
 

 

ES IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS 

 

POLITIKAS DEPARTAMENTS B:  
STRUKTURĀLĀ UN KOHĒZIJAS POLITIKA 

 

KULTŪRA UN IZGLĪTĪBA 

 

 

 

APDRAUDĒTĀS VALODAS UN VALODU 
DAUDZVEIDĪBA EIROPAS SAVIENĪBĀ 

 

 

PIEZĪME 

KOPSAVILKUMS 

 

Kopsavilkums 

Ņemot vērā Eiropā sastopamo valodu lielo dažādību, šajā dokumentā 
apskatīts, kādas varētu būt sekas dažu šo valodu izzušanai un kādus 
pasākumus nepieciešams plānot, lai saglabātu šīs valodas un 
nodrošinātu to nākotni.  

 

IP/B/CULT/IC/2013-030 2013. gada marts 

PE 495.851 LV 



Šo dokumentu pieprasīja Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja. 
 
 
AUTORS 
 
Meirion Prys Jones 
 
 
ATBILDĪGAIS ADMINISTRATORS 
 
Miklós Györffi 
Politikas departaments B: strukturālā un kohēzijas politika 
Eiropas Parlaments 
B-1047 Brisele 
E-pasts: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
REDAKTORA PALĪGS 
 
Lyna Pärt 
 
 
VALODU VERSIJAS 
 
Oriģinālvaloda: EN 
Tulkojumi: DE, FR 
 
 
PAR IZDEVĒJU 
 
Lai sazinātos ar Politikas departamentu vai abonētu ikmēneša informatīvo biļetenu, lūdzu, 
rakstiet: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuskripts pabeigts 2013. gada martā. 
© Eiropas Savienība, 2013 
 
Šis dokuments ir pieejams internetā: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ATRUNA 
 
Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne 
vienmēr atspoguļo Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju. 
 
Pārpublicēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja tiek norādīts avots un ja 
par to iepriekš informē izdevēju un tam nosūta vienu eksemplāru. 



Apdraudētās valodas un valodu daudzveidība Eiropas savienībā 
___________________________________________________________________________________________ 

 3

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS 
 

ES Eiropas Savienība 

ETFS Eiropas tautību federālā savienība 

DVN Daudzvalodu valodu nodošana  

TVDV Tīkls valodu daudzveidības veicināšanai 

RMV Reģionālās un mazākumtautību valodas 
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KOPSAVILKUMS 

„Valoda ir apdraudēta, kad cilvēki, kas tajā runā, pārtrauc to lietot. Valodu sāk lietot aizvien 
mazākā skaitā saziņas jomu, un to vairs nenodod no vienas paaudzes nākamajai. Tas ir, 
nav jaunu valodas lietotāju — ne pieaugušo, ne bērnu." (UNESCO, 2003). 
 
Valodas ir viens no lielākajiem cilvēces sasniegumiem, ja ne pats lielākais. Tās ir ne tikai 
saziņas līdzeklis, bet arī ietver plašu vērtību un pārliecību klāstu un paver durvis uz 
dažādiem veidiem, kā lūkoties uz pasauli. Tādēļ šajā dokumentā apskatītas tās Eiropas 
valodas, kuras ir apdraudētas vai arī ir uzskatāmas par apdraudētām. 
 
2008. gada 21. novembra Eiropadomes rezolūcijā par Eiropas daudzvalodības stratēģiju ir 
norādīts: 
„valodu un kultūru daudzveidība ir raksturīga Eiropas identitātei; Eiropai tā ir gan kopīgs 
mantojums, gan bagātība, gan izaicinājums, gan priekšrocība.” 
 
Tāpat rezolūcijā ir noteikts, ka „mazāk lietotu Eiropas valodu veicināšana ir nozīmīgs 
ieguldījums daudzvalodībā” (2008. gada 21. novembra Eiropadomes rezolūcija par Eiropas 
daudzvalodības stratēģiju). 
 
Valda liela vienprātība, ka valodas ir ārkārtīgi svarīga Eiropas kulturālā mantojuma daļa. 
Valodas izsaka identitāti un tās lietotājiem rada saikni ar to pagātni, tagadni un nākotni. 
Valodās ir atrodamas plašas zināšanas par pasauli, kā arī cilvēces iegūtās zināšanas. 
Valodai izmirstot, pazūd arī šīs zināšanas.  
 
