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Den europæiske sprogdag: mangfoldigheden er i vores 
DNA 

 
En cocktailbar i Budapest med Europa som tema, flersprogede koncerter i Zagreb og 
Vilnius, et "speak"-datingmøde i Prag, en omrejsende udstilling i Paris med oversættelser 
af Homers Odysséen og minisprogkurser på biblioteker i Berlin - dette er blot nogle af de 
begivenheder, som er planlagt i morgen og den kommende uge for at fejre den årlige 
europæiske sprogdag og den sproglige mangfoldighed. Europa-Kommissionens kontorer i 
medlemsstaterne arrangerer eller støtter mange andre begivenheder, bl.a. "LinguaFest"-
prisen i Bukarest, fortælling af Shakespeares historier for børn i Madrid, en sprogbaseret 
skattejagt i London og Drongo-festivalen i Amsterdam. Den historiske plads Piazza 
Ognissanti i Firenze danner rammen om en udendørs samling med henblik på at fremme 
EU-finansierede initiativer til støtte for sprogindlæring som f.eks. Erasmus+. 

Firenze danner ligeledes rammen om en større konference i Palazzo Vecchio "Hvorfor 
sprog har betydning: europæiske og nationale perspektiver på flersprogethed", som 
afholdes af Europa-Kommissionen under det italienske EU-formandskabs auspicier og i 
samarbejde med Accademia della Crusca. EU-kommissær for uddannelse, kultur, 
flersprogethed og ungdom, Androulla Vassiliou, og Italiens undervisningsminister, Stefania 
Giannini, vil være blandt deltagerne på konferencen, hvor eksperter vil diskutere, hvad der 
kan gøres for at forbedre sprogundervisningen og gøre den mere effektiv samt fremme 
sproguddannelse som led i bredere færdighedsstrategier. 

"Flersprogethed og sproglig mangfoldighed er dybt forankret i Den Europæiske Unions 
DNA. Vores sprog er uløseligt forbundet med vores kulturarv og gør os til dem, vi er. Den 
europæiske sprogdag giver borgerne mulighed for at opdage, at det er sjovt at lære sprog 
- og det er aldrig for sent at lære. Flersprogethed kan åbne døre for jobmuligheder og nye 
oplevelser. Erasmus+, der er EU's nye program for almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, vil give fire millioner personer mulighed for at 
studere, komme i praktik, undervise eller arbejde frivilligt i udlandet - og bedre 
sprogfærdigheder er en af de store fordele herved", siger kommissær Androulla Vassiliou. 

Thorbjørn Jagland, generalsekretær for Europarådet, som afholder den europæiske 
sprogdag i fællesskab med Kommissionen, tilføjer: “Den 26. september fejrer vi Europas 
rige sproglige mangfoldighed. Lad os for en stund erindre Antoine de Saint-Exuperys ord 
om – at sprog ofte er en kilde til misforståelser. Sprog kan bruges som et våben, som en 
undskyldning for at diskriminere og ydmyge. Sammen kan vi sikre, at sprog, frem for at 
være en kilde til misforståelser, bliver nøglen til interkulturel dialog og gensidig respekt. 
For at dette kan lade sig gøre, er vi nødt til at udfordre eksisterende holdninger og favne 
mangfoldigheden."             
Blandt de begivenheder, der skal markere den europæiske sprogdag, kan også nævnes 
faglige seminarer for lærere og oversættere i bl.a. Athen, Berlin, Bratislava, Dublin, 
Gdansk, Helsingfors, København, Lissabon, Nicosia, Riga, Stockholm, Tallinn og Wien.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_da.htm
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
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Baggrund 
Europarådet afholdt den europæiske sprogdag for første gang i 2001 som led i det 
europæiske sprogår. Europa-Kommissionen og Europarådets Europæiske Center for 
Moderne Sprog er med til at stable sprogarrangementer på benene på eller omkring 
dagen.  

Den europæiske sprogdag skal øge kendskabet til de sprog, der tales i Europa, fremme 
den kulturelle og sproglige mangfoldighed og give lyst til at lære sprog hele livet igennem. 
EU tæller 24 officielle sprog, cirka 60 regionale sprog og mindretalssprog og over 175 
migrantsprog.  

Mindst halvdelen af verdens befolkning er to- eller flersprogede, dvs. at de taler eller 
forstår to eller flere sprog. Europa-Kommissionen lægger vægt på at udvikle 
sprogindlæringspolitikken i Europa som led i dens mål om at forbedre beherskelsen af 
sprogfærdigheder i Europa, navnlig ved meget tidligt at undervise børn i mindst to 
fremmedsprog.  

Erasmus+ får et budget på næsten 15 mia. EUR, hvilket er 40 % mere end det tidligere 
budget. Alle deltagere i langvarig mobilitet (mindst to måneder i udlandet) vil for første 
gang kunne få gratis online-adgang til sproglig støtte til mobilitet. Online-støtten vil 
omfatte engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og nederlandsk, der er undervisnings- eller 
arbejdssprog for mere end 90 % af alle studerende, praktikanter, unge frivillige og andre, 
som studerer eller er i praktik i udlandet. Deltagerne vil blive anmodet om at vurdere 
deres sprogkundskaber før og efter deres ophold i udlandet.  

Yderligere oplysninger 
Erasmus+ 

Webstedet Sprog 

Androulla Vassilious websted  

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU 
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