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Tárgy: A Fikri Coskun, holland állampolgár által az asszír nép nevében benyújtott, 
1245/2007. számú petíció az európai asszírokra vonatkozó 
támogatási/segítségnyújtási programról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy, az európai asszír menekülteket támogató programhoz való jog 
elismerését kéri. Több százezer asszír él az EU országaiban. Az asszír műholdas 
műsorszolgáltatókat nem támogatják, míg a nemzeti műsorszolgáltatókat igen. Egy 
segélyprogram elérhetne valamit az ezen és más területeken fennálló helyzet orvoslására. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy Európa megfeledkezett az asszírokról, és szégyenletesnek 
tartja az egyik legrégebbi európai nép asszimilálódását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. április 28. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. december 17.

A petíció benyújtói – az Európán belüli jelentős méretű etnikai közösség megléte ellenére – az 
asszír nyelv hosszú távú fennmaradása miatt aggódnak. Az asszír nyelv megőrzéséhez kérnek 
támogatást.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A Bizottság határozottan meg van győződve a kulturális és nyelvi sokszínűség értékéről, és 
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széles palettán tevékenykedik annak támogatása érdekében, mégpedig a nyelvtanulást és a 
kultúrák közötti párbeszédet előmozdító projekteken keresztül. Az uniós programok és 
kezdeményezések széles köre nyújt támogatást a kultúrák közötti párbeszédhez, és ezek közül 
több mint húsz kerül ismertetésre a „Kultúrák közötti párbeszéd – támogatás uniós 
programokon keresztül”1 című kiadványban. A kultúrák közötti párbeszéd 2007-től több uniós 
programban is külön prioritást képezett, ideértve az „Egész életen át tartó tanulás”, a 
„Kultúra” és az „Európa a polgárokért” elnevezésű programokat. A „Cselekvő ifjúság” 
elnevezésű program ugyancsak sok, e párbeszédet ösztönző projektet támogat. Mi több, a 
nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség az „Egész életen át tartó tanulás” elnevezésű program 
egyedi célkitűzése. A programból – nevezetesen a transzverzális rész „nyelvek” elnevezésű 
kulcstevékenységének keretében – minden modern nyelv támogatható. A javasolt projekteket 
Európában kell kidolgozni, és abban európai partnereknek kell közreműködniük.2

Az egyik legújabb fő kezdeményezés, a kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008), 
egyesítette az uniós intézmények, a tagállamok és a civil társadalom a témával kapcsolatos 
közös erőfeszítéseit. Az évnek az volt a célja, hogy jobban tudatosítsa az EU-ban élőkben –
különösen a fiatalokban – annak fontosságát, hogy mindennapi életükben részt vegyenek a 
kultúrák közötti párbeszédben és Európa aktív polgáraivá váljanak3.
A szubszidiaritás elvével összhangban a nyelvtanulással és a kultúrák közötti párbeszéddel 
kapcsolatos sok tevékenység a tagállamok hatásköre – és emiatt ezeket decentralizáltan 
irányítják, de a Bizottság a fent említett programokon keresztül is gondoskodik uniós szintű 
hozzáadott értékkel rendelkező, nemzetközi projektekről is. Szakpolitikai szempontból a 
kultúrák közötti párbeszéd az európai kulturális menetrend első célkitűzése4. A menetrend 
keretében a tagállami szakértők közösen dolgoznak tapasztalataik megosztása és a megfelelő 
szintű fellépésekhez szakpolitikai ajánlások készítése érdekében, történjen az európai vagy –
ami jellemzőbb – nemzeti szinten.

Érdemes megemlíteni az európai civil társadalmi szervezetek kultúrák közötti párbeszéd 
előmozdításában betöltött létfontosságú szerepét. A civil társadalmi szervezetek voltak a 
2008-as európai év motorjai, és nemcsak széles körben terjesztették az év üzeneteit, hanem 
saját helyi tapasztalataik alapján jelentősen hozzájárultak a szakpolitikai vitához is.

Az Interkulturális Európáért Platform5 – amely több mint háromszáz elkötelezett szervezetet 
tömörít a különböző tagállamok kulturális ágazataiból és azon kívülről is – nyílt konzultáción 
keresztül gyakorlaton alapuló szakpolitikai ajánlásokat készített a kultúrák közötti párbeszéd 
előmozdításának módjára nézve. A platform folytatni fogja a tudatosság növelésére és 
ajánlásainak népszerűsítésére, illetve a helyi szinthez közelebb a gyakorlatok kulturális 
ágazaton és a civil társadalom egészén belüli cseréjére irányuló munkát is. Mostanra ez a 
kulturális ágazat és az uniós intézmények közötti „strukturált párbeszéd” elismert részévé 
vált6. 

                                               
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 és a „nyelvek” elnevezésű 2. 

kulcstevékenység 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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A petíció benyújtói kifejezetten megemlítik a televíziót. A Bizottság megjegyzi, hogy a Bet-
Nahrain KBSV TV 23 már biztosít asszír nyelvű online TV-adást, de e szolgáltatást 
kétségtelenül lehetne bővíteni.

Végül, a petíció benyújtói azt is megjegyzik, hogy az Európában élő asszír közösségek tagjai 
közül sokan ténylegesen vagy valószínűleg menekültstátuszt kértek, illetve ilyen személyek 
leszármazottai. A Bizottság valóban támogatja a tényleges menekültstátusszal rendelkezők 
beilleszkedésével kapcsolatos projekteket és az erre vonatkozó legjobb gyakorlatok 
kicserélését. A 2007–2013-as időszakra létrehozott Európai Menekültügyi Alap (ERF) a 
tagállamokban társfinanszírozást nyújthat az EU-ban élő menekültek beilleszkedését 
támogató intézkedésekre. Az asszír menekültszervezetek felvehetik a kapcsolatot az ERF-et 
kezelő nemzeti hatóságokkal annak megvizsgálása érdekében, hogy egyes projektjeik 
kaphatnak-e támogatást az alapból. Ami a nyelvi készségeket illeti, az alap által 
társfinanszírozott intézkedések a beilleszkedési kilátások javítása érdekében rendszerint a 
befogadó tagállamok nyelveire összpontosítanak. Az e tétel alatti források azonban 
természetesen sokkal korlátozottabbak, és a kedvezményezetteket szigorúbban határozzák 
meg, mint a fent említett egyéb programok esetében.

Következtetés

A Közösség tevékenységek széles palettáját támogatja a nyelvtanulás és a kultúrák közötti 
párbeszéd előmozdítása, valamint a nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzése érdekében. Ez 
az Európai Unió egyik alapvető értéke. A petíció benyújtói remélhetőleg a lehető legjobban ki 
fogják használni a rendelkezésre álló lehetőségeket.


