
Europavalet 
är viktigt 
för oss!

Europaparlamentet godkände den 
11 september 2013 en resolution 
som i klartext uttryckte ett starkt 
och aldrig tidigare skådat stöd för 
den hotade språkliga mångfalden 
i Europa.

Vad har hänt sedan dess? 
Ingenting...

 Du kan hjälpa oss!

★ Du kan som 
Europaparlamentariker göra 
en verklig insats för att stöda 
de hotade språken och den 
språkliga mångfalden i Europa. 

★ Som Europaparlamentariker 
kan du stöda de miljoner av 
människor som talar alla de 
språk som gör Europa språkligt 
rikt och mångsidigt, genom 
att ställa EU-kommissionen 
och Europeiska rådet de rätta 
frågorna om det stöd som ges 
åt dessa språk. 

Vilken är vägen framåt? 

Vi behöver en europeisk vägkarta för 
språklig mångfald

Vägkartan skulle:

 Bygga på de två- och mångspråkiga 
färdigheterna hos de europeiska 
medborgarna

 Ge erkännande och stöd åt alla språk i 
Europa 

 Visa hur språklig mångfald kan vara till 
nytta för ekonomin 

 Garantera undervisning i officiella och 
traditionella språk i regionen 

 Utnyttja undervisningsmetoder såsom 
språkbad och integrerad innehålls- och 
språkinlärning (CLIL-metoden) 

 Utveckla användningen av teknologi 
för att främja ett mer mångkulturellt 
europeiskt samhälle.



Känner du till hur många språk 
som talas i Europa i dag?

24 officiella språk inom Europeiska 
unionen.

60-80 regionala språk och minoritetsspråk, 
av vilka en del har olika grad av officiellt 
erkännande i de områden där de talas.

Fler än 300 migrantspråk. 

Varför ska EU stöda språklig 
mångfald?

Om Europa vill vara framgångsrikt, 
måste man ge stöd åt alla sina språk 
och kulturer och uppmuntra europeiska 
medborgare att välja det språk som de 
önskar använda i alla livssituationer.  

Skulle vi klara oss bättre med 
bara ett officiellt språk?

 Definitivt INTE! 

Språk är en viktig prioritet för EU. Språken 
är en integrerad del av vår identitet och 
det mest direkta uttrycket för kultur. I 
Europa är den språkliga mångfalden 
en realitet. I ett EU som grundar sig 
på principen ”förenade i mångfald” är 
förmågan att kunna kommunicera på flera 
språk en förutsättning för både individer, 
organisationer och företag. (Europeiska 
unionen)  

Varför är den
språkliga 
mångfalden 
så viktig för
Europa?
★	Den är till nytta både för ekonomin och 

för kreativiteten

★	Den skapar social sammanhållning 

★ Den är en viktig del av Europas 
kulturarv 

Visste du att två- och 
flerspråkiga människor har:

★	Större förmåga inom områden 
som multitasking, kreativitet och 
innovationer

★	Större kapacitet att vara fördomsfria och 
mottagliga för nya intryck  

★	Och därmed är de bättre utrustade 
för de utmaningar som vi möter i den 
verkliga världen! 


