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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0353/2018 

Europaparlamentets resolution om miniminormer för minoriteter i EU 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 21 och 22 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av FN:s förklaring om rättigheter för personer som tillhör nationella 

eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter, och FN:s förklaring om 

urbefolkningars rättigheter, 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som 

antogs av FN:s generalförsamling 1948, 

– med beaktande av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

samt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, 

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1985 om 

nationella minoriteters situation och rättigheter i Europa, vilken antogs 2014, 

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 2196 om skydd 

och främjande av landsdels- eller minoritetsspråk i Europa, vilken antogs 2018, 

– med beaktande av resolution 424 från Europarådets kongress för lokala och regionala 

myndigheter om regionala språk och minoritetsspråk i Europa i dag, vilken antogs 2017, 

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 1201 om 

ett tilläggsprotokoll om minoriteters rättigheter till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, vilken antogs 1993, 
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– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om skydd och 

icke-diskriminering av minoriteter i EU:s medlemsstater1, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2013 om utrotningshotade 

europeiska språk och den språkliga mångfalden inom EU2, 

– med beaktande av arbetet i och slutsatserna från Europaparlamentets tvärpolitiska grupp 

Etablerade minoriteter, nationella gemenskaper och språk, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Rättigheterna för personer som tillhör nationella eller språkliga minoriteter bildar ett 

fast inslag i de mänskliga rättigheterna, som är allmängiltiga, odelbara och oberoende. 

Att skydda och främja sådana rättigheter är väsentligt för fred, säkerhet, territoriell och 

social sammanhållning och stabilitet, liksom för att främja tolerans, ömsesidig respekt, 

förståelse och samarbete bland alla som bor inom samma territorium. 

B. EU är en mosaik av kulturer, språk, religioner, traditioner och historia som formar ett 

samhälle med olikartade medborgare som förenas av sina gemensamma 

kärnvärderingar. Europas rikedom ska inte tas för givet och bör skyddas och främjas. 

C. Ungefär 8 procent av EU-medborgarna tillhör en nationell minoritet, och ungefär 

10 procent talar ett regionalt språk eller ett minoritetsspråk. Det finns dock ett flertal 

regionala språk och minoritetsspråk som fortfarande inte juridiskt erkänts av de 

medlemsstater där de talas. 

D. Skyddet av de grundläggande rättigheterna för personer som tillhör nationella eller 

språkliga minoriteter kan bidra till att bygga en hållbar framtid för Europa och till att 

garantera respekt för principerna om värdighet, jämlikhet och icke-diskriminering. 

Vinsterna därav är inte begränsade till sådana minoriteter, eftersom detta skydd och 

främjande kommer att leda till stabilitet, ekonomisk utveckling och välstånd för alla. 

E. EU-fördragen följer folkrättens tillvägagångssätt och definierar inte begreppet 

”minoriteter”, vilket leder till rättslig oklarhet. Folkrättsligt sett är dock invandrare inte 

någon nationell eller språklig minoritet. 

F. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna gjorde begreppet 

”nationella minoriteter” till en term i EU-rätten. Artikel 21 i stadgan innehåller ett 

uttryckligt förbud mot diskriminering. 

G. Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och språkstadgan är stora 

framsteg för det internationella systemet för skydd av minoriteter och viktiga 

internationella verktyg för fastställande av normer för de anslutna staterna. Effekten av 

dessa överenskommelser försvagas dels genom en långsam ratificeringsprocess, dels 

genom de reservationer som gjorts av parterna och, inte minst, av bristen på 

granskningsbefogenheter, som gör dem beroende av staternas välvilja. Till detta 

                                                 
1Antagna texter, P8_TA(2018)0032. 
2EUT C 93, 9.3.2016, s. 52. 
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kommer att det satts i system att domar, beslut och rekommendationer om hithörande 

frågor inte genomförs, så att det blivit gängse praxis att dessa bägge internationella 

instrument inte respekteras. 

H När det utvecklas miniminormer till skydd för personer som tillhör nationella eller 

språkliga minoriteter bör hänsyn tas till sådan bästa praxis som redan tillämpas i 

medlemsstaterna, såsom i Italien (Sydtyrolen) eller i Tyskland (Schleswig-Holstein). 