Divvalodību un daudzvalodību uzskata par vērtību attiecībā uz jaunradi un jauninājumiem. 
To cilvēku kognitīvās spējas, kuri prot tekoši runāt vairāk nekā vienā valodā, tiek atzītas. 
Pētījumi liecina, ka šiem cilvēkiem labāk padodas diverģenta domāšana, jaunrade un 
saziņas nianses (Beikere, 2011). 
 
Pasaulē pašlaik runā no sešiem līdz septiņiem tūkstošiem valodu (etnoloģija). 97 % 
pasaules iedzīvotāju runā aptuveni 4 % pasaules valodu un otrādi — aptuveni 96 % 
pasaules valodu izmanto 3 % pasaules iedzīvotāju (Bernards, 1996). Tikai 3 % pasaules 
valodu izcelsmes vieta ir Eiropa. Saskaņā ar Pasaules valodu atlantu (UNESCO) Eiropas 
Savienībā ir 128 valodas, kas ir uzskatāmas par apdraudētām. Visām valodām, kuras 
uzskata par atsevišķām valodām, nevis par dialektu, ir ISO kods.  
 
Attīstoties modernā laikmeta koncepcijai par valsti un uzsvaru aizvien vairāk liekot uz 
vienotu kultūru visā valstī, lielāku uzmanību sāka pievērst kopējas valodas un kultūras 
izveidošanai, kas varētu palīdzēt asimilācijas procesā. Izstrādāja arī politikas virzienus 
izglītības jomā, it īpaši, lai sekmētu šā mērķa sasniegšanu. Šāda politikas ievirze sevišķi 
nelabvēlīgi ietekmēja visas tās valodas, kuras nebija pieņemtas kā valsts valodas. 
 
Pēdējā pusgadsimta laikā globalizācijas process ir pieredzējis, ka pasaulē aizvien vairāk tiek 
veicināta vispārēja kultūra, angļu valodai iegūstot dominantu nozīmi. Daudzām valodām, 
kuras lieto mazāk, ir bijis sarežģīti sacensties un izdzīvot.   
 
Neskaitāmām mazākumtautību valodām ir izdevies parādīt, ka tām ir papildu ekonomiskā 
vērtība, kas attiecas uz nodarbinātības iespējām un arī reālu ekonomisku ietekmi. Tomēr 
daudzas apdraudētās valodas lieto atpalikušos lauku reģionos, kur bieži vien ir mazattīstīta 
transporta infrastruktūra. Bieži vien cilvēki, kas runā šajās apdraudētajās valodās, netic, ka 
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viņu valodai ir statuss vai ekonomiskā vērtība, un tā rezultātā nenodod savu valodu 
nākamajai paaudzei. Tas, ka iztrūkst šī nodošana no paaudzes paaudzē, ir viens no 
apdraudēto valodu visredzamākajiem aspektiem. 
 
20. gadsimta 90. gados UNESCO izdeva Apdraudēto valodu sarkano grāmatu, kurā bija 
izsmeļoši uzskaitītas pasaules apdraudētās valodas. Vēlāk tās vietā nāca Pasaules 
apdraudēto valodu atlants. 2002. un 2003. gadā UNESCO lūdza starptautiskai ad hoc 
ekspertu grupai izveidot sistēmu valodas dzīvotspējas klasificēšanai. Šī sistēma nosauc 
septiņus dzīvotspējas līmeņus; pieci no šiem līmeņiem attiecas uz valodām, kuras ir 
apdraudētas. Šī klasifikācija bija šāda: droša; stabila, tomēr apdraudēta; mazāk aizsargāta; 
noteikti apdraudēta; nopietni apdraudēta; īpaši apdraudēta; izmirusi.  
 
Tā pati grupa arī uzskaitīja deviņus faktorus, kuri raksturoja valodas vispārējo lingvistisko 
situāciju. To starpā bija tādi faktori kā nodošana no paaudzes paaudzē, kopējais valodā 
runājošo skaits un tendences eksistējošās valodas jomās. 
 
