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KANCELAR IA  
SENATU  

BIURO ANALIZ,  DOKUMENTACJI   
I  KORESPONDENCJI  

Języki regionalne oraz mniejszości narodowych w krajach europejskich  

i w Kanadzie 

 

 

W związku ze zleceniem senatorskim skierowane zostały poprzez ECPRD 

(European Center for Parliamentary Research and Documentation) do 70 izb 

parlamentarnych następujące pytania: 

1. Jakie języki uznane są w danym państwie za języki regionalne i 

mniejszościowe (narodowe i etniczne) i jaki akt prawny reguluje to uznanie?  

2. Jakie są zasady nauczania języków regionalnych i mniejszościowych na 

uczelniach wyższych w trzech aspektach: 

a. w jaki sposób kształceni są nauczyciele tych języków i kto finansuje ich 

kształcenie? 

b. kto finansuje kształcenie studentów języków obcych na uczelniach wyższych? 

c. jaka liczba chętnych jest liczbą minimalną, aby kierunek był otworzony? 

 

Odpowiedzi nadesłały 33 parlamenty (46% ogółu), wśród nich były również 

decyzje o nieudzielaniu odpowiedzi, w związku z czym za merytoryczne odpowiedzi uznać 

należy 29 z nich. Są to kolejno państwa: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 

Czarnogóra, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, 

Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania.  

Poniżej zostaną omówione nadesłane informacje, w podziale na treść odpowiedzi 

na poszczególne pytania.  

 

I. Zróżnicowanie narodowościowe i etniczne  

 

1. Albania: w tym państwie o ludności liczącej 2,873 miliona osób (2017) 

mniejszości stanowią 1,4% ogółu ludności. Uznanych jest pięć 
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mniejszości narodowych: grecka, macedońska, serbsko-czarnogórska, 

romska i wołoska. Równocześnie mniejszości grecka, macedońska i 

serbsko-czarnogórska mają status mniejszości etnicznych, a mniejszości 

romska i arumuńska
1
 – mniejszości etnolingwistycznych.  

 

2. Austria posiada ludność 8,773 miliona osób (2017), w tym jest 91,1% 

Austriaków. Austria uznała sześć języków za regionalne lub 

mniejszościowe: język regionalny burgenlandzkich Chorwatów, 

słoweński, węgierski, czeski, słowacki i romski. 

 

3. Belgia: sytuacja w tym kraju o ludności 11,35 miliona osób (2017) jest 

bardzo specyficzna, gdyż ma on trzy języki oficjalne: niderlandzki, 

francuski i niemiecki. Flamandowie stanowią 55,09% ogółu ludności, 

Walonowie: 31,5%, Włosi: 1,95%, Arabowie: 1,85%, Francuzi: 1,1%, 

Holendrzy: 0,97%, Niemcy: 0,92%, Portugalczycy: 0,6%, Kabylowie: 

0,47%, Turcy: 0,45%, Hiszpanie: 0,43%, pozostali Europejczycy: 0,43%.  

Na terenie Federacji Walonii-Brukseli (łączącej dwa z trzech regionów 

autonomicznych Belgii, obejmującej całość terytoriów 

francuskojęzycznych) uznano specyfikę językową i kulturową 

użytkowników endogennych języków regionalnych. Pojęcie to obejmuje 

wszystkie dialekty mniejszościowe rozwinięte równolegle z francuskim na 

terytorium Federacji: szampański, lotaryński, pikardyjski, waloński, 

brabancki brukselski, thiois czyli frankoński karoliński (=lotaryński 

frankoński), luksemburski czyli frankoński mozelski. 

 

4. Bułgaria zadeklarowała, że jest państwem monoetnicznym (one nation 

state) i że na jej terytorium nie występują inne narodowości. Deklaracja ta 

budzi wątpliwości, gdyż wg spisu z 2010 roku wśród 7-milionowej 

ludności bułgarskiej jest 8% Turków, 3,3% Romów, 1,3% Rumunów oraz 

4,3% przedstawicieli innych narodowości. Według spisu muzułmanie 

stanowią 12,6% ogółu mieszkańców. 

                                                           
1 Arumuni, Aromuni to zbiorcza nazwa obejmująca różne romańskojęzyczne grupy etniczne 
zamieszkujące Bałkany. Liczebność grupy to około 200 tysięcy osób, obecnie zamieszkują w 
rozproszeniu w górskich regionach północnej i środkowej Grecji, południowo-wschodniej 
Albanii, Rumunii, południowej Macedonii Północnej oraz  w Bułgarii i Serbii. 
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5. Chorwacja to państwo z ludnością około 4,154 mln mieszkańców (2017): 

w 90,42% są to Chorwaci. Pozostała ludność reprezentuje znaczącą 

mozaikę narodowościową. Najliczniejsi są Serbowie (4,36%), następnie 

Boszniacy
2
 (0,73%), Włosi (0,42%), Albańczycy (0,41%), Romowie 

(0,4%), Węgrzy (0,33%), Słoweńcy (0,25%), Czesi (0,22%), Słowacy 

(0,11%), Czarnogórcy (0,11%), Macedończycy (0,1%), Niemcy (0,07%), 

Rusini (0,05%), Ukraińcy (0,04%), Rosjanie (0,03%). 