I. Rättigheterna för personer som tillhör nationella eller språkliga minoriteter garanteras 

genom både multilaterala och bilaterala internationella avtal och bekräftas i många 

länders konstitutionella ordningar, och att de efterlevs är en viktig förutsättning för 

utvärdering av rättsstatsprincipen. 

J. Europeiska unionen har som motto ”Förenade i mångfalden”. Det antogs 2000 och 

understryker att respekten för nationell och språklig mångfald är ett av Europeiska 

unionens grundläggande värden. 

K. Språket är ett fast inslag i ett folks identitet och det mest direkta uttrycket för dess 

kultur. Respekt för språklig mångfald är ett grundläggande värde i EU, vilket bland 

annat fastställs i artikel 22 i stadgan och i ingressen till EU-fördraget genom lydelsen 

”som har inspirerats av Europas kulturella, religiösa och humanistiska arv, ur vilket de 

universella värden har utvecklats som utgörs av människans okränkbara och 

oförytterliga rättigheter liksom frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstaten”. 

L. Språklig mångfald utgör en viktig del av en regions kulturella rikedom. Minst 

40- 50 miljoner människor i EU talar ett av dess regionala språk eller minoritetsspråk, 

varav många är allvarligt hotade. Man kan se att minoritetsspråken är på tillbakagång i 

hela Europa. De regionala språk eller minoritetsspråk som inte är officiella löper ännu 

större risk att dö ut. 

M. Alla regionala språk eller minoritetsspråk bör få ställning som officiella språk.  

N. Språklig och nationell identitet är viktiga värden, och det ena utesluter inte det andra. 

Flera medlemsstaters nationella lagstiftningssystem uppvisar stora luckor när det gäller 

nationella eller språkliga minoriteter, och kännetecknas ibland av föga utpräglad 

symmetri. 

O. Europa har ett rikt och mångsidigt kulturarv. Kulturarvet berikar de enskilda 

medborgarnas liv. I artikel 3 i EU-fördraget bekräftas att unionen ”ska respektera 

rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska 

kulturarvet skyddas och utvecklas”. Personer som tillhör minoriteter som lever 

tillsammans i Europa sedan hundratals år bidrar till detta rika, unika och mångsidiga arv 

och utgör ett fast inslag i Europa. 

P. Det finns mycket stora skillnader mellan medlemsstaterna i deras erkännande av 

nationella eller språkliga minoriteter och respekten för deras grundläggande rättigheter. 

Q. Faktisk likabehandling innebär att man garanterar att nationella eller språkliga 

minoriteter kan åtnjuta sina grundläggande rättigheter, såsom rätten att ha en identitet, 
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att använda sitt språk, att få utbildning, liksom också rätten till kultur och 

medborgarskap, på lika villkor som majoritetsbefolkningen. 

R. Det finns stort utrymme för förbättring av hur skyddet av nationella eller språkliga 

minoriteters rättigheter effektivt omsätts i praktiken i medlemsstaterna. De 

demokratiska institutionernas legitimitet bygger på att alla samhällsgrupper deltar och 

finns representerade, även personer som tillhör nationella eller språkliga minoriteter. 

1. Europaparlamentet påminner om att varje medlemsstat enligt gällande internationella 

normer har rätt att definiera vilka personer som tillhör nationella eller språkliga 

minoriteter. 

2. Europaparlamentet erinrar om att det åligger medlemsstaterna att garantera att deras 

respektive nationella eller språkliga minoriteter fullt ut kan åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. 

