за 

                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/en_Brochure_EYID.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm et pour l'activité clé 2 langues 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
5 http://intercultural-europe.org/index.html
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това, как да се постигне напредък в междукултурния диалог. Платформата ще 
продължи да работи за повишаване на информираността и популяризиране на нейните 
препоръки, но също и за обмен на практики в сектора на културата и в гражданското 
общество като цяло. Сега тя е признат елемент от „структурирания диалог“ между 
сектора на културата и институциите на ЕС1.

Вносителите на петицията специално споменават телевизията. Комисията би искала да 
отбележи, че Bet-Nahrain KBSV TV 23 вече предлага онлайн телевизия на асирийски 
език, но несъмнено има възможности за разширяване на тази услуга.

Накрая вносителите на петицията също така отбелязват, че много хора от асирийските 
общности, пребиваващи в Европа, са или произхождат от хора, които със сигурност или 
вероятно са подавали молба за придобиване на статут на бежанци. Комисията наистина 
финансира проекти и обмен на най-добри практики в интеграцията на хора с реален 
статут на бежанци. Европейският бежански фонд, създаден за периода 2007–2013 г., 
може да съфинансира мерки на държавите-членки за подпомагане на интеграцията на 
бежанци, приети в ЕС. Асирийските бежански организации могат да се свържат с 
националните органи, управляващи Европейския бежански фонд, за да проучат дали 
някои от техните проекти могат да използват средства от фонда. Що се отнася до 
езиковите умения, съфинансираните от фонда мерки обикновено са съсредоточени 
върху езиците на приемащите държави-членки, с цел да се подобрят перспективите за 
интеграция. Въпреки това, средствата по този бюджетен ред естествено са доста по-
ограничени, а бенефициентите са по-строго определени в сравнение с другите 
програми, посочени по-горе.

Заключение

Общността наистина подкрепя голям кръг от дейности за насърчаване на 
чуждоезиковото обучение и междукултурния диалог и за запазване на езиковото и 
културно многообразие. Това е една от основните ценности на Европейския съюз. 
Остава да се надяваме, че вносителите на петицията ще използват максимално
възможностите, които са на разположение.

                                               
1 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index.html


