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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8–0353/2018 

Euroopan parlamentin päätöslauselma vähemmistöjä koskevista vähimmäisnormeista 

EU:ssa 

Euroopan parlamentti 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 22 artiklan, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) julistuksen kansallisiin tai etnisiin, 

uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista sekä 

YK:n julistuksen alkuperäiskansojen oikeuksista, 

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa vuonna 1948 hyväksytyn ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen, 

– ottaa huomioon kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston 

puiteyleissopimuksen sekä alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan, 

– ottaa huomioon vuonna 2014 hyväksytyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen päätöslauselman 1985 kansallisten vähemmistöjen tilanteesta ja 

oikeuksista Euroopassa, 

– ottaa huomioon vuonna 2018 hyväksytyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen päätöslauselman 2196 alueellisten kielten tai vähemmistökielten 

suojelusta ja edistämisestä Euroopassa, 

– ottaa huomioon vuonna 2017 hyväksytyn Euroopan neuvoston paikallis- ja 

aluehallintoasiain kongressin alueellisten kielten ja vähemmistökielten nykytilaa 

koskevan päätöslauselman 424 alueellisista ja vähemmistökielistä Euroopassa nykyisin, 
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– ottaa huomioon vuonna 1993 hyväksytyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen suosituksen 1201 vähemmistöjen oikeuksia koskevaksi Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen lisäpöytäkirjaksi, 

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 2018 antamansa päätöslauselman vähemmistöjen 

suojelusta ja syrjimättömyydestä EU:n jäsenvaltioissa1, 

– ottaa huomioon 11. syyskuuta 2013 antamansa päätöslauselman uhanalaisista 

eurooppalaisista kielistä ja kielellisestä monimuotoisuudesta Euroopan unionissa2, 

– ottaa huomioon perinteisiä vähemmistöjä, kansallisia yhteisöjä ja kieliä käsittelevän 

Euroopan parlamentin laajennetun työryhmän toiminnan ja havainnot, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. ottaa huomioon, että kansallisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 

perusoikeudet ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia, jotka ovat yleismaailmallisia, 

jakamattomia ja riippumattomia; toteaa, että näiden oikeuksien suojelu ja edistäminen 

ovat olennaisen tärkeitä, kun on kyse rauhasta, turvallisuudesta, alueellisesta ja 

sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja vakaudesta sekä suvaitsevaisuuden, keskinäisen 

kunnioituksen, ymmärryksen ja yhteistyön edistämisestä kaikkien samalla alueella 

asuvien ihmisten keskuudessa; 

B. toteaa, että EU on kulttuurien, kielten, uskontojen, perinteiden ja historian muodostama 

mosaiikki ja yhteisö, jossa yhteiset perusarvot yhdistävät erilaisia kansalaisia; katsoo, 

että Euroopan rikkaus ei ole itsestäänselvyys ja sitä olisi suojeltava ja vaalittava; 

C. ottaa huomioon, että noin kahdeksan prosenttia unionin kansalaisista kuuluu johonkin 

kansalliseen vähemmistöön ja noin kymmenen prosenttia puhuu alueellista tai 

vähemmistökieltä; toteaa kuitenkin, että useita alueellisia tai vähemmistökieliä ei ole 

edelleenkään laillisesti tunnustettu niissä jäsenvaltioissa, joissa niitä puhutaan; 

D. katsoo, että kansallisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 

perusoikeuksia suojelemalla voidaan auttaa rakentamaan kestävää tulevaisuutta 

Euroopalle sekä edistää ihmisarvon, tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden 

noudattamista; katsoo, että edut eivät rajoitu näihin vähemmistöihin, koska tällainen 

suojelu ja edistäminen tuovat mukanaan vakautta, taloudellista kehitystä ja vaurautta 

kaikille; 

E. toteaa, että unionin perussopimuksissa samoin kuin kansainvälisessä oikeudessa ei 

määritellä termiä ”vähemmistöt”, mikä aiheuttaa oikeudellista epäselvyyttä; toteaa 

kuitenkin, että kansainvälisessä oikeudessa maahanmuuttajia ei pidetä kansallisena tai 

kielellisenä vähemmistönä; 

F. toteaa, että EU:n perusoikeuskirjan myötä käsitteestä ”kansalliset vähemmistöt” on 

tullut unionin oikeuteen kuuluva termi; toteaa, että perusoikeuskirjan 21 artiklassa 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit P8_TA(2018)0032. 
2 EUVL C 93, 9.3.2016, s. 52. 
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painotetaan nimenomaisesti, että syrjintä on kielletty; 

G. ottaa huomioon, että kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus 

sekä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja ovat 

vähemmistöjen suojelua koskevan kansainvälisen järjestelmän merkittäviä saavutuksia 

ja osapuolina olevien valtioiden kannalta tärkeitä kansainvälisiä välineitä, joilla 

laaditaan normeja; ottaa huomioon, että kyseisten sopimusten vaikutusta heikentää 

hidas ratifiointiprosessi, osapuolten esittämät varaumat ja valvontavallan puute, minkä 

vuoksi ne ovat riippuvaisia valtioiden hyvästä tahdosta; katsoo, että tuomioiden, 

päätösten ja suositusten järjestelmällinen täytäntöön panematta jättäminen johtaa myös 

näiden kahden kansainvälisen välineen noudattamatta jättämisen normalisoitumiseen; 