Eiropas Savienībā runā daudzās valodās. Pavisam ir 23 oficiāli atzītas valodas, kuras ir 
Eiropas Savienības darba valodas. Eiropas Savienībā ir vairāk nekā 60 vietējās reģionālās 
un mazākumtautību valodas, no kurām piecas ir atzītas par pusoficiālām valodām 
(kataloniešu, basku, Skotijas gēlu un velsiešu valoda). Visām pārējām valodām ES nav 
oficiāla statusa. 
 
ES ietekme ir ierobežota, jo izglītības un valodas politikas jomas ir katras dalībvalsts 
kompetencē, tomēr par spīti tam ES ir apņēmusies nodrošināt valodu daudzveidību un 
veicināt citu valodu prasmi. 
 
Pieņemtie termini, kurus izmanto to valodu klasifikācijai, kuras ir Eiropas vietējās valodas, 
bet kuras nav valsts valodas kādā konkrēta valstī, ir reģionālās vai mazākumtautību 
valodas. Šādu terminu Eiropas Padome lieto Reģionālajā un mazākumtautību valodu hartā. 
Šīs valodas var iedalīt šādās četrās kategorijās: autohtonas valodas, kas ir pirmiedzīvotāju 
valodas, taču ne valsts valodas; autohtonas un pārrobežu valodas, kuras ir 
pirmiedzīvotāju valodas un ir sastopamas vairāk, nekā vienā valstī, taču nav valsts valodas; 
pārrobežu valodas, kuras vienā valstī ir valsts valodas un citā valstī — mazākumtautību 
valodas; valodas bez teritoriāla rakstura, piemēram, romu valoda. 
 
Eiropas Reģionālo vai mazākumtautību valodu harta (ECRML) ir Eiropas līgums, kuru 
pieņēma 1992. gadā Eiropas Padomes aizgādībā, lai aizsargātu un veicinātu vēsturiski 
reģionālās un mazākumtautību valodas Eiropā. Hartā ir noteikti daudzi dažādi pasākumi, 
kurus valstis var veikt, lai aizsargātu un veicinātu reģionālās un mazākumtautību valodas. 
Ir divi aizsardzības līmeņi — visām valstīm, kuras hartu ir parakstījušas, kvalificētajām 
valodām ir jāpiemēro zemākais aizsardzības līmenis. Parakstījušās valstis var arī paziņot, ka 
kvalificētā valoda vai valodas gūs labumu no aizsardzības augstākā līmeņa, kurš uzskaita 
vairākus pasākumus. No šā saraksta valstīm ir jāpiekrīt veikt vismaz 35 pasākumus. Harta 
īpaši nerisina jautājumu par valodām, kuras ir uzskaitītas apdraudēto valodu grupā, taču 
daudzas no Eiropas apdraudētajām valodām ir to valodu kategorijā, kuras saņem zemāko 
aizsardzības līmeni. 
 
Astoņpadsmit Eiropas valstis ir šo hartu parakstījušas un ratificējušas, un trīs valstis ir to 
parakstījušas, taču vēl nav ratificējušas; dažas dalībvalstis hartu nav parakstījušas. Harta ir 
nozīmīgs starptautiskais instruments, lai aizsargātu reģionālās un mazākumtautību valodas. 
Ekspertu komisija, kura dod ieteikumus Eiropas Padomei, atzīmē, ka daudzām valstīm 
trūkst strukturētas pieejas valodu saglabāšanai un veicināšanai. Eiropas Padome iesaka 
valstīm izstrādāt ilgtermiņa un strukturētas pieejas mazākumtautību valodu aizsardzībai. 
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Pēdējo trīsdesmit gadu laikā Eiropas Savienība ir veicinājusi vairākas stratēģijas, lai 
atbalstītu valodu apguvi un valodu daudzveidību. 1983. gadā Eiropas Savienība izveidoja 
Darbības virzienu mazākumtautību un reģionālo valodu un kultūras veicināšanai un 
aizsardzībai. 1998. gadā ar šā darbības virziena palīdzību tieši piešķīra EUR 3 350 305 
projektiem, kuri ir saistīti ar mazākumtautību valodām. Šis atbalsts veicināja nozīmīga tīkla 
izveidi un pieredzes apmaiņu, kā arī labo praksi. Šī budžeta pozīcija tika atcelta 2001. gadā 
pēc Eiropas Savienības Tiesas sprieduma (1998. gads). Pēc tam ES nolēma piemērot 
integrēšanas stratēģiju, nevis izveidot atsevišķas programmas. Tolaik tika pieprasīts, lai ES 
pārskata līdzekļus, ko tā izdod RMV, īstenojot šo jauno stratēģiju. 2008. gadā ziņojumā 
Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejai atzīmēts, ka saistībā ar mūžizglītības 
programmu „ieguldījums mazākumtautību valodās ir bijis daudz zemāks”.  
 
