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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί αναγνώριση του δικαιώματος σε πρόγραμμα υποστήριξης των ασσύριων 
προσφύγων στην Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες Ασσύριοι ζουν σε χώρες της ΕΕ. Στο 
παρελθόν, οι άνθρωποι αυτοί λάμβαναν εκπαίδευση στη γλώσσα τους, αλλά το πρόγραμμα 
αυτό καταργήθηκε σταδιακά σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ. Οι ασσυριακοί δορυφορικοί 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση, σε αντίθεση με τους εθνικούς. Ένα 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας θα βοηθούσε στη βελτίωση της κατάστασης που 
επικρατεί στον συγκεκριμένο αλλά και σε άλλους τομείς. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η Ευρώπη 
ξέχασε τους Ασσύριους και θεωρεί ότι είναι κρίμα να αφομοιώνεται ένας από τους 
παλαιότερους λαούς στην Ευρώπη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Δεκεμβρίου 2009.

Οι αναφέροντες ανησυχούν για τη μακροπρόθεσμη μελλοντική επιβίωση της ασσυριακής 
γλώσσας, ακόμη και εντός της αρκετά μεγάλης εθνοτικής τους κοινότητας στην Ευρώπη. 
Ζητούν στήριξη για τη διατήρηση της ασσυριακής γλώσσας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Η Επιτροπή πιστεύει ακράδαντα στην αξία της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και 
αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων προκειμένου να την υποστηρίξει, κυρίως 
μέσω σχεδίων που προάγουν την εκμάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Ένα 
ευρύ φάσμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της ΕΕ στηρίζουν τον διαπολιτισμικό 
διάλογο, και πάνω από είκοσι εξ αυτών παρουσιάζονται στο έγγραφο "Intercultural Dialogue 
– support through EU programmes" (Διαπολιτισμικός διάλογος – στήριξη μέσω 
προγραμμάτων της ΕΕ)1. Ο διαπολιτισμικός διάλογος έχει αποτελέσει ειδική προτεραιότητα 
σε αρκετά προγράμματα της ΕΕ από το 2007, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για 
τη διά βίου μάθηση, τον πολιτισμό και την "Ευρώπη για τους πολίτες". Το πρόγραμμα 
"Νεολαία εν δράσει" στηρίζει επίσης πολλά σχέδια που ενθαρρύνουν αυτόν τον διάλογο. 
Επιπλέον, η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί 
ειδικό στόχο του προγράμματος για τη διά βίου μάθηση. Όλες οι σύγχρονες γλώσσες είναι 
επιλέξιμες για το πρόγραμμα και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της βασικής δραστηριότητας 
"Γλώσσες" που έχει εγκάρσιο χαρακτήρα. Τα προτεινόμενα σχέδια πρέπει να αναπτύσσονται 
στην Ευρώπη και να έχουν ευρωπαίους εταίρους2.

Μια πρόσφατη σημαντική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου 
2008, συνένωσε τις κοινές προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών 
και της κοινωνίας των πολιτών γύρω από αυτό το θέμα. Ο στόχος του Έτους αυτού ήταν να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων που ζουν στην ΕΕ, ιδίως των νέων, όσον 
αφορά τη σημασία που έχει η συμμετοχή τους στον διαπολιτισμικό διάλογο στην καθημερινή 
τους ζωή, καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους ως ευρωπαίων πολιτών στα κοινά3.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι εκείνα που είναι αρμόδια για 
τις διάφορες δραστηριότητες σχετικά με την εκμάθηση γλωσσών και τον διαπολιτισμικό 
διάλογο, και επομένως η διαχείριση των δραστηριοτήτων αυτών γίνεται με αποκεντρωμένο 
τρόπο, αλλά η Επιτροπή προβλέπει επίσης διακρατικά σχέδια με προστιθέμενη αξία σε 
επίπεδο ΕΕ μέσω των προαναφερθέντων προγραμμάτων. Από άποψη πολιτικής, η προώθηση 
του διαπολιτισμικού διαλόγου αποτελεί τον πρώτο στόχο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 
πολιτισμό4. Στο πλαίσιο της ατζέντας, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών συνεργάζονται 
για την ανταλλαγή εμπειριών και την εκπόνηση συστάσεων πολιτικής με στόχο την ανάληψη 
δράσης στο κατάλληλο επίπεδο, είτε ευρωπαϊκό είτε, συνηθέστερα, εθνικό.