H. katsoo, että jäsenvaltioissa jo käytössä olevat parhaat käytännöt olisi otettava huomioon, 

kun laaditaan vähimmäisnormeja, joilla suojellaan kansallisiin tai kielellisiin 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia, kuten on tehty Italiassa (Etelä-Tiroli) 

tai Saksassa (Schleswig-Holstein); 

I. toteaa, että kansallisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeudet 

taataan sekä monenvälisissä että kahdenvälisissä kansainvälisissä sopimuksissa ja 

vahvistetaan useiden jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja että niiden noudattaminen on 

tärkeä edellytys oikeusvaltioperiaatteen määrittämisessä; 

J. toteaa, että vuonna 2000 käyttöön otettu EU:n tunnuslause ”moninaisuudessaan 

yhtenäinen” korostaa kansallisen ja kielellisen moninaisuuden kunnioittamista yhtenä 

Euroopan unionin perusarvoista; 

K. ottaa huomioon, että kielet ovat erottamaton osa ihmisten identiteettiä ja heidän 

kulttuurinsa välittömin ilmenemismuoto; ottaa huomioon, että kielellisen 

monimuotoisuuden kunnioittaminen on EU:n perusarvo, joka on vahvistettu muun 

muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22 artiklassa sekä SEU-sopimuksen 

johdanto-osassa, jossa todetaan, että jäsenvaltiot ”hakevat innoituksensa Euroopan 

kulttuurisesta, uskonnollisesta ja humanistisesta perinteestä, josta kehittyneitä 

yleismaailmallisia arvoja ovat ihmisen loukkaamattomat ja luovuttamattomat oikeudet 

sekä vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate”; 

L. toteaa, että kielellinen monimuotoisuus on tärkeä osa alueen kulttuurista rikkautta; ottaa 

huomioon, että vähintään 40–50 miljoonaa ihmistä EU:ssa puhuu jotakin sen 

alueellisista tai vähemmistökielistä, joista jotkin ovat vakavasti uhattuina; katsoo, että 

vähemmistökielten aseman heikentyminen on havaittavissa kaikkialla Euroopassa; 

toteaa, että alueelliset ja vähemmistökielet, joilla ei ole virallista asemaa, ovat erityisen 

alttiita kielen sammumisen riskille; 

M. katsoo, että näille alueellisille ja vähemmistökielille olisi myönnettävä virallinen asema; 

N. katsoo, että kielellinen ja kansallinen identiteetti ovat tärkeitä arvoja eivätkä sulje 

toisiaan pois; katsoo, että useiden jäsenvaltioiden kansallisissa sääntelyjärjestelmissä on 

vakavia puutteita kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen suhteen ja joskus alhainen 

symmetrian taso; 
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O. toteaa, että Euroopan kulttuuriperintö on rikas ja moninainen; toteaa, että 

kulttuuriperintö rikastuttaa kansalaisten elämää; ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 

3 artiklassa vahvistetaan, että ”unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja 

monimuotoisuutta sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja 

kehittämisestä”; toteaa, että Euroopassa vuosisatojen ajan eläneisiin vähemmistöihin 

kuuluvat henkilöt ovat osa tätä rikasta, ainutlaatuista ja monimuotoista perintöä sekä 

erottamaton osa Eurooppaa; 

P. toteaa, että tällaisten kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen tunnustamisessa ja 

niiden perusoikeuksien kunnioittamisessa on suuria eroja jäsenvaltioiden kesken; 

Q. toteaa, että todellinen yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kansallisille ja kielellisille 

vähemmistöille taataan niiden perusoikeudet, kuten oikeus identiteettiin, kielen 

käyttämiseen ja opetukseen sekä kulttuuri- ja kansalaisoikeudet, yhdenvertaisesti 

enemmistöön nähden; 

R. ottaa huomioon, että parantamisen varaa on kuitenkin huomattavasti siinä, millä tavalla 

kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeudet pannaan tosiasiallisesti täytäntöön 

jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että demokraattisten instituutioiden legitimiteetti 

perustuu kaikkien yhteiskuntaryhmien osallistumiseen ja edustukseen, kansallisiin ja 

kielellisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt mukaan lukien; 

1. muistuttaa, että voimassa olevien kansainvälisten normien mukaisesti jokaisella 

jäsenvaltiolla on oikeus määrittää henkilöt, jotka kuuluvat kansallisiin tai kielellisiin 

vähemmistöihin; 

2. muistuttaa, että jäsenvaltioiden velvollisuutena on taata täydet ihmisoikeudet 

kansallisille ja kielellisille vähemmistöilleen; 

