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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1245/2007, ingediend door Fikri Coskun (Nederlandse 
nationaliteit), namens het Assyrische volk, over een steun-/hulpprogramma 
voor Assyriërs in de EU

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vraagt om erkenning van de rechten van en een steunprogramma voor de Assyrische 
vluchtelingen in Europa. Er wonen honderdduizenden Assyriërs in de landen van de EU. 
Voorheen kregen zij onderwijs in hun eigen taal, maar het desbetreffende programma is in 
bijna alle landen van de EU beëindigd. Assyrische satellietzenders ontvangen geen subsidie, 
terwijl nationale televisiezenders wel worden gesubsidieerd. Met een hulpprogramma zou aan 
deze situatie alsook op andere gebieden iets gedaan kunnen worden. Indiener meent dat 
Europa de Assyriërs vergeet en hij vindt het jammer dat een van de oudste volken van de 
wereld in Europa assimileert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Indieners maken zich zorgen over de toekomst van de Assyrische taal op de lange termijn, 
zelfs binnen de vrij grote Assyrische gemeenschap in Europa. Zij zoeken steun voor behoud 
van de Assyrische taal.

Opmerkingen van de Commissie bij het verzoekschrift

De Commissie hecht groot belang aan de waarde van culturele en linguïstische diversiteit en 
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ontplooit vele verschillende activiteiten om deze te ondersteunen, met name via projecten 
voor het aanleren van talen en interculturele dialoog. Stimulering van de interculturele dialoog 
vindt plaats door middel van een heel scala aan EU-programma’s en initiatieven, waarvan 
ruim twintig worden voorgesteld in de publicatie "Intercultural Dialogue – support through 
EU programmes" (Interculturele dialoog – steun via EU-programma’s)1. De interculturele
dialoog is sinds 2007 een prioriteit in verschillende EU-programma’s, waaronder de 
programma’s Een leven lang leren, Cultuur en Europa voor de burger. Ook het programma 
Jeugd in actie steunt veel projecten die deze dialoog ondersteunen. Bovendien stimuleert het 
programma Een leven lang leren specifiek het aanleren van talen en linguïstische diversiteit. 
Het programma beslaat alle moderne talen, met name onder het transversale onderdeel
"kernactiviteittalen". De voorgestelde projecten moeten in Europa worden ontwikkeld en 
mede door Europese partners worden uitgevoerd.2

Een van de meest opvallende recente initiatieven, het Europees Jaar van de interculturele 
dialoog 2008, verenigde de gezamenlijke inspanningen van de EU-instellingen, lidstaten en 
het maatschappelijk middenveld rond dit thema. Met het Europees Jaar werd beoogd alle 
inwoners van de EU, met name jongeren, bewust te maken van het belang van de 
interculturele dialoog in hun dagelijks leven en van een actief Europees burgerschap3.

Conform het beginsel van subsidiariteit is het aan de lidstaten om activiteiten op het vlak van 
taalonderwijs en interculturele dialoog te ontplooien - en daarom worden deze decentraal 
beheerd, maar de Commissie zet via bovengenoemde projecten ook grensoverschrijdende 
projecten op die op communautair niveau waarde toevoegen. Beleidsmatig is de bevordering 
van de interculturele dialoog de hoofddoelstelling van de Europese agenda voor cultuur4. In 
het kader van de agenda delen deskundigen uit de lidstaten hun ervaringen en stellen zij 
beleidsaanbevelingen op voor maatregelen op het hiervoor geschikte niveau, bijvoorbeeld op 
Europees of – meer waarschijnlijk – op nationaal niveau.

Gewezen zij op de essentiële rol van Europese organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld bij het bevorderen van de interculturele dialoog. Organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld vormden de motor van het Europees Jaar 2008; zij verspreidden 
niet alleen de concepten van het Jaar, maar leverden ook een belangrijke bijdrage aan de 
beleidsvorming op basis van hun eigen praktijkervaring.

Het Platform for Intercultural Europe5, waarin ruim driehonderd betrokken organisaties uit de 
culturele sector en uit andere sectoren van de samenleving uit verschillende lidstaten
samenwerken, heeft via openbare raadpleging op basis van praktijkervaringen 
beleidsaanbevelingen opgesteld over manieren waarop de interculturele dialoog kan worden 
gestimuleerd. Het Platform zal zich blijven inzetten voor bewustmaking en zal zijn 
aanbevelingen onder de aandacht blijven brengen, maar zal op meer praktisch niveau ook 
blijven ijveren voor uitwisseling van praktijken binnen de culturele sector en het 

                                               
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 en voor de kernactiviteit twee talen
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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maatschappelijk middenveld als geheel. Dit vormt nu een vast onderdeel van de 
"gestructureerde dialoog" tussen de culturele sector en de EU-instellingen1. 

Indieners verwijzen ook specifiek naar televisie. De Commissie merkt op dat Bet-Nahrain 
KBSV TV 23 al onlinetelevisie in het Assyrisch aanbiedt, maar deze service kan ongetwijfeld 
nog worden uitgebreid.

Tot slot merken indieners op dat veel leden van de Assyrische gemeenschappen in Europa 
mensen zijn of afstammen van mensen die een vluchtelingenstatus hebben of hadden of
hebben aangevraagd. De Commissie financiert projecten en uitwisseling van beste praktijken
die gericht zijn op de integratie van mensen met een vluchtelingenstatus. Het Europees
Vluchtelingenfonds (EVF), dat voor de periode 2007-2013 is opgezet, kan maatregelen van de 
lidstaten om de integratie van in de EU verblijvende vluchtelingen te bevorderen
cofinancieren. Assyrische vluchtelingenorganisaties kunnen contact opnemen met de 
nationale autoriteiten die het EVF beheren om te onderzoeken of een aantal van hun projecten 
mogelijk door het fonds kan worden gesteund. Door het fonds gecofinancierde maatregelen 
op het gebied van taalvaardigheid zijn doorgaans gericht op de talen van de landen die 
onderdak bieden aan de vluchtelingen, dit om de integratie van vluchtelingen te 
vergemakkelijken. De middelen hiervoor zijn uiteraard echter beperkter, en de ontvangers van 
financiering nauwer omschreven dan bij de andere eerder genoemde programma’s.

Conclusie

De Gemeenschap steunt een hele reeks maatregelen ter bevordering van het aanleren van een 
taal en interculturele dialoog, en behoud van de linguïstische en culturele diversiteit. Dit is 
een van de kernwaarden van de Europese Unie. Het valt te hopen dat indieners zo veel 
mogelijk gebruik zullen maken van de beschikbare mogelijkheden.

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


