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Europeiska språkdagen – mångfalden är en del av oss 

 
En cocktailbar med EU-tema i Budapest, flerspråkiga konserter i Zagreb och Vilnius, ett 
”speakdejtning”-evenemang i Prag, en mobil utställning med översättningar av Homeros 
Odysséen i Paris och minispråkkurser vid olika bibliotek i Berlin. Det här är bara några 
exempel på de evenemang som kommer att gå av stapeln i morgon och under nästa 
vecka för att uppmärksamma språklig mångfald under årets upplaga av Europeiska 
språkdagen. EU-kommissionens representationskontor i medlemsländerna organiserar 
eller stöder många andra evenemang, bl.a. LinguaFest-prisutdelningen i Bukarest, 
sagostunder baserade på Shakespeares verk i Madrid, en språkbaserad skattjakt i London 
och Drongo-festivalen i Amsterdam. På det historiska Piazza Ognissanti i Florens anordnas 
ett utomhusevenemang för att främja Erasmus+ och andra EU-finansierade initiativ för att 
stödja språkinlärning. 

I Florens anordnas även en stor konferens om flerspråkighet ur nationellt och europeiskt 
perspektiv (Why languages matter: European and national perspectives on 
multilingualism). Konferensen arrangeras av EU-kommissionen och Accademia della 
Crusca inom ramen för det italienska EU-ordförandeskapet och den äger rum i Palazzo 
Vecchio. Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och 
ungdom och Italiens utbildningsminister Stefania Giannini deltar i evenemanget, där 
experter på området kommer att diskutera hur man kan göra språkundervisningen bättre 
och effektivare samt hur man inom ramen för de allmänna strategierna för 
kompetenshöjning kan främja språkstudier. 

– Det har alltid talats många språk i Europeiska unionen, säger Androulla Vassiliou. Den 
språkliga mångfalden är en oskiljaktig del av vårt kulturarv och gör oss till det vi är. 
Europeiska språkdagen ger alla möjlighet att upptäcka att det är roligt med språk – och 
att det aldrig är för sent att lära sig ett. Flerspråkighet kan öppna dörrar till arbetslivet och 
föra en ut på nya äventyr. Erasmus+, EU:s nya program för utbildning, ungdomar och 
idrott, kommer att ge fyra miljoner personer möjlighet att studera, praktisera, undervisa 
eller frivilligarbeta utomlands – och bättre språkkunskaper är en av de stora fördelarna. 

– Den 26 september uppmärksammar vi den rika språkliga mångfalden i Europa, säger 
Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland. Som Antoine de Saint-Exupéry skrev, 
kan språk ofta ge upphov till missförstånd. Språk kan användas som ett maktmedel, som 
en ursäkt för diskriminering och kränkning. Tillsammans kan vi försäkra oss om att språk 
inte blir till en källa till missförstånd utan nyckeln till interkulturell dialog och ömsesidig 
respekt. För att göra detta måste vi utmana inrotade tänkesätt och acceptera mångfald.  

Europeiska språkdagen firas också med seminarier för översättare och lärare i bl.a. 
Stockholm, Helsingfors, Aten, Berlin, Bratislava, Köpenhamn, Dublin, Gdansk, Lissabon, 
Nicosia, Riga, Tallinn och Wien.  

http://ec.europa.eu/languages/information/documents/edl-events-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/information/languages-day_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/events/2014/2509-florence_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
http://en.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
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Bakgrund 
Europeiska språkdagen firades första gången 2001 i samband med det europeiska 
språkåret, på initiativ av Europarådet, som tillsammans med EU-kommissionen och 
Europeiska centrumet för moderna språk är med och arrangerar evenemangen i samband 
med språkdagen. 

Syftet med språkdagen är att uppmärksamma alla de språk som talas i Europa, främja 
kulturell och språklig mångfald och öka intresset för att lära sig språk – hela livet. EU har 
24 officiella språk, cirka 60 regionala språk och minoritetsspråk och mer än 175 
invandrarspråk.  

Minst hälften av världens befolkning är två- eller flerspråkig, dvs. de talar eller förstår två 
eller flera språk. EU-kommissionen vill skapa bättre möjligheter att studera språk i EU. 
Européernas språkkunskaper ska förbättras bland annat genom undervisning i minst två 
främmande språk från mycket tidig ålder. 

Erasmus+ kommer att ha en budget på nästan 15 miljarder euro, en ökning med 40 % 
jämfört med tidigare. Nytt är att alla deltagare i längre utbyten (minst två månader 
utomlands) kommer att erbjudas gratis språkligt stöd via nätet. Stödet ges på engelska, 
franska, tyska, spanska, italienska och nederländska. De här språken är arbets- eller 
studiespråk för mer än 90 % av alla studenter, praktikanter, unga volontärer och andra 
som studerar eller praktiserar utomlands. Deltagarna kommer att uppmanas att bedöma 
sina språkkunskaper före och efter utlandsvistelsen. 

Mer information 
Erasmus+ 

EU:s webbplats om språk 

Androulla Vassilious webbplats  

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU 

 

 

Kontaktpersoner: 
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam (+32 2 295 96 67) 

För allmänheten: Europa direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post 
 

http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
http://twitter.com/vassilioueu
mailto:Dennis.Abbott@ec.europa.eu
https://twitter.com/
mailto:Dina.Avraam@ec.europa.eu
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/
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