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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

17.12.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1245/2007 af Fikri Coskun, hollandsk statsborger, på vegne af det 
assyriske folk, om et støtte-/hjælpeprogram for assyrere i Europa

1. Sammendrag

Andrageren kræver, at det anerkendes, at assyriske flygtninge i Europa har ret til et 
støtteprogram. Hundredtusinder af assyrere lever i EU-lande. Tidligere blev de undervist i 
deres eget sprog, men dette program er nu blevet udfaset i næsten alle EU-lande. Assyriske 
satellitstationer modtager ikke offentlig støtte, således som nationale satellitstationer gør. Et 
hjælpeprogram kunne til en vis grad rette op på denne situation inden for dette og andre 
områder. Andrageren mener, at Europa har glemt assyrerne og anser det for en skændsel, at et 
af de ældste folk i Europa assimileres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.

"Andragerne er bekymret over det assyriske sprogs overlevelse på lang sigt, selv i deres store 
etniske samfund i Europa. De beder om hjælp til at bevare det assyriske sprog.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

Kommissionen er stor fortaler for kulturel og sproglig mangfoldighed og gennemfører en lang 
række forskellige aktiviteter til støtte herfor, navnlig gennem projekter, der fremmer 
sprogindlæring og interkulturel dialog. En række forskellige EU-programmer og -initiativer 
støtter interkulturel dialog, og flere end 20 af disse er beskrevet i publikationen "Intercultural 
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Dialogue – support through EU programmes"1. Interkulturel dialog er blevet prioriteret 
specifikt i flere EU-programmer siden 2007, herunder programmerne Livslang læring, Kultur 
og Borgernes Europa. Programmet Aktive Unge støtter ligeledes mange projekter, som 
tilskynder til denne dialog. Endvidere er fremme af sprogindlæring og sproglig 
mangfoldighed et specifikt mål i programmet om livslang læring. Programmet er åbent for 
alle moderne sprog, navnlig under dets tværgående del "nøgleaktiviteten vedrørende sprog".
De foreslåede projekter skal udvikles i Europa og have europæiske partnere.2

Et af de seneste fremtrædende initiativer, det europæiske år for interkulturel dialog 2008, 
samlede EU's institutioner, medlemsstaterne og civilsamfundet i et samarbejde omkring dette 
emne. Formålet var at skabe opmærksomhed hos alle i EU, navnlig unge, om vigtigheden af 
at indgå i en interkulturel dialog i deres dagligdag og blive aktive europæiske borgere3.

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet har medlemsstaterne kompetence i 
forbindelse med mange af aktiviteterne vedrørende sprogindlæring og interkulturel dialog –
og disse administreres derfor decentralt, men Kommissionen iværksætter også tværnationale 
projekter med merværdi på EU-plan gennem ovennævnte programmer. I politisk henseende er 
fremme af interkulturel dialog det første mål i den europæiske kulturdagsorden4. Inden for 
rammerne af denne dagsorden samarbejder medlemsstaternes eksperter om at udveksle 
erfaringer og udarbejde politiske henstillinger om handling på det relevante plan, enten 
europæisk eller – oftere – nationalt.

Det er værd at bemærke, at civilsamfundets organer i Europa spiller en afgørende rolle i 
forbindelse med fremme af interkulturel dialog. Civilsamfundets organer fungerede som
katalysator i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog 2008 og spredte 
budskaberne bredt samtidig med, at de ydede et betydeligt bidrag til den politiske debat på 
grundlag af deres egne græsrodserfaringer.

Platformen for et interkulturelt Europa5, som omfatter mere end 300 organisationer på 
området både i og uden for kultursektoren fra forskellige medlemsstater, har gennem åbne 
høringer udarbejdet politiske henstillinger om, hvordan den interkulturelle dialog kan 
fremmes, baseret på praktiske erfaringer. Platformen vil fortsætte sit arbejde med at udbrede 
kendskabet til og fremme sine henstillinger, men også på et lavere plan med at udveksle 
praktiske erfaringer i den kulturelle sektor og civilsamfundet som helhed. Den er nu en 
anerkendt del af den "strukturerede dialog" mellem kultursektoren og EU's institutioner6.

Andragerne fremhæver specifikt tv. Kommissionen bemærker, at der allerede findes online-tv 
på assyrisk fra Bet-Nahrain KBSV TV 23, men der er uden tvivl plads til forbedringer af 
denne tjeneste.

                                               
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 og om nøgleaktiviteten vedrørende 
sprog 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.
6 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index.html.
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Endelig bemærker andragerne, at mange i de assyriske samfund i Europa er eller nedstammer 
fra mennesker, som har eller kan have ansøgt om flygtningestatus. Kommissionen finansierer 
projekter og udveksling af bedste praksis om integration af mennesker med flygtningestatus.
Den Europæiske Flygtningefond, som er oprettet for perioden 2007-2013, kan i 
medlemsstaterne samfinansiere foranstaltninger til støtte for integration af flygtninge, som 
befinder sig i EU. Assyriske flygtningeorganisationer kan kontakte de nationale myndigheder 
med ansvar for Den Europæiske Flygtningefond for at undersøge, om nogle af deres projekter 
kan få støtte fra fonden. Hvad angår sproglige evner, fokuserer de foranstaltninger, som 
fonden samfinansierer, normalt på sprogene i værtsmedlemsstaterne med henblik på at styrke 
integrationen. Midlerne på dette område er imidlertid naturligvis meget mere begrænsede, og 
støttemodtagerne er meget mere snævert defineret, end for andre af de ovennævnte 
programmer.

Konklusion

Fællesskabet støtter en lang række forskellige aktiviteter til fremme af sprogindlæring og 
interkulturel dialog samt bevarelse af den sproglige og kulturelle mangfoldighed. Det er en af 
de vigtigste værdier i EU. Kommissionen håber, at andragerne vil søge at få mest muligt ud af 
de muligheder, der er til rådighed."