Αξίζει να σημειωθεί ο ζωτικός ρόλος των φορέων της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών 
στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου. Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών 
αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη του Ευρωπαϊκού Έτους 2008, όχι μόνο διαδίδοντας 
ευρέως τα μηνύματα του Έτους, αλλά και συμβάλλοντας σημαντικά στον διάλογο πολιτικής, 
βάσει της εμπειρίας που διαθέτουν ως απλοί πολίτες.

Η πλατφόρμα για τη διαπολιτισμική Ευρώπη (Platform for Intercultural Europe)5, που 
συγκεντρώνει 300 και πλέον προσηλωμένες οργανώσεις από τον τομέα του πολιτισμού, 
                                               
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 και για τη βασική 
δραστηριότητα 2 «Γλώσσες» 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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καθώς και εκτός αυτού, από διάφορα κράτη μέλη, έχει εκπονήσει μέσω ανοικτής 
διαβούλευσης συστάσεις πολιτικής βασισμένες στην πρακτική σχετικά με τους τρόπους 
προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου. Η πλατφόρμα θα συνεχίσει να το έργο της με 
στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση των συστάσεών της, αλλά και, 
πλησιέστερα στους πολίτες, την ανταλλαγή πρακτικών στο πλαίσιο του τομέα του πολιτισμού 
και της κοινωνίας των πολιτών στο σύνολό της. Αποτελεί πλέον αναγνωρισμένο μέρος του 
"διαρθρωμένου διαλόγου" μεταξύ των φορέων του τομέα του πολιτισμού και των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ1. 

Οι αναφέροντες κάνουν λόγο συγκεκριμένα για την τηλεόραση. Η Επιτροπή θα ήθελε να 
παρατηρήσει ότι ήδη προσφέρονται επιγραμμικά τηλεοπτικά προγράμματα στην ασσυριακή 
γλώσσα από το κανάλι Bet-Nahrain KBSV TV 23, αλλά αναμφίβολα υπάρχει περιθώριο 
βελτίωσης της εν λόγω υπηρεσίας.

Τέλος, οι αναφέροντες παρατηρούν επίσης ότι στον πληθυσμό των ασσυριακών κοινοτήτων 
που ζουν στην Ευρώπη περιλαμβάνονται πολλά άτομα τα οποία είτε έχουν (ή ενδέχεται να 
έχουν) υποβάλει αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα είτε είναι απόγονοι τέτοιων ατόμων. Η 
Επιτροπή πράγματι χρηματοδοτεί σχέδια, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 
σχετικά με την ένταξη ατόμων με ισχύον καθεστώς πρόσφυγα. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
τους Πρόσφυγες (ΕΤΠ), το οποίο δημιουργήθηκε για την περίοδο 2007-2013, μπορεί να 
συγχρηματοδοτεί στα κράτη μέλη μέτρα για τη στήριξη της ένταξης προσφύγων που 
φιλοξενούνται στην ΕΕ. Οι ασσυριακές οργανώσεις προσφύγων μπορούν να επικοινωνήσουν 
με τις εθνικές αρχές που διαχειρίζονται το ΕΤΠ, προκειμένου να εξετασθεί εάν ορισμένα από 
τα σχέδιά τους μπορούν να επωφεληθούν από το Ταμείο. Όσον αφορά τις γλωσσικές 
δεξιότητες, τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο μέτρα συνήθως εστιάζονται στις 
γλώσσες των κρατών μελών υποδοχής με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών ένταξης.
Ωστόσο, τα κονδύλια σε αυτή την κατηγορία είναι φυσικά πολύ πιο περιορισμένα και οι 
δικαιούχοι ορίζονται με αυστηρότερα κριτήρια σε σύγκριση με τα άλλα προγράμματα που 
προαναφέρθηκαν.

Συμπέρασμα

Η Κοινότητα πράγματι στηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την προώθηση της 
εκμάθησης γλωσσών και του διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και για τη διατήρηση της 
γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Πρόκειται για μία από τις βασικές αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελπιστούμε ότι οι αναφέροντες θα αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρονται.

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