3. Europaparlamentet påminner om att det varken finns en gemensam standard för 

minoriteters rättigheter i EU eller en samsyn om vem som kan betraktas som en person 

som tillhör en minoritet. Parlamentet noterar att varken FN:s förklaring om rättigheter 

för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter eller 

ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter innehåller någon definition av 

minoriteter. Parlamentet understryker att alla nationella eller etniska och språkliga 

minoriteter behöver skydd. Parlamentet rekommenderar med hänsyn till principerna om 

subsidiaritet, proportionalitet och icke-diskriminering att en definition av begreppet 

”nationell minoritet” grundas på definitionen i Europarådets parlamentariska 

församlings rekommendation 1201 (1993) om ett tilläggsprotokoll om minoriteters 

rättigheter till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, alltså en grupp av 

personer i en stat som 

– bor på den statens territorium och är medborgare där, 

– har långvariga, fasta och varaktiga band med den staten, 

– uppvisar distinkta etniska, kulturella, religiösa eller språkliga särdrag, 

– är tillräckligt representativa, trots att de är färre än den övriga befolkningen i den 

staten eller en region i staten, 

– är angelägna om att tillsammans bevara det som utgör deras gemensamma 

identitet, inbegripet sin kultur, sina traditioner, sin religion eller sitt språk. 

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras rättssystem garanterar 

att personer som tillhör en nationell eller språklig minoritet inte diskrimineras och att 

vidta och genomföra riktade skyddsåtgärder. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna dels att värna rätten för personer som 

tillhör nationella eller språkliga minoriteter att bevara, skydda och utveckla sin egen 

identitet, dels att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera sådana minoriteters 
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effektiva deltagande i det sociala, ekonomiska och kulturella livet samt i offentliga 

angelägenheter. 

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera ramkonventionen om skydd 

för nationella minoriteter och språkstadgan, och att fullständigt respektera de principer 

som fastställs i dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inte 

handla i strid med dessa principer. Parlamentet betonar att EU och medlemsstaterna i 

sin lagstiftning och förvaltning inte får försvaga eller göra avkall på rättigheterna för 

personer som tillhör nationella eller språkliga minoriteter. 

7. Europaparlamentet bekräftar på nytt att urbefolkningar, när de utövar sina rättigheter, 

bör gå fria från all diskriminering och ha rätt till värdigheten och mångfalden i sin 

kultur, sina traditioner, sin historia och sina strävanden, som ska återspeglas på ett 

lämpligt sätt i utbildning och information till allmänheten. Parlamentet uppmuntrar de 

medlemsstater som ännu inte har gjort det att ratificera konventionen om ursprungsfolk 

och stamfolk (ILO-konvention nr 169) och att tillämpa den med ärligt uppsåt. 

8. Europaparlamentet betonar att rättigheterna för personer som tillhör nationella och 

språkliga minoriteter måste respekteras och främjas, inbegripet rätten att fritt uttrycka, 

bevara och utveckla sin kulturella eller språkliga identitet på ett sätt som respekterar 

identiteten, värderingarna och principerna i den stat där de är bosatta. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att främja en regelbunden övervakning av den språkliga och 

kulturella mångfalden bland dessa personer.  

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fortsätta stödja och bekosta 

insamlingen av tillförlitliga och gedigna uppgifter om jämlikhet i samråd med 

företrädare för minoriteter, för att få ett mått på ojämlikhet och diskriminering. 

Parlamentet yrkar på att situationen för nationella och etniska minoriteter ska övervakas 

effektivt inom hela EU. Parlamentet anser att Europeiska unionens byrå för 

grundläggande rättigheter (FRA) bör utföra förstärkt övervakning av diskriminering av 

nationella och etniska minoriteter i medlemsstaterna. 

10. Europaparlamentet erkänner det civila samhällets viktiga roll för att skydda nationella 

och språkliga minoriteters identitet och kulturarv. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att verka för att dessa insatser får tillräckligt med finansiering och 

stöd. 

11. Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna bör främja vänskapliga och stabila 

förbindelser med varandra, och uppmanar medlemsstaterna att upprätthålla en öppen 

och stödjande dialog med grannländer, särskilt i gränstrakter där det kan finnas 

gränsöverskridande språk och kulturer. 