 

6. Czarnogóra z ludnością 623 tysiące osób (2017), oprócz języka 

czarnogórskiego, jako oficjalne uznaje również języki serbski, bośniacki, 

albański i chorwacki. Według spisu ludności Czarnogóry w roku 2011 

użytkowane są następujące języki podawane jako ojczyste: serbski, 

czarnogórski, albański, bośniacki, węgierski, macedoński, niemiecki, 

romski, słoweński, chorwacki, serbochorwacki, czarnogórsko-serbski, 

angielski, chorwacki, rumuński, rosyjski, a także inne języki regionalne. 

 

7. Czechy, z ludnością 10,58 mln (2017), przedstawiają konglomerat 

pochodzeniowy i to bardzo interesujący
3
. Czesi to 64,3% ogółu ludności, 

Morawianie – 5%. Podczas ostatniego spisu w 2011 roku aż 25,3% 

obywateli nie umiało albo nie chciało podać swojej narodowości. 

Pozostałe grupy ujęte w spisie to Słowacy (1,4%), Ukraińcy (0,5%), 

Polacy (0,4%), Niemcy (0,2%), Rosjanie (0,2%), Ślązacy (0,1% sic! – 

AK), Węgrzy (0,1%), Romowie (0% – 5 135 osób) oraz przedstawiciele 

grup objętych wspólną kategorią „inna” (2,5%). Czechy uznały za języki 

regionalne lub mniejszościowe: niemiecki, język morawskich Chorwatów, 

romski, polski i słowacki. 

 

8. Estonia, z ludnością 1, 316 mln osób (2017), w zakresie polityki 

językowej przyjęła następujący system: jedynym językiem oficjalnym jest 

                                                           
2 Południowosłowiańska grupa etniczna, największa z trzech grup etnicznych w Bośni i 
Hercegowinie (obok Serbów i Chorwatów), posługująca się językiem bośniackim. Natomiast 
termin „Bośniacy” odnosi się do ogółu ludności Bośni i Hercegowiny, niezależnie od ich 
pochodzenia etnicznego.  
3 Martyna Wasiuta, Partie etniczne w Republice Czeskiej, Sprawy Narodowościowe Seria 
Nowa, 49/2017,  
ss. 1–19. https://doi.org/10.11649/sn.1244  

https://doi.org/10.11649/sn.1244
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język estoński, nie uznaje się istnienia żadnych języków 

mniejszościowych lub regionalnych. Estonia uznaje i otacza opieką 

dialekty języka estońskiego, z czego dwa są nauczane na poziomie 

uniwersyteckim, a równocześnie w odpowiedzi podaje, że na jej 

terytorium istnieje 180 grup etnicznych. Zgodnie z oficjalną wykładnią 

pozostałe języki w Estonii to języki obce. Według spisu z 2011 roku 

Estończyków jest 69,7%, (902 547 osób). Jedna trzecia ludności, czyli 390 

273 osoby wskazują inną identyfikację etniczną. Największą grupę 

stanowią Rosjanie (326 235), którzy stanowią 25,2% ogółu ludnością. 

Następne grupy to Ukraińcy (1,8%), Białorusini (1%) i Finowie (0,6%). 

Grupy te posiadają status mniejszości narodowych. 

 

9. Finlandia, z ludnością ponad 5,5 mln osób (2017), posiada dwa języki 

oficjalne: fiński i szwedzki. Wśród mieszkańców Finlandii 92% posługuje 

się językiem fińskim, 5,6% językiem szwedzkim, 0,8% – rosyjskim i 0,3% 

– estońskim.  

Lapończyków, rdzennych mieszkańców Finlandii, żyje na północy kraju 

około 7 tysięcy osób, z czego około jedna czwarta z nich używa języków 

lapońskich jako ojczystych. Mają oni konstytucyjne zagwarantowane 

prawo utrzymywania i rozwijania własnego języka i kultury oraz prawo do 

posługiwania się swym językiem w urzędach. Język lapoński jest językiem 

urzędowym w 4 gminach w północnej Finlandii. Romowie i inne grupy 

mniejszościowe również mają konstytucyjne zagwarantowane prawo 

utrzymywania i rozwijania własnego języka i kultury.  

