
Az Európai Unió alapító tagországaiban a többnyelvűség termé-
szetes része a mindennapoknak. Ez ott sem volt mindig így: a Bene-
lux államokban például 1860-ban egy belga bírósági tárgyalás ke-
retében két holland anyanyelvű vádlott tárgyalása kizárólag francia
nyelven folyt (Coucke és Goethals ügye), úgy hogy a két vádlott
nem beszélt franciául és nem védekezhetett anyanyelvén. 1895-
ben egy hollandiai bíróság betiltotta a fríz nyelv használatát
(Hogerhuis fivérek) egy bírósági tárgyaláson. Napjainkban ehhez
hasonló képtelenségek nem következhetnek be ezekben az orszá-
gokban, a nyelvi jogokat a legapróbb részletekig betartják, mélysé-
gesen tisztelik a nyelvi jogokat, sőt Belgiumban a nyelvi rasszizmus
büntetendő.

A többnyelvű Európai Unióban minden európai polgár az általa
előnyben részesített nyelven kommunikálhat az európai hatósá-
gokkal, így például a magyar nyelv is egy teljes rangú hivatalos
nyelvként használható. Romániában, a román–magyar alapszerző-
dés és az 1995-ben aláírt Strasbourgi Keretegyezmény értelmében,
valamint a Regionális Nyelvek Kartája alapján a magyar bizonyos
esetekben egy teljes rangú hivatalos nyelv, mégpedig azokban köz-
igazgatási egységekben, amelyek megfelelnek a Romániában ér-
vényben levő 20%-os nyelvhasználati kritériumnak. Így ezeken a te-
lepüléseken minden kérelmet (építkezési engedélyt, kérvényeket
stb.) magyar nyelven nyújthatunk be az önkormányzathoz. Ez úton
fel szeretném hívni az olvasók figyelmét arra, hogy amennyiben a
magyar ajkú lakosság számaránya meghaladja a 20%-ot, ott kötele-
ző minden nyelvi jognak a betartása, azokon a településeken pedig,
ahol a magyar anyanyelvű lakosság nem éri el a 20%-ot, ott a nyelvi
jogok biztosítása nem kötelező, de a törvény nem is tiltja azt.

A romániai magyarok mint autonóm őshonos népcsoport, illet-
ve a magyar autonóm nyelv helyzete  nem egyedi az Európai Uni-
óban. Több népcsoport is létezik, amely nem bevándorló kisebb-
ségként, hanem autonóm népcsoportként, mondhatni társnem-
zetként él egy bizonyos országban, és amelynek anyanyelve egy
különleges státuszt élvez: így a szlovéniai magyar nyelv, az angliai
welszi nyelv, az olaszországi német nyelv, a svéd nyelv Finnország-
ban, a baszk nyelv Spanyolországban és a francia és német nyelv
Belgiumban.

A European Language Rights egy Amsterdamban bejegyzett jó-
tékonysági alapítvány, amely a holland adófizetők adományaiból
szerzi anyagi forrásait. Alapítványunk egy ingyenes információcso-
magot állított össze azok számára, akik kíváncsiak arra, hogy mi-
lyen nyelvi jogokkal rendelkeznek. Az információs csomag a követ-
kezőket tartalmazza: Jogában áll; A nyelvi jogokkal kapcsolatos tör-
vények összefoglalása, a nyelvi jogokat tartalmazó szórólap, I love

language-rights.eu matrica, valamint igény szerint maximum öt da-
rab többnyelvű öntapadós piktogram, amelyeket rendeléskor
weboldalunkon választhat ki.

Rendelje meg most: www.language-rights.eu/rendeles 

vagy hívja a 031-226 31 00-s telefonszámot.

Használja bátran az európai nyelvi jogait!