3. muistuttaa, ettei unionissa ole vähemmistöjen oikeuksia koskevia yhteisiä normeja eikä 

yhteisymmärrystä siitä, kenet voidaan katsoa vähemmistöön kuuluvaksi henkilöksi; 

panee merkille, ettei kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia koskevaan YK:n julistukseen eikä 

kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevaan Euroopan neuvoston 

puiteyleissopimukseen sisälly minkäänlaista vähemmistön määritelmää; korostaa 

tarvetta suojella kaikkia kansallisia tai etnisiä ja kielellisiä vähemmistöjä; suosittaa, että 

toissijaisuus-, suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteiden mukaisesti ”kansallisen 

vähemmistön” määritelmän olisi perustuttava määritelmään, joka on vahvistettu 

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksessa 1201 (1993) 

vähemmistöjen oikeuksia koskevaksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

lisäpöytäkirjaksi, toisin sanoen se on valtiossa oleva ryhmä henkilöitä, 

– jotka asuvat kyseisen valtion alueella ja ovat sen kansalaisia, 

– joilla on pitkäaikaiset, lujat ja kestävät siteet kyseiseen valtioon, 

– joilla on selviä etnisiä, kulttuurisia, uskonnollisia tai kielellisiä erityispiirteitä, 
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– jotka ovat määrältään riittävän edustavia, vaikkakin vähäisempiä kuin kyseisen 

valtion tai valtion jonkin alueen valtaväestö 

– ja jotka ovat motivoituneita säilyttämään yhdessä ryhmän yhteisen identiteetin, johon 

kuuluvat heidän kulttuurinsa, perinteensä, uskontonsa tai kielensä; 

4. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden oikeusjärjestelmillä taataan, ettei 

kansallisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä syrjitä, sekä aloittamaan ja 

panemaan täytäntöön kohdennettuja suojelutoimenpiteitä; 

5. kannustaa jäsenvaltioita turvaamaan kansallisiin tai kielellisiin vähemmistöihin 

kuuluvien henkilöiden oikeuden säilyttää, suojella ja kehittää omaa identiteettiään sekä 

edistämään kansallisten vähemmistöjen tosiasiallista osallistumista yhteiskunnalliseen, 

talous- ja kulttuurielämään sekä julkisten asioiden hoitoon; 

6. pyytää jäsenvaltioita ratifioimaan kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan 

puiteyleissopimuksen sekä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan sekä noudattamaan kaikilta osin näissä asiakirjoissa 

vahvistettuja periaatteita; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota pidättymään toimista, 

jotka ovat kyseisten periaatteiden vastaisia; painottaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 

pidättäydyttävä hyväksymästä lainsäädäntöä ja hallinnollisia toimenpiteitä, jotka 

heikentävät kansallisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia 

tai eivät ole niiden mukaisia; 

7. toteaa uudelleen, että alkuperäiskansojen olisi voitava käyttää oikeuksiaan ilman 

minkäänlaista syrjintää ja että niillä olisi oltava oikeus kulttuurinsa, perinteidensä, 

historiansa ja pyrkimyksiensä loukkaamattomuuteen ja monimuotoisuuteen, mikä on 

otettava asianmukaisesti huomioon koulutuksessa ja tiedottamisessa; kannustaa niitä 

jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole tehneet niin, ratifioimaan itsenäisten maiden 

alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen (ILO) nro 169 ja panemaan sen 

täytäntöön vilpittömässä mielessä; 

8. korostaa, että on tarpeen kunnioittaa ja edistää kansallisiin ja kielellisiin 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksia, mukaan lukien oikeus ilmaista, 

säilyttää ja kehittää vapaasti omaa kulttuuri- ja kieli-identiteettiään sen valtion 

identiteettiä, arvoja ja periaatteita kunnioittaen, jossa he asuvat; kannustaa jäsenvaltioita 

edistämään näiden henkilöiden kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden säännöllistä 

seurantaa; 

9. kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan tasa-arvoa koskevien luotettavien ja tarkkojen 

tietojen keruun tukemista ja rahoittamista vähemmistöjen edustajia kuullen, jotta 

voidaan mitata eriarvoisuutta ja syrjintää; kehottaa toteuttamaan tehokkaan EU:n 

laajuisen seurannan kansallisten ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta; katsoo, että 

Euroopan unionin perusoikeusviraston olisi valvottava tehostetusti kansallisten ja 

etnisten vähemmistöjen syrjintää jäsenvaltioissa; 

10. on tietoinen kansalaisyhteiskunnan tärkeästä roolista kansallisten ja kielellisten 

vähemmistöjen identiteetin ja kulttuuriperinnön tukemisessa; kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita myöntämään tähän riittävästi rahoitusta ja tukea; 
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11. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä ystävällisiä ja vakaita keskinäisiä suhteita, 

ja kannustaa niitä ylläpitämään avointa ja kannustavaa vuoropuhelua naapurimaiden 

kanssa erityisesti raja-alueilla, joilla voi olla rajatylittäviä kieliä ja kulttuureita; 

12. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kaikkia kansallisten ja kielellisten 

vähemmistöjen kulttuurien rauhanomaisia ilmenemismuotoja; kannustaa jäsenvaltioita 

sisällyttämään kansallisten ja etnisten vähemmistöjensä historian koulujen 

opetussuunnitelmiin ja edistämään niissä suvaitsevaisuuden kulttuuria; kannustaa 

jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen historia ja 

perusoikeudet valtavirtaistetaan osaksi niiden kansallista opetusjärjestelmää siellä, 

missä näitä vähemmistöjä asuu; 

Kansalliset ja etniset vähemmistöt 

13. toteaa, että kansalliset tai etniset vähemmistöt ovat sellaisiin vähemmistöihin kuuluvia 

henkilöryhmiä, jotka ovat asuneet samalla alueella ja jakavat yhteisen identiteetin, 

joissain tapauksissa rajojen muuttumisen seurauksena ja toisinaan pitkäaikaisen samalla 

alueella asumisen seurauksena, ja jotka ovat samalla onnistuneet säilyttämään 

identiteettinsä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita suojelemaan kansallisten ja etnisten 

vähemmistöjen kulttuuri- ja kieli-identiteettiä sekä luomaan edellytykset tämän 

identiteetin tukemiselle; huomauttaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla voi olla 

EU:ssa merkittävä rooli kansallisten ja etnisten vähemmistöjen suojelemisessa ja 

katsoo, että hallinnon uudelleenjärjestelyt ja alueiden uudelleenjakaminen eivät saa 

vaikuttaa niihin kielteisesti; kannustaa jäsenvaltioita myöntämään vähemmistön 

oikeuksien täytäntöönpanoa varten varoja valtion talousarviosta, jotta ei aiheuteta 

rasitetta paikallisyhteisöjen talousarvioille; 

14. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita takaamaan kansallisille ja etnisille 

vähemmistöille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua poliittiseen ja yhteiskunnalliseen 

elämään; kannustaa jäsenvaltioita hyväksymään vaalijärjestelmiä ja -lakeja, joilla 

helpotetaan kansallisten ja etnisten vähemmistöjen edustusta; 

15. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan johdonmukaisen analyysin nykyisistä 

toimintapolitiikoistaan, jotta selvennetään vahvuuksia ja haasteita ja turvataan 

kansallisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien kunnioittaminen; 

Kulttuuriset oikeudet 

16. korostaa, että kulttuuritoiminta on olennaisen tärkeää kansallisten ja etnisten 

vähemmistöjen identiteetin säilyttämisen kannalta ja että vähemmistöjen perinteiden 

säilyttäminen ja taiteellisten arvojen ilmaiseminen äidinkielellä ovat erityisen tärkeitä 

eurooppalaisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi; toteaa, että kansallisten ja 

kielellisten vähemmistöjen kulttuuriperinnön säilyttäminen on EU:n ja jäsenvaltioiden 

yhteisen edun mukaista; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan, parantamaan 

ja edistämään näiden vähemmistöjen kulttuurisia oikeuksia; 

17. muistuttaa, että yhteisymmärrys siitä, mitä ”kulttuurilla” tarkoitetaan, on olennaisen 

tärkeää määritettäessä kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeuksien laajuutta; 

toteaa, että laajassa merkityksessä kulttuuri on tietyn yhteisön aineellisen ja aineettoman 
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toiminnan ja saavutusten summa ja erottaa yhteisön muista yhteisöistä; painottaa, että 

kulttuurisiin oikeuksiin olisi sisällyttävä oikeus osallistua kulttuurielämään, oikeus 

nauttia kulttuurista, kielioikeudet ja kulttuuri- ja tiedeperinnön suojelu; 

18. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan kansallisten ja etnisten 

vähemmistöjen osuuden unionin kulttuuriperinnössä, vahvistamaan vuoropuhelua 

vähemmistöjen edustajien ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kanssa sekä 

määrittämään ja toteuttamaan koordinoituja politiikkoja ja toimia vähemmistöjen 

kulttuurien säilyttämisen ja kehittämisen kestävää varmistamista varten; kehottaa 

jäsenvaltioita takaamaan käytäntöjen riittävän vakiinnuttamisen kansallisella tasolla 

kulttuuristen oikeuksien suojelemiseksi; 

19. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistamaan ja tukemaan kansallisia ja etnisiä 

vähemmistöjä ja niihin kuuluvia henkilöitä sellaisten tietojen ja taitojen edistämisessä, 

jotka ovat tarpeen kulttuuriperinnön suojelun, kestävän hoidon ja kehittämisen kannalta 

ja jotka olisi siirrettävä tuleville sukupolville; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 

perustamaan ja ylläpitämään vähemmistöihin kuuluville henkilöille tarkoitettuja pysyviä 

kulttuurirahastoja sekä horisontaalisella että vertikaalisella tasolla tehokkaan, avoimen 

ja yhtäläisen tuen takaamiseksi kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen 

kulttuurielämälle; 