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja alla 

fredliga uttrycksformer för nationella eller språkliga minoritetskulturer. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att låta sina respektive nationella och etniska minoriteters 

historia ingå i skolundervisningen, och att arbeta för en kultur av tolerans i skolorna. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att personer som tillhör nationella 

eller språkliga minoriteter får sin historia och sina grundläggande rättigheter erkända 

som ett inslag i det nationella undervisningsväsendet på minoriteternas bosättningsorter. 
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Nationella och etniska minoriteter 

13. Europaparlamentet noterar att nationella och etniska minoriteter är grupper av personer 

som tillhör minoriteter som bebor samma territorium och har en gemensam identitet, i 

vissa fall till följd av ändrade gränser, i andra fall till följd av att de länge bebott ett visst 

område, och därvid lyckats bevara sin identitet. Parlamentet uppmanar kommissionen 

och medlemsstaterna att skydda nationella och etniska minoriteters kulturella och 

språkliga identitet, och att skapa förutsättningar för att främja denna identitet. 

Parlamentet pekar på den viktiga roll som de regionala och lokala myndigheterna i EU 

kan spela för att skydda nationella och etniska minoriteter, och anser att administrativa 

omorganisationer och ändringar av den territoriella indelningen inte får ge upphov till 

negativa konsekvenser för dem. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bevilja 

centrala budgetanslag för förverkligandet av minoriteters rättigheter, för att inte lokala 

budgetar ska belastas. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera 

nationella och etniska minoriteter lika möjligheter att delta i det politiska och sociala 

livet. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta valsystem och lagar som gör det 

lättare för nationella och etniska minoriteter att bli företrädda.  

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra en 

konsekvent analys av sin respektive politik i dagens läge för att klargöra starka sidor 

och utmaningar, samt att trygga förverkligandet av nationella och etniska minoriteters 

rättigheter. 

Kulturella rättigheter 

16. Europaparlamentet betonar att kulturverksamheten är absolut nödvändig för att 

nationella och etniska minoriteter ska kunna ha kvar sin identitet och att det med tanke 

på bevarandet av mångfalden i Europa är särskilt viktigt att minoriteternas traditioner 

får finnas kvar och att konstnärliga värden får komma till uttryck på modersmålet. 

Europaparlamentet noterar att det ligger i EU:s och medlemsstaternas gemensamma 

intresse att bevara nationella och språkliga minoriteters kulturarv. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja, stärka och främja dessa 

minoriteters kulturella rättigheter. 

17. Europaparlamentet påminner om att en förståelse av vad som menas med ”kultur” är 

avgörande för att man ska kunna fastställa räckvidden för nationella och språkliga 

minoriteters rättigheter i detta avseende. Parlamentet noterar att kultur i vid bemärkelse 

uppgår till summan av ett visst folks materiella och icke-materiella aktiviteter och 

prestationer och vad som skiljer detta folk från andra. Parlamentet betonar att de 

kulturella rättigheterna också bör innefatta rätten att delta i kulturlivet, rätten att njuta av 

kulturen, samt språkliga rättigheter och skyddet av kulturarvet och det vetenskapliga 

arvet. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna 

nationella och etniska minoriteters bidrag till unionens kulturarv, att stärka dialogen 

med företrädare för och personer som tillhör minoriteter samt att fastställa och 

genomföra samordnad politik och samordnade åtgärder för en hållbar förvaltning som 



 

AM\1168335SV.docx  PE624.227v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

syftar till att bevara och utveckla deras kultur. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att garantera en tillräcklig grad av institutionalisering av praxis på nationell nivå för att 

skydda kulturella rättigheter. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att involvera och 

stödja nationella och etniska minoriteter och personer som tillhör dem med att öka den 

kunskap och kompetens som krävs för att skydda, på hållbart sätt förvalta och utveckla 

kulturarvet, och som bör föras vidare till framtida generationer. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att inrätta och upprätthålla ordentligt tilltagna 

kulturanslag för personer som tillhör minoriteter, både på det horisontella och det 

vertikala planet, för att säkerställa ett effektivt, insynsvänligt och rättvist stöd till 

nationella och språkliga minoriteters kulturliv. 

