
Eurooppa-
vaalit ovat 
meille 
tärkeät!
Euroopan parlamentti on hyväksynyt 
11. syyskuuta 2013 päätöslauselman, 
jossa se vahvemmin kuin koskaan 
ilmaisee selkeän tukensa Euroopan 
kielelliselle monimuotoisuudelle, 
joka on uhattuna.

Mitä on sittemmin tapahtunut? 
Ei mitään...

 Voit auttaa meitä!

★ Euroopan parlamentin jäsenenä 
voit merkittävästi tukea 
Euroopan uhanalaisia kieliä ja 
kielellistä monimuotoisuutta. 

★ Euroopan parlamentin jäsenenä 
voit asettaa EU-komissiolle ja 
Euroopan neuvostolle oikeat 
kysymykset näiden kielten 
tukemisesta. Sillä tavoin voit 
tukea niitä miljoonia ihmisiä, jotka 
puhuvat jotain niistä kielistä, jotka 
tekevät Euroopasta kielellisesti 
rikkaan ja monipuolisen. 

Miten tästä eteenpäin?  

Tarvitsemme Euroopan kielellisen 
monimuotoisuuden tiekarttaa 

Tiekartan tulisi:

 Rakentua Euroopan kansalaisten kaksi- 
ja monikieliseen osaamiseen 

 Antaa tunnustusta ja tukea kaikille 
Euroopan kielille  

 Osoittaa, kuinka kielellinen 
monimuotoisuus voi hyödyttää taloutta  

 Taata alueen virallisten ja perinteisten 
kielten opetus  

 Hyödyntää opetusmenetelminä 
esimerkiksi kielikylpyä ja äidinkielen ja 
vieraan kielen käyttöä rinnakkain (CLIL-
menetelmä) 

 Lisätä teknologian käyttöä kulttuurisesti 
monipuolisemman Euroopan 
kehittämiseksi.



Tiedätkö, kuinka monia kieliä 
Euroopassa nykyään puhutaan?

Euroopan unionissa on 24 virallista kieltä 

Alueellisia ja vähemmistökieliä on 60-80. 
Osa on saanut jonkinasteisen virallisen 
tunnustuksen alueilla, joilla niitä puhutaan

Siirtolaisten kieliä on yli 300 

Miksi EU:n tulee tukea 
kielellistä monimuotoisuutta?

Jos Eurooppa haluaa menestyä, sen 
kaikkia kieliä ja kulttuureja on tuettava 
ja Euroopan kansalaisia on kannustettava 
valitsemaan kieli, jota he mieluiten 
käyttävät kaikissa elämäntilanteissa.   

Selviytyisimmekö paremmin, 
jos meillä olisi vain yksi 
virallinen kieli?

 Ehdottomasti EMME! 

EU:ssa eri kielet ovat aivan keskeisellä 
sijalla. Kielet ovat osa identiteettiämme 
ja välittömin kulttuurinen ilmaisuväline. 
Euroopan kielellinen monimuotoisuus 
on realiteetti. EU:ssa, joka rakentuu 
periaatteelle ”moninaisuudessaan 
yhtenäinen”, sekä yksilöiltä että 
järjestöiltä ja yrityksiltä edellytetään kykyä 
kommunikoida usealla kielellä (Euroopan 
unioni). 

Miksi 
kielellinen 
monimuotoisuus 
on Euroopalle 
niin tärkeä?
★	Se edistää sekä taloutta että luovuutta 

★	Se luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta  

★ Se on tärkeä osa Euroopan 
kulttuuriperintöä  

Tiesitkö, että kaksi- ja 
monikielisillä ihmisillä on:

★	Paremmat edellytykset suoriutua aloilla, 
joilla tarvitaan luovuutta, innovointikykyä 
ja taitoa käsitellä monta asiaa 
samanaikaisesti 

★	Paremmat edellytykset olla 
ennakkoluulottomia ja vastaanottavaisia 
uusille vaikutteille   

★	Ja lisäksi he ovat paremmin 
varustautuneita vastaamaan haasteisiin, 
joita kohtaamme todellisessa 
maailmassa! 