20. korostaa, että tiedotusvälineillä on keskeinen rooli kulttuuristen ja kielellisten 

oikeuksien toteutumisessa; muistuttaa, että mahdollisuus saada ja julkaista tietoa ja 

sisältöä sekä tutustua niihin kielellä, jota ymmärtää täysin ja jolla pystyy 

kommunikoimaan, on ennakkoehto tasa-arvoiselle ja tosiasialliselle osallistumiselle 

julkiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuurielämään; toteaa, että on kiinnitettävä 

erityistä huomiota sellaisten kansallisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden tarpeisiin, jotka asuvat rajaseuduilla, maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; on 

huolestunut siitä, että sisältöä alueellisilla tai vähemmistökielillä julkaisevien tai 

lähettävien tiedotusvälineiden rahoitus on riittämätöntä; kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita huolehtimaan vähemmistöjä edustavien järjestöjen ja tiedotusvälineiden 

riittävästä rahoituksesta, jotta edistetään vähemmistöjen kulttuuri-identiteettien 

säilyttämistä ja annetaan niille mahdollisuus tehdä näkemyksiään, kieltään ja 

kulttuuriaan tunnetuksi enemmistön keskuudessa; 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tiedotusvälineet voivat toimia 

itsenäisesti, edistämään vähemmistökielten käyttöä tiedotusvälineissä ja ottamaan 

kansalliset tai etniset vähemmistöt huomioon, kun myönnetään lupia mediapalveluille ja 

valitaan TV- ja radiolähetystoiminnan harjoittajia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

huolehtimaan vähemmistöjä edustavien järjestöjen riittävästä rahoituksesta, jotta 

voidaan edistää omaan vähemmistöryhmään kuulumisen ja siihen samaistumisen 

tunnetta ja tuoda vähemmistöjen identiteetit, kielet, historia ja kulttuurit enemmistön 

tietoisuuteen; 

22. muistuttaa julkisten tiedotusvälineiden keskeisestä roolista tällaisen sisällön 

edistämisessä, erityisesti paikallis- tai alueviranomaisten suorittaman demokraattisen 

valvonnan kannalta; kannustaa komissiota luomaan oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät 

edellytykset, joilla varmistetaan audiovisuaalisten sisältöpalvelujen tarjoamisen, 
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välittämisen ja vastaanottamisen vapaus vähemmistöjen asuinalueilla, jotta ihmiset 

voivat katsoa ja kuunnella sisältöä omalla äidinkielellään eikä kyseisen sisällön 

lähettämistä yli valtioiden rajojen estetä; 

23. kannustaa jäsenvaltioita pidättymään poliittisista ja oikeudellisista toimista ja 

politiikoista, joilla pyritään säätämään rajoittavia toimenpiteitä, kuten tekstitys- ja/tai 

käännösvelvoitteita ja pakollisia kiintiöitä virallisilla kielillä esitettäville ohjelmille; 

kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään alueellisia tai vähemmistökieliä 

käyttävien tiedotusvälineiden toimintaa, myös verkkorajapinnoilla; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita varmistamaan asianmukaisen rahoituksen tai avustukset kansallisia ja 

etnisiä vähemmistöjä edustaville järjestöille ja tiedotusvälineille, jotta voidaan ottaa 

huomioon niiden alueelliset erityispiirteet ja tarpeet; 

24. kehottaa jäsenvaltioita kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden jälkeen tukemaan 

ja edistämään kansallisten ja kielellisten vähemmistöjensä kulttuureja, kannustamaan 

niiden historian ja perinteiden levittämistä ja varmistamaan, että nämä yhteisöt eivät jää 

eristyksiin; 

Oikeus opetukseen 

25. toteaa, että koulutus on edelleen avainasemassa sosiaalistamisessa ja identiteetin 

kehityksessä ja se on myös yhä tärkein väline, jolla elvyttää ja ylläpitää uhanalaisia 

vähemmistökieliä; korostaa, että jokaisella kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla 

henkilöllä on oikeus opetukseen vähemmistökielellä; painottaa, että äidinkielisen 

opetuksen keskeytymättömyys on olennaisen tärkeää kulttuuri- ja kieli-identiteetin 

säilyttämiseksi; toteaa, että vähemmistökieliseen opetukseen ei ole yhtä ainoaa parhaan 

käytännön mallia, joka soveltuu kaikille kansallisille ja etnisille vähemmistöille; toteaa, 

että viittomakieltä käyttäviin henkilöihin on kiinnitettävä erityistä huomiota; 

26. muistuttaa, että kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan Euroopan neuvoston 

puiteyleissopimuksen 14 artiklassa suositellaan, että sopimuspuolet pyrkivät 

mahdollisuuksien mukaan varmistamaan omien opetusjärjestelmiensä puitteissa, että 

vähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä on riittävät mahdollisuudet saada 

vähemmistökielen opetusta tai opetusta tällä kielellä, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 

virallisen kielen oppimiseen tai tällä kielellä tapahtuvaan opetukseen; 

27. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tulevissa toimissaan sopivia välineitä, 

joilla edistää ja tukea kansallisten ja etnisten vähemmistöjen puhumien kielten virallista 

käyttöä kyseisten vähemmistöjen asuinalueilla, paikallis- tai aluetasolla sekä 

kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen ja alueellisia kieliä 

tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan periaatteiden mukaisesti, ja 

varmistamaan samalla, että alueellisten ja vähemmistökielten suojelu ja niiden käyttöön 

kannustaminen ei heikennä virallisia kieliä eikä velvollisuutta niiden oppimiseen; 

28. pitää valitettavana, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet alueellisia kieliä tai 

vähemmistökieliä koskevaa eurooppalaista peruskirjaa ja että osa sen ratifioineista 

jäsenvaltioista ei pane sitä vaikuttavasti täytäntöön; on pettynyt siihen, että joissakin 

jäsenvaltioissa olemassa olevia oikeuksia ei joko panna täytäntöön tai ne sivuutetaan 

tyystin; 
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29. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kansainvälisten normien 

mukaisesti kansalliseen tai etniseen vähemmistöön kuuluville turvataan heidän 

oikeutensa ja riittävät mahdollisuudet saada koulutusta vähemmistökielellä ja opetusta 

omalla äidinkielellään sekä julkisissa että yksityisissä oppilaitoksissa; kannustaa 

jäsenvaltioita laatimaan asianmukaista koulutuspolitiikkaa ja panemaan täytäntöön 

politiikkatoimet, jotka soveltuvat parhaiten kansallisten ja etnisten vähemmistöjen 

tarpeisiin, myös erityisten koulutusohjelmien tai erityisten opetussuunnitelmien ja 

oppikirjojen avulla; kannustaa jäsenvaltioita osoittamaan rahoitusta 

opettajankoulutukseen, jotta voidaan varmistaa tehokas opetus vähemmistökielillä, ja 

sisällyttämään vieraiden kielten opetuksen parhaat käytännöt virallisten kielten 

opetusmenetelmiin, kun on kyse vähemmistökielellä opetusta tarjoavien koulujen 

opetussuunnitelmista; painottaa, että jäsenvaltioiden olisi edistettävä sekä alueellisten 

tai vähemmistökielten että virallisen kielen opetusta asianmukaisia menetelmiä 

käyttäen; 

30. kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että alueellista tai vähemmistökieltä 

äidinkielenään puhuvilla on tilaisuus oppia virallista kieltä riittävästi, sisällyttämällä 

vieraiden ja toisten kielten opetuksesta johdetut hyvät käytännöt valtion virallisen kielen 

opetukseen sovellettavaan menetelmäperustaan; 

31. korostaa, että vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden olisi opittava myös valtaväestön 

kieltä, historiaa ja kulttuuria, ja että valtaväestöön kuuluvat oppilaat ja suuri yleisö olisi 

tutustutettava vähemmistöjen historiaan ja kulttuuriin ja heille olisi annettava 

mahdollisuus oppia vähemmistökieliä; 

32. kannustaa jäsenvaltioita edistämään sellaisten oppikirjojen tuotantoa, jotka täyttävät 

alueellisten kielten tai vähemmistökielten puhujien tarpeet, tai jos se ei ole mahdollista, 

helpottamaan muissa maissa kyseisillä kielillä julkaistujen oppikirjojen käyttöä 

yhteistyössä niiden maiden opetusalan sääntelyelinten kanssa, joissa kyseisiä kieliä 

käytetään; 

33. painottaa, että on tärkeää antaa korkea-asteen koulutusta äidinkielellä ja kouluttaa 

asiantuntijoita, joilla on tietämystä erikoisterminologiasta, erityisesti alueilla, joilla asuu 

runsaasti kyseistä kieltä puhuvia; korostaa suurta tarvetta opettaa lääkäreille 

vähemmistökieliä; 

34. kannustaa jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan kansallisten ja kielellisten 

vähemmistöjen edustajia mukaan keskusteluun koulutusjärjestelmiensä organisoinnista; 

35. kannustaa jäsenvaltioita määrittämään etuuskohtelun kynnysarvot alueellisten tai 

vähemmistökielten oppimiselle, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukaisuus 

koulutuksessa; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansallisiin tai etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvien ihmisten, jotka asuvat alueilla, joilla on huomattava määrä 

tällaisia vähemmistöjä, myös maaseudulla tai haja-asutusalueilla, oikeutta saada 

koulutusta vähemmistökielellä ja erityisesti omalla äidinkielellään, jos kysyntää on 

riittävästi; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että 

koulutusuudistuksilla ja -politiikoilla ei rajoiteta oikeutta saada koulutusta 

vähemmistökielellä; 
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36. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään yhdennetyn tuen saatavuutta 

vertikaalisella tasolla alueellisille ja vähemmistökielille koulutusjärjestelmissä, 

erityisesti perustamalla jäsenvaltioiden opetusministeriöihin ja komissioon yksikköjä, 

jotka ovat vastuussa alueellisten ja vähemmistökielten opetuksen sisällyttämisestä 

koulujen opetussuunnitelmiin; kannustaa jäsenvaltioita edistämään vähemmistökielten 

jatkuvaa opintolinjaa esikoulusta korkea-asteen koulutukseen; 

