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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1245/2007 dėl paramos (pagalbos) programos asirams Europoje, 
kurią pateikė Olandijos pilietis Fikri Coskun asirų tautos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad būtų pripažinta teisė vykdyti paramos programą 
pabėgėliams iš asirų teritorijų Europoje. Šimtai tūkstančių asirų gyvena ES šalyse. Anksčiau 
išsilavinimą jie įgydavo gimtąja kalba, tačiau beveik visose ES šalyse šios mokymo 
programos laipsniškai atsisakyta. Asirų palydoviniai transliuotojai, priešingai negu 
nacionaliniai, nėra subsidijuojami. Vykdant pagalbos programą kaip nors būtų galima taisyti 
susidariusią padėtį šioje ir kitose šalyse. Peticijos pateikėjas mano, kad Europa pamiršo asirų 
tautą, ir apgailestauja dėl to, kad viena seniausių Europos tautų yra asimiliuojama.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijos pateikėjai yra susirūpinę dėl ilgalaikio asirų kalbos išlikimo net ir nemažoje jų 
etninėje bendruomenėje Europoje. Jie siekia paramos išsaugoti asirų kalbą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Komisija tvirtai tiki kultūrų ir kalbų įvairovės vertybe ir imasi įvairiausios veiklos siekdama ją 
puoselėti, ypač vykdydama projektus, skirtus kalbų mokymuisi ir kultūrų dialogui skatinti. 
Kultūrų dialogas remiamas įvairiomis ES programomis ir iniciatyvomis, iš kurių daugiau kaip 
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dvidešimt yra paskelbta leidinyje „Intercultural Dialogue – support through EU programmes“1

(liet. „Kultūrų dialogas – parama ES programomis“). Nuo 2007 m. kultūrų dialogas –
ypatingas keleto ES programų prioritetas, kaip antai: Mokymosi visą gyvenimą programos, 
programų „Kultūra“ ir „Europa piliečiams“. Programa „Veiklus jaunimas“ taip pat remia 
daugelį šį dialogą skatinančių projektų. Be to, kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas 
yra konkretus Mokymosi visą gyvenimą programos tikslas. Pagal šią programą gali būti 
mokomasi visų dabartinių kalbų, ypač pagal lygiagrečią šios programos dalį „Pagrindinės 
veiklos kalbos“. Siūlomi projektai turi būti vykdomi Europoje, juos įgyvendinti turi kelių 
Europos valstybių partneriai.2

Pagrindinė iniciatyva – 2008-ieji – Europos kultūrų dialogo metai, kurią įgyvendinti imtasi 
neseniai, suvienijo šiam klausimui spręsti telkiamas bendras ES institucijų, valstybių narių ir 
pilietinės visuomenės pastangas. Metų tikslas buvo didinti visų ES gyvenančių asmenų, visų 
pirma jaunimo, supratimą apie tai, kaip svarbu plėtoti kultūrų dialogą kasdieniame gyvenime 
ir tapti aktyviais Europos piliečiais3.

Laikantis subsidiarumo principo, būtent valstybės narės kompetentingos imtis daugelio su 
kalbų mokymusi ir kultūrų dialogu susijusios veiklos rūšių, todėl šios veiklos rūšys vykdomos 
decentralizuotai. Tačiau Komisija taip pat numato rengti tarpvalstybinius projektus ir pagal 
minėtas programas teikti papildomos naudos Europos lygmeniu. Politiniu požiūriu, kultūrų 
dialogo skatinimas yra pirmasis Europos kultūros darbotvarkės4 tikslas. Pagal šią darbotvarkę 
valstybių narių ekspertai bendradarbiauja siekdami dalytis patirtimi ir rengti politines 
rekomendacijas veikti reikiamu tiek Europos, tiek (daug dažniau) nacionaliniu lygmeniu.

Verta paminėti, koks svarbus vaidmuo skiriamas Europos pilietinės visuomenės 
organizacijoms skatinant kultūrų dialogą. Pilietinės visuomenės organizacijos buvo varomoji 
2008-ųjų – Europos kultūrų dialogo metų jėga: jos ne tik plačiai skelbė iniciatyvos idėjinį 
turinį, bet ir, remdamosi vietine patirtimi, reikšmingai padėjo vesti politines diskusijas.

Burianti daugiau kaip tris šimtus įvairiose valstybėse narėse tikslingai veikiančių ir kultūros 
sektoriams priklausančių bei nepriklausomų organizacijų, Kultūrų Europos platforma 
(angl. the Platform for Intercultural Europe5) per viešąsias konsultacijas pateikė praktinių 
politinių rekomendacijų, kaip intensyvinti kultūrų dialogą. Platforma toliau siekiama 
informuoti ir skelbti rekomendacijas, taip pat – o tai kur kas tikroviškiau – skatinti kultūros 
sektorių ir pilietinės visuomenės keitimąsi patirtimi. Dabar ji tapo pripažinta kultūros 
sektoriaus ir ES institucijų struktūrinio dialogo dalimi6.

Peticijos pateikėjai aiškiai nurodo televiziją. Komisija norėtų pastebėti, kad interneto 
televizija „KBSV TV 23“, kuriai vadovauja Bet-Nahrain, jau vykdo transliacijas asirų kalba, 
tačiau galimybių plėsti šią paslaugų sritį, be abejo, yra.

                                               
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.
6 http://intercultural-europe.org/index.html, http://eacea.ec.europa.eu/index.html.
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Galiausiai peticijos pateikėjai taip pat pažymi, kad daugelis Europoje gyvenančių asirų 
bendruomenių yra pabėgėlių statusą turėję arba galbūt dėl jo kreipęsi žmonės ar jų 
palikuonys. Komisija tikrai skiria lėšų projektams ir keičiasi gerosios patirties pavyzdžiais 
vykstant pabėgėlių statusą turinčių žmonių integracijai. Europos pabėgėlių fondas (EPF) 
2007–2013 m. gali bendrai finansuoti valstybėse narėse veikiančias priemones ES prieglobstį 
gavusių pabėgėlių integracijai remti. Kad išsiaiškintų, ar kuriems nors jų projektams gali būti 
skiriamos EPF lėšos, asirų pabėgėlių organizacijos gali susisiekti su fondą valdančiomis 
nacionalinėmis įstaigomis. Kalbant apie kalbinių įgūdžių tobulinimą, EPF bendrai 
finansuojamos priemonės paprastai skirtos priimančiųjų valstybių narių kalbų mokymuisi, kad 
būtų didinamos integracijos galimybės. Vis dėlto pagal šią kategoriją skiriamos lėšos yra 
labiau ribotos, o jų gavėjai griežčiau apibrėžiami negu pagal kitas minėtas programas.

Išvada

Bendrija iš tiesų remia įvairias veiklos rūšis, kuriomis skatinamas kalbų mokymasis ir kultūrų 
dialogas ir siekiama išsaugoti kalbų ir kultūrų įvairovę. Tai viena esminių Europos Sąjungos 
vertybių. Tikimasi, kad peticijos pateikėjai galės geriausiai pasinaudoti siūlomomis 
galimybėmis.“


