A hollandiai fríz kisebbségi nyelv joggyakorlata
lattak fel egy tüntető tömeget,
Hollandiában, Romániához hasonlóamely a fríz nyelvnek a bírósági táran, létezik egy kisebbségi nyelv, a
gyalásokon való hivatalos használafríz, amelyet az ország északi részén,
táért tüntetett. Azóta a fríz nyelv egy
Frízországban beszéli egy majd félteljes rangú hivatalos nyelv Frízmillió fős autonóm kisebbség. A fríz
országban. A fríz nyelvi jogokat a
nyelv a holland nyelvtől eltérő, önálholland hatóságok többnyire az
ló nyelv, amely nagyon közel áll a ré1998-ban ratifikált Európai Regionági angol nyelvhez. Hollandiában 440
lis Nyelvek Kartájára alapozzák (amit
ezer ember beszél frízül, ebből 350
Románia 2008-ban ratifikált).
ezer anyanyelvének tekint. HollandiFrízországban a fríz nyelv oktatása
án belül tehát a fríz nyelvet az összlaminden általános- és középiskolás
kosság közel 3%-a ismeri, anyanyelvKétnyelvű helységtáblák üdvözlik a látogatót
számára kötelező. Most indították be
ként körülbelül 2% használja. Frízora háromnyelvű általános- és középiskolákat, ahol fríz, holszágban a lakosság 95 százaléka ért frízül.
Hollandiában volt példa arra, hogy a kisebbségi nyelv land és angol nyelven oktatnak. Az országban több cég is
használatát korlátozták. Így 1948-ban a holland hatóságok van, amely a fríz nyelvet használja a kereskedelemben.
rendkívül megalázó módon fríz parasztokat büntettek Napjainkban már a községek dönthetik el, hogy a fríz felazért, mert a tejeskannájukra frízül írták fel azt, hogy iratok mellé holland
molke (tej), és nem hollandul (melk). Még sok fríz emlékez- nyelvű táblákat is hehet 1951. november 16-ra, az úgynevezett gumibot pén- lyezzenek-e el. Így nétekre (kneppelfreed), amikor a holland hatóságok a gyar- hány településen már
matosító arrogancia szellemében kemény fellépéssel osz- csak fríz nyelvű helységnév táblákkal és utcanevekkel lehet találkozni. Ha a kétnyelvű
táblák mellett döntenek, akkor a fríz nyelvű
tábla kerül az első sorba, a holland pedig a
másodikba. A polgármesteri hivatalokban
és a frízországi megyemar frysk” (beszélj frízül) – több civil
székházon a hivatal el- „Prat
és állami kezdeményezés létezik a fríz
nevezését tartalmazó
nyelv használatának bátorítására.
táblák fríz nyelvűek. A Doutzen Kroes világhírű topmodell ingyen
frízországi közigazga- vállalta fríz anyanyelve népszerűsítését.
tási állások meghirdetésénél a fríz nyelv ismerete vagy a
fríz nyelvhez való pozitív hozzáállás alapfeltételnek számít.
A bíróságokon a jegyzőkönyvtől az ítéletig minden fríz
nyelven készülhet el. Amennyiben egy céget vagy társulatot akarunk alapítani, akkor azt fríz nyelven is megtehetjük. Más közjegyzői szerződéseket, lehet az egyszerű házvásárlás vagy végrendelet, ki lehet állítani fríz nyelven,
anélkül, hogy a hivatalos fríz nyelvű szöveget egy holland
nyelvű fordítással kelljen párosítani. Az egyesített határok
nélküli és jóléti Európa csak a jogegyenlőségre és a nyelvi
jogok iránti tiszteletre épülhet. Frízországban már felismerték, hogy több nyelvben több jövő van.
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