
 
 

IP/14/1035 

EUROOPA KOMISJON 

PRESSITEADE 

Brüssel, 25. september 2014 

Euroopa keeltepäev: mitmekesisus on meie DNAsse sisse 
kirjutatud 

Euroopa-teemaline kokteilibaar Budapestis, mitmekeelsed kontserdid Zagrebis ja 
Vilniuses, keelekohtingud Prahas, rändnäitus Pariisis väljapanekuga Homerose „Odüsseia” 
tõlgetest ning mini-keelekursused Berliini raamatukogudes – need on vaid mõned 
homseks ja järgmiseks nädalaks kavandatud üritused, millega tähistatakse iga-aastast 
Euroopa keeltepäeva ja keelelist mitmekesisust. Euroopa Komisjoni esindused 
liikmesriikides korraldavad või toetavad paljusid teisigi üritusi. Näiteks võiks tuua konkursi 
„LinguaFest” auhinnatseremoonia Bukarestis, Shakespeare'i lugude jutustamise lastele 
Madridis, keeleteemalise aardejahi Londonis ja DRONGO festivali Amsterdamis. Firenzes 
asuval ajaloolisel Kõigi pühakute väljakul toimub vabaõhuüritus, millega propageeritakse 
ELi rahastatavaid ja keeleõpet toetavaid algatusi, nagu Erasmus+. 

Firenzes Palazzo Vecchio palees toimub ka suur konverents nimetusega „Miks on keeled 
kogu Euroopa ja selle riikide mitmekeelsust silmas pidades olulised” (Why languages 
matter: European and national perspectives on multilingualism), mille korraldab Euroopa 
Komisjon ELi eesistujariigi Itaalia egiidi all ja koostöös keeleakadeemiaga Accademia della 
Crusca. Üritusel, kus osalevad ka Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja 
noorte volinik Androulla Vassiliou ning Itaalia haridusminister Stefania Giannini, arutavad 
eksperdid, kuidas muuta keelte õpetamine kvaliteetsemaks ja tõhusamaks ning 
soodustada keeleõpet laiemate oskuste strateegiate raames. 

„Mitmekeelsus ja keeleline mitmekesisus on Euroopa Liidu DNAsse sisse kirjutatud. Meie 
keeli ei ole võimalik meie kultuuripärandist ja identiteedist lahutada. Euroopa keeltepäeval 
on kõigil võimalik avastada, et keeli osata on tore ja neid õppida ei ole kunagi hilja. 
Mitmekeelsus võib viia töövõimaluste ja uute seiklusteni. Euroopa Liidu uus haridus-, 
koolitus-, noorte- ja spordiprogrammiga „Erasmus+” luuakse neljale miljonile inimesele 
võimalus õppida, saada koolitust, õpetada või tegutseda vabatahtlikuna välismaal ning üks 
selle suuri hüvesid on parem keelteoskus,” sõnas volinik Vassiliou.       
Komisjoniga koostöös Euroopa keeltepäeva korraldava Euroopa Nõukogu peasekretär 
Thorbjørn Jagland lisas: „26. septembril tähistame me Euroopa suurt keelelist 
mitmekesisust. Tuletame hetkeks meelde Antoine de Saint-Exupery sõnad – et keel on 
sageli vääritimõistmise allikas. Keelt saab kasutada relvana, diskrimineerimise 
ettekäändena ja ka alandamiseks. Koos saame me tagada, et keel ei oleks mitte 
vääritimõistmise allikas, vaid kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikkuse austuse alustala. 
Selleks peame me murdma praegusi mõtteviise ja võtma omaks mitmekesisuse.” 

 

Euroopa keeltepäeva ürituste raames korraldatakse ka õpetajate ja tõlkijate 
erialaseminare Ateenas, Berliinis, Bratislavas, Kopenhaagenis, Dublinis, Gdanskis, 
Helsingis, Lissabonis, Nikosias, Riias, Stockholmis, Tallinnas ja Viinis.  

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/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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Taust 
Esimese Euroopa keeltepäeva korraldas Euroopa Nõukogu 2001. aastal Euroopa 
keelteaasta raames. Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu alla kuuluv Euroopa 
Nüüdiskeelte Keskus osalevad aktiivselt keeltepäeval ja selle lähipäevil toimuvate 
keeleürituste korraldamises.  

Euroopa keeltepäeva eesmärk on suurendada teadlikkust Euroopas räägitavatest keeltest, 
edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tiivustada inimesi elukestvale 
keeleõppele. Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt, umbes 60 piirkondlikku ja 
vähemuskeelt ning üle 175 sisserändajate keele.  

Vähemalt pooled maailma elanikest on kahe- või mitmekeelsed, st räägivad või mõistavad 
kahte või enamat keelt. Euroopa Komisjoni eesmärk on töötada kogu Euroopas välja 
keeleõpet toetavad poliitikameetmed. See on osa püüdest parandada Euroopas 
keelteoskust, õpetades lastele alates väga varasest east vähemalt kahte võõrkeelt.  

„Erasmus+” programmi eelarve on peaaegu 15 miljardit eurot, mida on varasematest 
vahenditest 40% rohkem. Esimest korda tehakse kõigile pikka aega mujal (vähemalt kaks 
kuud välisriigis) viibijatele internetis tasuta kättesaadavaks liikuvust toetav keeleabi. See 
abi hõlmab inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia ja hollandi keelt. Neis keeltes õpib 
või töötab rohkem kui 90% tudengitest, praktikantidest, noortest vabatahtlikest ja teistest 
välismaal õppijatest ja koolituse saajatest. Programmis osalejatel palutakse hinnata oma 
keeleoskusi enne ja pärast välismaal viibimist. 

Lisateave 
Erasmus+ 

Euroopa komisjoni veebisait keelte kohta 

Androulla Vassiliou veebisait  

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU 

 

 

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

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või epost. 
 

http://www.ecml.at/
http://www.ecml.at/
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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