20. Europaparlamentet understryker att medierna spelar en central roll för kulturella och 

språkliga rättigheter. Parlamentet påminner om att ett jämlikt och effektivt deltagande i 

det offentliga, ekonomiska, sociala och kulturella livet förutsätter att man kan komma 

åt, tillgodogöra sig och offentliggöra information och innehåll på ett språk som man 

fullt ut förstår och kan meddela sig på. Parlamentet noterar här att särskild hänsyn måste 

tas till behoven hos personer som tillhör nationella och etniska minoriteter i 

gränstrakter, på landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet uttrycker sin oro över 

underfinansieringen av medier som publicerar eller sänder innehåll på regionala språk 

eller minoritetsspråk. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

tillhandahålla lämplig finansiering till organisationer eller medier som företräder 

minoriteter, såsom bidrag till att bevara minoriteternas kulturella identiteter och att 

sprida deras åsikter, språk och kultur till majoriteten. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 

medierna kan bedriva oberoende verksamhet, att främja användningen av 

minoritetsspråk i medier, samt att ta hänsyn till nationella och etniska minoriteter när 

verksamhetstillstånd beviljas till medietjänster, även i fråga om tillstånd för tv- och 

radioprogramföretag, Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

tillhandahålla lämplig finansiering till organisationer som företräder minoriteter, i syfte 

att främja deras känsla av samhörighet och identifiering med sina respektive 

minoritetsgrupper, och att göra majoriteten medveten om deras identiteter, språk, 

historia och kulturer. 

22. Europaparlamentet påminner om den grundläggande funktion som offentliga medier har 

inom främjandet av sådant innehåll, framför allt under demokratisk tillsyn utförd av 

lokala eller regionala myndigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta 

rättsliga och regleringsmässiga förutsättningar som säkerställer friheten att 

tillhandahålla, överföra och ta emot audiovisuellt innehåll i regioner där minoriteter bor, 

så att de kan se och lyssna på innehåll på sitt modersmål, i gränsöverskridande 

sändningar utan geoblockering.. 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avhålla sig från politiska och rättsliga 

handlingar och riktlinjer som syftar till att föreskriva begränsande åtgärder, exempelvis 

krav på textning och/eller översättning och obligatoriska kvoter för program på 

officiella språk. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
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möjliggöra och främja medier på regionala språk eller minoritetsspråk, även genom 

onlinegränssnitt. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

säkerställa lämplig finansiering av eller bidrag till organisationer och medier som 

företräder nationella och etniska minoriteter, med hänsyn till deras regionala särdrag 

och behov. 

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, mot bakgrund av Europaåret för 

kulturarv, att stärka och främja sina nationella och språkliga minoritetskulturer, och 

därigenom uppmuntra spridningen av deras historia och traditioner, samt säkerställa att 

de berörda folkgrupperna inte förblir isolerade. 

Rätt till utbildning 

25. Europaparlamentet noterar att utbildningen står i en nyckelställning för människans 

socialisering och identitetsutveckling och kvarstår som det huvudsakliga verktyget för 

att ge nytt liv åt hotade minoritetsspråk och bevara dem. Parlamentet betonar att var och 

en som tillhör en nationell minoritet har rätt till utbildning på ett minoritetsspråk. 

Parlamentet betonar att fortlöpande undervisning på modersmålet är ett livsvillkor för 

att den kulturella och språkliga identiteten ska kunna bevaras. För undervisningen på 

minoritetsspråk finns det ingen universalmodell för bästa praxis som passar alla 

nationella och etniska minoriteter. Parlamentet noterar att särskild uppmärksamhet bör 

ägnas dem som använder teckenspråk. 

26. Europaparlamentet påminner om att Europarådet i artikel 14 i ramkonventionen om 

skydd för nationella minoriteter rekommenderar att parterna strävar efter att så långt 

möjligt och inom ramen för sina respektive utbildningssystem säkerställa att de som 

tillhör dessa minoriteter får tillfredsställande möjligheter att lära sig minoritetsspråket 

eller få undervisning på detta språk, utan att det görs avkall på inlärningen av det 

officiella språket eller undervisningen på detta språk. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta vidare med 

att ta fram lämpliga redskap för främjande av och stöd till officiell användning av språk 

som talas av nationella och etniska minoriteter i de territorier som dessa grupper lever 

inom, på lokal eller regional nivå, i enlighet med principerna i ramkonventionen om 

skydd för nationella minoriteter och språkstadgan, samtidigt som hänsyn tas till att 

skydd och främjande av användning av regionala språk och minoritetsspråk inte får 

inverka negativt på de officiella språken och kravet på att lära sig dem. 