2011. gadā Reģionu komiteja politikas ieteikumā atzīmēja, ka ir nepieciešams 
„nodrošināt stabilāku juridisko pamatu, kas ļautu izstrādāt konkrētu un attiecīgi finansētu 
politiku lingvistisko minoritāšu atbalstam”. 
 
Pēdējo desmit gadu laikā valodu daudzveidība un valodu apguve ir tikusi nozīmīgi veicināta 
saistībā ar daudzvalodību Eiropā. Tādēļ veicinātas ir arī reģionālās un mazākumtautību 
valodas. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta lūgumu Komisija sāka priekšizpēti par iespējamu 
Eiropas Valodu apguves un valodu daudzveidības aģentūras izveidi. Eiropas Komisija deva 
atbildi, ka tā dod priekšroku tīklu izveidei un finansējums trīs tīkliem, kuri nodarbojas ar 
reģionālajām un mazākumtautību valodām, no 2008. gada ir sniegts nepārtraukti. Šie trīs 
pētniecības tīkli ir Valodu daudzveidības veicināšanas tīkls, ETFS un Mercator.  
 
Pašlaik ES saistībā ar daudzvalodību, jaunu ideju un politikas risinājumu radīšanu vislielāko 
uzmanību pievērš Pilsoniskās sabiedrības foruma daudzvalodības veicināšanas izveidei. 
 
Dažas dalībvalstis, galvenokārt reģionālās vadības līmenī, ir izstrādājušas labi strukturētus 
stratēģijas plānus šo valodu veicināšanai un aizsardzībai. It īpaši šādi plāni ir izstrādāti 
Spānijas un Apvienotās Karalistes reģionos. Arī Īrijas valdība ir izstrādājusi 20 gadu 
stratēģiju īru valodas lietošanas veicināšanai.  Tomēr lielākā daļa šo stratēģiju ir izstrādātas 
saistībā ar spēcīgāku RMV. Dažās dalībvalstīs ir virkne mazākumtautību valodu, no kurām 
dažas var būt apdraudētas. Dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt atbalsta paritātes 
elementu starp dažādām mazākumtautību grupām, kas ietilpst to jurisdikcijā. 
 
Šo pēdējo vairāku desmit gadu laikā ir izstrādāts daudz novatorisku ideju, lai veicinātu 
apdraudētās un mazākumtautību valodas.  Viena no šādām idejām ir projekts, kas aptver 
tik dažādas kopienas kā sāmi un kopienas, kas dzīvo Menas salā un Velsā. Īpaši veiksmīgs 
projekts izrādījās projekts DVN, kuru līdzfinansēja ES un ar kura palīdzību tika atbalstīta 
pieredzes attīstība pirmsskolas sektorā, apgūstot mazākumtautību valodas.  
 
Apdraudētās valodas sastopas ar daudzām grūtībām. It īpaši digitālais laikmets var 
vienlaikus būt gan izaicinājums, gan arī priekšrocība apdraudētajām valodām. META-NET 
(2012. gads) atzīmē, ka tādas mazākumtautību valodas, kuras ir diezgan augsti attīstītas, 
piemēram, basku un katalāņu valoda, atrodas augsta riska kategorijā attiecībā uz to 
turpmāko ilgtspējību. Bet digitālajam laikmetam ir arī savas priekšrocības, jo valodu 
kopienas var viena otrai palīdzēt, savu valodu izmantojot plašsaziņas līdzekļos. 
 