37. korostaa, että opettajankoulutus ja laadukkaiden oppikirjojen ja -materiaalin saatavuus 

ovat keskeisiä edellytyksiä laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi oppilaille; katsoo, 

että opetussuunnitelmissa, oppimateriaalissa ja historian oppikirjoissa olisi annettava 

oikeudenmukainen, tarkka ja informatiivinen kuva kansallisten ja kielellisten 

vähemmistöjen yhteisöistä ja kulttuureista; toteaa, että korkealaatuisten 

opetusmateriaalien ja pätevien vähemmistökielten opettajien riittämätön saatavuus on 

vähemmistökielten opetukseen liittyvä laajasti tunnustettu ongelma, johon on 

puututtava; toteaa, että historian moniulotteisen opettamisen olisi oltava vaatimuksena 

kaikissa kouluissa, sekä vähemmistö- että enemmistöyhteisöissä; toteaa, että on tärkeää 

kehittää opettajankoulutusta siten, että vastataan opetustarpeisiin eri tasoilla ja 

erityyppisissä oppilaitoksissa; 

38. korostaa, että vähemmistökielten opetuksella edistetään keskinäistä ymmärrystä 

enemmistön ja vähemmistöjen välillä ja lähennetään näitä yhteisöjä; kehottaa 

jäsenvaltioita soveltamaan positiivisia toimia, jotta varmistetaan kielivähemmistöjen 

asianmukainen edustus opetusalalla sekä julkisessa hallinnossa ja 

toimeenpanovirastoissa kansallisesti, alueellisesti ja kunnallisesti; 

39. kannustaa komissiota vahvistamaan sellaisten ohjelmien edistämistä, joissa keskitytään 

Euroopan alueellisten ja vähemmistökielten opetusta koskevien kokemusten ja 

parhaiden käytäntöjen vaihtoon; kehottaa EU:ta ja komissiota kiinnittämään enemmän 

huomiota alueellisiin ja vähemmistökieliin uuden monivuotisen rahoituskehyksen 

puitteissa toteutettavissa seuraavan kauden Erasmus+-, Luova Eurooppa - ja 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmissa;  

40. pitää erittäin valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa kielivähemmistöihin kuuluvia 

oppilaita ei integroida yleisiin kouluihin, vaan heidät sijoitetaan erityiskouluihin sillä 

perusteella, että heidän opetuskielen taitonsa ei ole riittävän hyvä; muistuttaa, että 

opetuksen antamista vähemmistökielellä tai johonkin tiettyyn vähemmistöön kuulumista 

ei saa käyttää verukkeena lasten erottelulle identiteetin perusteella; kehottaa 

jäsenvaltioita pidättymään tällaisesta erottelusta ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, 

jotta tällaiset oppilaat voivat osallistua tunneille valtaväestön kouluissa; kannustaa 

jäsenvaltioita harkitsemaan perustavia kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen 

oikeuksia käsittelevien aiheiden sisällyttämistä etenkin koulujen opetussuunnitelmiin 

keinona edistää kulttuurista monimuotoisuutta ja suvaitsevaisuutta opetuksen avulla; 

Kielelliset oikeudet 

41. toteaa, että kieli on olennainen osa vähemmistöjen kulttuuri-identiteettiä ja 

ihmisoikeuksia; korostaa tarvetta edistää oikeutta käyttää vähemmistökieltä sekä 

yksityisesti että julkisesti ja ilman syrjintää alueilla, joilla on huomattava määrä 

vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, jotta varmistetaan kielen siirtyminen sukupolvelta 
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toiselle ja suojellaan unionin kielellistä monimuotoisuutta; kehottaa komissiota 

vahvistamaan suunnitelmaansa alueellisten kielten opettamisen ja käytön edistämisestä 

yhtenä mahdollisena tapana puuttua kieleen perustuvaan syrjintään EU:ssa sekä 

edistämään kielellistä monimuotoisuutta; muistuttaa, että lisäämällä sellaisten 

henkilöiden tietämystä vähemmistökielistä, jotka eivät kuulu asianomaiseen 

vähemmistöön, edistetään keskinäistä ymmärrystä ja tunnustamista; 

42. korostaa, että parlamentti muistutti 11. syyskuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa, 

että komission olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että jotkut jäsenvaltiot vaarantavat 

politiikkatoimillaan kielten säilymisen omien rajojensa sisällä, vaikka kyseiset kielet 

eivät olisi vaarassa unionin laajuisesti; kehottaa komissiota tutkimaan kyseisten kielten 

käyttämisen hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä; 

43. toteaa, että 24 virallisen kielen lisäksi EU:ssa puhutaan kymmeniä muita kieliä, jotka 

ovat myös osa sen kulttuurista ja kielellistä perintöä ja joita puhuu tietyillä alueilla tai 

tietyissä ryhmissä ainakin 40 miljoonaa ihmistä; toteaa, että Euroopan unionin 

monikielisyys on kansainvälisten järjestöjen joukossa ainutlaatuista; toteaa, että 

monikielisyyden periaate on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, jossa EU 

velvoitetaan kunnioittamaan kielellistä monimuotoisuutta ja tukemaan Euroopan rikasta 

kielellistä ja kulttuuriperintöä edistämällä kielten oppimista ja kielellistä 

monimuotoisuutta; 

44. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita sallimaan alueellisten tai vähemmistökielten 

käytön hallintoviranomaisten ja julkisen palvelun organisaatioiden kanssa asioitaessa 

sekä edistämään sitä suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, esimerkiksi 

yksityishenkilöiden ja järjestöjen sekä viranomaisten välisissä suhteissa; kannustaa 

jäsenvaltioita asettamaan tiedot ja julkiset palvelut saataville näillä kielillä, myös 

internetissä, alueilla, joilla on huomattavia määriä kansallisiin ja etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä; 

45. kannustaa jäsenvaltioita edistämään vähemmistökielten ja alueellisten kielten 

saatavuutta rahoittamalla ja tukemalla käännös-, jälkiäänitys- ja tekstityspalveluja sekä 

asianmukaisen ja syrjimättömän terminologian systematisointia hallinnollisissa, 

kaupallisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa, teknisissä ja oikeudellisissa rekistereissä; 

46. kannustaa asianomaisten alueiden alue- ja kunnallisviranomaisia varmistamaan 

alueellisten ja vähemmistökielten käytön; kannustaa jäsenvaltioita käyttämään 

suuntaviivoina jo olemassa olevia hyviä kansallisia käytäntöjä; 

47. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään alueellisten ja vähemmistökielten 

käyttöä paikallisesti ja alueellisesti; kannustaa tätä tavoitetta silmällä pitäen aktiivisesti 

alue- ja kunnallisviranomaisia varmistamaan, että kyseisiä kieliä käytetään käytännössä; 

48. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että alueilla, joilla on huomattavia 

määriä kansallisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvia asukkaita, turvallisuutta ja 

turvatoimia koskevat merkinnät, tärkeät pakolliset ohjeet ja tärkeät julkiset tiedonannot 

kansalaisille, olipa niiden antajana viranomainen tai yksityinen sektori, sekä 

paikannimet ja topografiset nimikkeet, on kirjoitettu oikein ja ne ovat saatavilla 

kyseisellä alueella yleisesti käytetyillä kielillä, mukaan lukien kaupunkialueen alkamista 
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tai loppumista koskevissa liikennemerkeissä ja kaikissa muissa tietoa antavissa 

liikennemerkeissä; 

49. toteaa, että alueellisten ja vähemmistökielten visuaalinen esitystapa – liikennemerkit, 

kadunnimet, hallinnollisten, julkisten ja kaupallisten laitosten nimet jne. – on 

kansallisten tai etnisten vähemmistöjen oikeuksien edistämisen ja suojelun kannalta 

olennaisen tärkeä, sillä se kuvastaa ja edistää alueellisten ja vähemmistökielten 

elinvoimaista käyttöä ja kannustaa kansallisiin ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvia 

käyttämään, säilyttämään ja kehittämään erityistä kielellistä identiteettiään ja kielellisiä 

oikeuksiaan, ilmaisemaan monietnistä paikallista identiteettiään sekä vahvistamaan 

tunnetta, että he ovat paikallisessa tai alueellisessa yhteisössä asuvien ryhmien jäseniä; 

50. kehottaa jäsenvaltioita pidättymään tai luopumaan oikeudellisista käytännöistä, joilla 

vaikeutetaan kansallisten tai kielellisten vähemmistöjen pääsyä kaikkiin tietyssä 

valtiossa harjoitettuihin ammatteihin; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan oikeudellisten 

ja juridisten palvelujen asianmukaisen saatavuuden; korostaa, että tällaisten 

vähemmistöjen edustajille olisi tiedotettava selkeästi menettelyistä, joita kansallisen lain 

mukaan on noudatettava, jos heidän perusoikeuksiaan tällaiseen vähemmistöön 

kuuluvina henkilöinä on loukattu; 

51. kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan, että kaikilla kansalliseen vähemmistöön 

kuuluvilla henkilöillä on oikeus käyttää vähemmistökielisiä sukunimeään (patronyymiä) 

ja etunimiään ja oikeus niiden viralliseen tunnustamiseen; 

52. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, joilla poistetaan sellaiset 

hallinnolliset tai taloudelliset esteet, jotka voisivat haitata kielellisen monimuotoisuuden 

toteutumista unionin ja jäsenvaltioiden tasolla ja vaikeuttaa kansallisiin ja etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kielellisten oikeuksien käyttöä ja toteutumista; 

vaatii jäsenvaltioita tekemään lopun kielellisesti syrjivistä käytännöistä; 

53. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan unionin perusoikeusvirastolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden 

hallituksille ja parlamenteille, Etyjille, OECD:lle, Euroopan neuvostolle ja 

Yhdistyneille kansakunnille. 

Or. en 

 

 

 

 

 