28. Europaparlamentet beklagar att en del medlemsstater ännu inte har ratificerat 

språkstadgan och att några rentav, fastän de ratificerat den, inte tillämpar den effektivt. 

Parlamentet uttrycker sin besvikelse över att befintliga rättigheter i en del medlemsstater 

antingen inte tillämpas eller direkt nonchaleras. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att, i 

enlighet med internationella normer, personer som tillhör nationella och etniska 

minoriteter får sina rättigheter garanterade och ges tillräckliga möjligheter att få 

undervisning på ett minoritetsspråk liksom undervisning om sitt modersmål inom såväl 

statliga som privata utbildningsinstitutioner. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna 

att ta fram lämpliga utbildningspolitiska åtgärder och att genomföra dem som är mest 
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lämpade för de nationella och etniska minoriteternas behov, inklusive genom särskilda 

utbildningsprogram eller genom särskilda läroplaner och läroböcker. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att avsätta medel för lärarutbildningen för att säkerställa en 

effektiv undervisning på minoritetsspråk och att införliva bästa praxis för undervisning 

av främmande språk i metodiken för undervisning i officiella språk i fråga om 

kursplaner för skolor där undervisningen sker på ett minoritetsspråk. Parlamentet 

betonar att medlemsstaterna med hjälp av lämpliga metoder bör främja undervisning 

dels i regionalspråk och minoritetsspråk, dels i det officiella språket. 

30. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se till att de som talar ett regionalt 

språk eller ett minoritetsspråk som sitt modersmål har möjlighet att lära sig det officiella 

språket i tillräckligt hög grad, genom att införliva god praxis från undervisning i 

främmande språk och andraspråk i den metodik som används för undervisning i statens 

officiella språk. 

31. Europaparlamentet betonar att personer som tillhör minoriteter också bör lära sig 

majoritetsbefolkningens språk, historia och kultur, och att elever – och allmänheten – 

som tillhör majoritetsbefolkningen bör få lära känna minoriteternas historia och kultur 

och ges möjlighet att lära sig minoritetsspråk. 

32. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja produktionen av läroböcker 

som uppfyller kraven för dem som talar regionala språk eller minoritetsspråk, eller – om 

detta visar sig vara omöjligt – att göra det lättare att använda läroböcker från andra 

länder som ges ut på dessa språk, i samarbete med tillsynsorganen inom 

undervisningsväsendet i de länder där de regionala språken eller minoritetsspråken 

används. 

33. Europaparlamentet betonar vikten av högre utbildning på modersmålet och utbildningen 

av specialister med insikter i fackspråk, i synnerhet i regioner där många talar det 

berörda språket. Parlamentet framhåller det ytterst viktiga behovet av läkarutbildning på 

minoritetsspråk. 

34. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaternas regeringar att ta med företrädare för 

nationella och språkliga minoriteter i överläggningarna om hur deras 

undervisningsväsen ska organiseras. 

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa förmånsgränser i 

undervisningen av regionala språk eller minoritetsspråk, för att därmed säkerställa lika 

villkor inom undervisningen. Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att arbeta för att personer som tillhör nationella eller etniska 

minoriteter och bor i områden med ett avsevärt antal av sådana minoriteter, även på 

landsbygden eller i glesbygder, har rätt att få undervisning på ett minoritetsspråk, 

framför allt sitt modersmål, om efterfrågan är tillräckligt stor. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se till att utbildningsreformer och 

utbildningspolitik inte begränsar rätten att få undervisning på ett minoritetsspråk. 

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att arbeta för att 

integrerat stöd ska finnas att tillgå på vertikal nivå för regionala språk och 

minoritetsspråk i utbildningssystemen, framför allt genom att vid medlemsstaternas 
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utbildningsministerier och kommissionen inrätta enheter med ansvar för att införliva 

undervisning i regionala språk och minoritetsspråk i läroplanerna. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att även sörja för kontinuitet i 

undervisningen på minoritetsspråk, från förskolenivå till högre utbildning. 