Saprotams, ka ekonomikas izaugsmei un nodarbinātībai ES nākamajos gados pievērsīs 
vislielāko uzmanību. Sasaistīt apdraudēto valodu problēmu ar šo stratēģiju ne vienmēr 
nākas viegli. Tomēr, ja valodas izzūd, tās izzūd pavisam. Lai apstiprinātu savus izteikumus 
par valodu daudzveidību, ES ir nepieciešams sīkāk izpētīt praktisko atbalstu, ko tā ir spējīga 
sniegt apdraudētajām valodu kopienām, ņemot vērā kompetenci, kāda ES ir šajā jomā. 
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Galvenie secinājumi 

Ieteikumi politikas jomā 

Ir pienācīgi jāapsver īpaša finansējuma nodrošināšana apdraudētajās valodās 
runājošajām kopienām, ja tās var izdzīvot. Atbalsts būtu jāsniedz, izstrādājot politikas 
sistēmu apdraudēto valodu veicināšanai saistībā ar vispārēju valodu daudzveidību. 
 
No Eiropas Padomes būtu jāprasa, lai tā apsver iespēju iekļaut īpašus noteikumus 
Reģionālo un mazākumtautību valodu hartā, kas attiecas uz apdraudētajām 
valodām. Eiropas Savienība varētu arī iedrošināt tās dalībvalstis, kuras hartu vēl nav 
parakstījušas, to izdarīt, un iedrošināt visas tās dalībvalstis, kuras hartu ir parakstījušas, to 
ratificēt.  
 
Eiropas Savienībai, liekot vienu no uzsvariem uz informācijas apmaiņu par labu praksi, 
vajadzētu iedrošināt visas dalībvalstis izstrādāt valstu stratēģijas plānus apdraudēto 
valodu veicināšanai, kuri būtu balstīti uz labo praksi, kas jau ir pieejama vairākās valodu 
kopienās Eiropā. Eiropas Savienībai vajadzētu dot dalībvalstīm ieteikumus par līdzīga 
atbalsta sniegšanu katrai apdraudētajai vai mazākumtautības valodas kopienai valstī. Kas 
attiecas uz Eiropas mēroga prioritāšu nosacīšanu valodu atjaunošanai, galveno uzmanību 
vajadzētu vērst uz valodu nodošanu no paaudzes paaudzē mājās un apdraudēto valodu 
apguvi izglītības sistēmā. Ir nepieciešama spēcīga izglītības politika, lai veicinātu 
valodu apguvi un apdraudēto valodu izmantošanu. 
 
Ir nepieciešama labāka sadarbība starp galvenajiem politikas īstenotājiem, 
sniedzot atbalstu apdraudētajām valodām. Ir jāveicina esošo tīklu sadarbība Eiropas līmenī 
un jānodrošina to pietiekams finansējums, lai tīkli šajā ziņā būtu efektīvi un iedarbīgi. 
 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš atbalstam, kuru var sniegt tehnoloģijas. Daudzas apdraudēto 
valodu kopienas ir skaitliski mazas, un tām arvien vairāk draud izzušana. Tehnoloģijas un 
sociālie plašsaziņas līdzekļi var nodrošināt viegli pieejamus saziņas līdzekļus šīm 
valodu grupām ne tikai kā individuāli saziņas līdzekļi, bet arī kā efektīvs grupu saziņas 
līdzeklis. Eiropas pētniecības un attīstības finansējums šajā jomā varētu būt ļoti iedarbīgs.  
 
Apdraudēto valodu kopienām ir nepieciešams dot iespēju sekmēt savu valodu apguvi. 
Šajā jomā ir pieejamas plašas zināšanas un speciālas zināšanas, un to vajadzētu izmantot. 
Īpaša uzmanība būtu jāpievērš apdraudēto valodu izmantošanai jauniešu vidū. Lai tas būtu 
iespējams, šīm valodu kopienām ir jābūt līdzekļiem, lai jauniešiem parādītu un viņus 
pārliecinātu, ka viņu valodas ir noderīgas, nozīmīgas un vēlamas. 
 