37. Europaparlamentet betonar att lärarutbildning och tillgång till läroböcker och andra 

läromedel av god kvalitet är viktiga för att eleverna ska få en bra undervisning. 

Parlamentet noterar att läroplanerna, läromedlen och läroböckerna i historia bör ge en 

rättvis, korrekt och upplysande beskrivning av nationella och språkliga minoriteters 

samhällen och kulturer. Ett allmänt erkänt problem som måste lösas när det gäller 

undervisning på minoritetsspråk är den otillräckliga tillgången på bra läromedel och 

ordentligt kvalificerade minoritetsspråklärare. En flerdimensionell historieundervisning 

bör vara ett krav på alla skolor, oavsett om eleverna kommer från en minoritets- eller 

majoritetsgrupp. Parlamentet noterar vikten av att utveckla lärarutbildningen så att den 

passar undervisningsbehoven på olika nivåer och i olika slag av skolor. 

38. Europaparlamentet understryker att undervisning i minoritetsspråk bidrar till en 

ömsesidig förståelse mellan majoriteten och minoriteten och för befolkningsgrupperna 

närmare varandra. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta positiva åtgärder för 

att säkerställa att språkliga minoriteter är lämpligt företrädda inom utbildningen samt 

inom den offentliga förvaltningen och i genomförandeorgan på nationell, regional och 

kommunal nivå. 

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i högre grad främja program som är 

inriktade på utbyte av erfarenheter och bästa praxis om undervisning på regionala språk 

och minoritetsspråk i Europa. Parlamentet uppmanar EU och kommissionen att i den 

nya fleråriga budgetramen lägga större vikt vid regionala språk och minoritetsspråk i de 

framtida generationerna av programmen Erasmus +, Kreativa Europa och Ett Europa för 

medborgarna.  

40. Europaparlamentet beklagar djupt att elever som tillhör en språklig minoritet i vissa 

medlemsstater inte får gå i allmänna skolor utan sätts i särskilda skolor på grund av att 

de inte kan undervisningsspråket tillräckligt bra. Parlamentet påminner om att 

undervisning på ett minoritetsspråk eller medlemskap i en särskild minoritetsgrupp inte 

kan användas som en ursäkt för att segregera barn på grundval av deras identitet. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avhålla sig från sådan segregering och vidta 

lämpliga åtgärder för att sådana elever ska kunna delta i undervisningen i vanliga 

skolor. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga att ta upp frågor om 

nationella och språkliga minoriteters grundläggande rättigheter, i synnerhet i skolornas 

läroplaner, som ett sätt att främja kulturell mångfald och tolerans genom utbildning. 

Språkrättigheter 

41. Europaparlamentet noterar att språk är en viktig aspekt av den kulturella identiteten och 

minoriteters mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att man måste arbeta för att 

minoritetsspråk utan diskriminering ska få användas i privata och offentliga 

sammanhang i områden där många människor tillhör någon minoritet, och se till att 

minoritetsspråket kan överföras från en generation till en annan och att skydda språklig 

mångfald inom unionen. Parlamentet uppmanar kommissionen att förstärka sin plan om 
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att främja undervisningen i och användningen av regionala språk, för att försöka 

motverka språkdiskriminering i EU och främja språklig mångfald. Parlamentet 

påminner om att ett främjande av kunskap i minoritetsspråk hos personer som inte är 

medlemmar av den berörda minoritetsgruppen är ett sätt att främja ömsesidig förståelse 

och ömsesidigt erkännande. 

42. Europaparlamentet betonar att parlamentet, i sin resolution av den 11 september 2013, 

påminde om att kommissionen borde uppmärksamma det faktum att vissa 

medlemsstater och regioner genom sin politik äventyrar språkens överlevnad inom sina 

gränser, även om språken inte är hotade på europeisk nivå. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka de administrativa och lagstiftningsmässiga hindren för 

användningen av dessa språk. 

43. Europaparlamentet noterar att EU, vid sidan om sina 24 officiella språk, har flera tiotals 

andra språk, som också är en del av Europas kulturella och språkliga arv och som talas 

av minst 40 miljoner människor i specifika regioner eller av specifika grupper. 

Parlamentet noterar att EU med sin språkliga mångfald är unikt bland de internationella 

organisationerna. Parlamentet noterar att principen om språklig mångfald finns 

inskriven i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, vilket gör 

att EU måste respektera språklig mångfald och stödja Europas rika språkliga och 

kulturella arv genom att främja språkinlärning och språklig mångfald. 

44. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inom 

administrativa myndigheter och offentliga verk och inrättningar, i enlighet med 

proportionalitetsprincipen, tillåta och främja användning av regionala språk eller 

minoritetsspråk i praktiken, exempelvis i kontakterna mellan enskilda medborgare och 

organisationer, å ena sidan, och offentliga myndigheter, å andra sidan. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att göra information och offentliga tjänster tillgängliga på 

dessa språk, även på internet, i områden med ett talrikt befolkningsinslag från nationella 

och etniska minoriteter. 

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja tillgången till minoritetsspråk 

och regionala språk genom finansiering och stöd till översättning, dubbning och 

textning samt att kodifiera lämplig och icke-diskriminerande administrativ, 

kommersiell, ekonomisk, social, teknisk och juridisk terminologi. 

46. Europaparlamentet uppmanar regionala och kommunala myndigheter på de berörda 

områdena att möjliggöra användning av regionala språk och minoritetsspråk. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att som riktlinjer använda redan befintlig god 

praxis på nationell nivå. 

47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 

användningen av regionala språk eller minoritetsspråk på lokal och regional nivå. Med 

tanke på detta uppmuntrar parlamentet aktivt de regionala och kommunala 

myndigheterna att se till att de berörda språken kommer till användning i praktiken. 

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, i områden där 

många invånare hör till någon nationell eller språklig minoritet, sörja för att 

varningsskyltar, varnande anslag, säkerhetsanvisningar och etikettvarningar samt 
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viktiga obligatoriska anvisningar och offentliga kungörelser av betydelse för 

medborgarna, oavsett om de kommer från myndigheter eller den privata sektorn, samt 

ortnamn och topografiska beteckningar, skrivs i korrekt form och finns på de språk som 

brukar användas i en viss region, inbegripet på skyltar som anger att man kör in i eller 

lämnar en tätort samt på alla övriga vägskyltar som ger information. 

49. Europaparlamentet noterar att de regionala språkens och minoritetsspråkens visuella 

framtoning, bland annat via vägskyltar, gatunamn, namn på administrativa, offentliga 

och kommersiella institutioner etc., är väsentlig för främjandet och skyddet av 

nationella och etniska minoriteters rättigheter, eftersom den återspeglar den oerhört 

viktiga användningen av regionala språk och minoritetsspråk och bidrar till den, och 

uppmuntrar personer som tillhör nationella och etniska minoriteter att använda, bevara 

och utveckla sin språkliga identitet och sina språkliga rättigheter, uttrycka sin 

multietniska lokala identitet och stärka sin känsla av tillhörighet i egenskap av 

medlemmar av grupper som lever i en lokal eller regional gemenskap. 

50. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inte tillämpa eller att avskaffa 

rättspraxis som hindrar minoriteter att få tillträde till samtliga yrken som utövas i en viss 

medlemsstat. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera likvärdig tillgång till 

juridiska och rättsliga tjänster. Parlamentet anser att företrädare för minoriteter 

uttryckligen bör få veta vilka förfaranden som ska följas enligt nationell lagstiftning, 

ifall deras grundläggande rättigheter såsom personer från en sådan minoritetsgrupp har 

kränkts. 

51. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att erkänna att var och en som tillhör en 

nationell minoritet har rätt att använda sitt efternamn (patronym) och förnamn på 

minoritetsspråket och har rätt att få dem officiellt erkända. 

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för 

att få bort administrativa och finansiella hinder som skulle kunna motverka språklig 

mångfald på europeisk och nationell nivå och leda till att personer som tillhör nationella 

och etniska minoriteter inte kan åtnjuta sina språkliga rättigheter eller få dem 

förverkligade. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att få slut på 

förfaranden som innebär språkdiskriminering. 

53. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 

medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, OSSE, OECD, 

Europarådet och Förenta nationerna. 

Or. en 

 