 

10. Francja, państwo o ludności 67,19 mln osób (2018), ma konstytucyjnie 

zagwarantowane, iż jedynym językiem oficjalnym Republiki jest 

francuski. Żadna oficjalna statystyka nie ujmuje składu pochodzeniowego 

społeczeństwa francuskiego: zgodnie z zasadami republikańskimi każdy 

obywatel jest po prostu Francuzem. Część z języków istniejących na 

terytorium Republiki posiada status języka regionalnego: są to na terenie 

Francji kontynentalnej alzacki, baskijski, bretoński, gallo, frankoński, 

kataloński, korsykański, oksytański oraz na terytoriach zamorskich 

tahitański i cztery języki melanezyjskie. Języki imigrantów określane są 
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jako języki nieterytorialne i status ten posiadają: dialekt arabski, język 

zachodnioormiański, berberyjski, judeohiszpański, romani i jidysz. 

Należy zaznaczyć, że liczne tradycyjne języki Francji, nadal istniejące, nie 

uzyskały statusu języka regionalnego i nie posiadają przywilejów 

związanych z tym statusem. Wymienić tu można liczne języki z grupy 

języków oïl: język burginioński-morvandiau, język franc-comtois, język 

lotaryński romański, język normandzki romański, język pikardyjski, język 

poitevin-saintongeais, język szampański i język waloński oraz liczne 

języki z grupy językowej oksytańskiej, traktowane jako jeden język. Są to 

m. in. język gaskoński, langwedocki, prowansalski, owerniacki, limuzyjski 

i vivaro-alpejski (zwany też gavot). 

 

11. Grecja, państwo o ludności 10,69 mln osób
4
, zadeklarowała, że na jej 

terytorium nie występują mniejszości regionalne i narodowe, ale 

przedstawiła aspekty prawne, polityczne i edukacyjne związane z 

istnieniem mniejszości religijnej greckich muzułmanów, którzy są 

pochodzenia tureckiego i którzy w regionie Tracji posiadają oraz realizują 

prawo do nauki w języku tureckim. Według większości statystyk 

muzułmanie stanowią 1,3% ogółu ludności
5
, choć podawane są również 

informacje, jakoby stanowić oni mieli aż 5,3% ogółu ludności
6
. Tak więc 

mniejszość turecka oraz Pomacy, czyli zislamizowani Słowianie, 

traktowani są jako mniejszość wyznaniowa, a nie etniczna czy 

narodowościowa, a uprawnienia mniejszości tureckiej do nauczania w 

swoim macierzystym języku wynikają z dwustronnych umów 

międzynarodowych. Należy jednak podkreślić, że w Grecji odmienność 

językowa lub kulturowa nie jest tożsama z przynależnością do innego 

narodu. Jedynie drobna część ludności słowiańskojęzycznej oraz cała 

ludność używająca jako języka macierzystego tureckiego nie uważa się za 

Greków. Główne mniejszości narodowościowe, językowe lub kulturowe w 

                                                           
4 https://www.livepopulation.com/country/greece.html , 2019.  
5 https://www.indexmundi.com/greece/demographics_profile.html, 
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2017/eur/280912.htm i 
https://www.greeka.com/greece-culture/religion/  
6http://www.globalreligiousfutures.org/countries/greece#/?affiliations_religion_id=0&affili
ations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016  

https://www.livepopulation.com/country/greece.html
https://www.indexmundi.com/greece/demographics_profile.html
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2017/eur/280912.htm
https://www.greeka.com/greece-culture/religion/
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/greece#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/greece#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016
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Grecji
7
 to Albańczycy (ok. 405 tys.), Cyganie/Romowie (ok. 205 tys.), 

Arumuni zwani tu Wlachami (200 tys.), Macedończycy (150 tys.), Turcy i 

Pomacy (90 tys. i 35 tys., czyli łącznie ok. 125 tys. wyznawców islamu). 

W Grecji liczna jest grupa ludności słowiańskojęzycznej oraz ludności 

dwu- czy trójjęzycznej, identyfikująca się jako rdzenni Grecy. 

 

12. Gruzja z ludnością 3,717 mln osób (2017), deklaruje, że na jej terytorium 

nie ma języków uznanych za języki regionalne bądź mniejszościowe. 

Istnieje tu pewien problem polityczny: Gruzja nie uznaje odrębności 

separatystycznej Autonomicznej Republiki Abchazji, która faktycznie jest 

niezależna od rządu w Tbilisi, a na jej terytorium językiem urzędowym 

jest także abchaski.  

 

13. Hiszpania, państwo z ludnością 46,53 mln osób (2017), ma niezwykle 

bogatą sytuację językową, podobnie jak Francja, lecz realizuje całkowicie 

odmienną politykę językowa na swoim terytorium i w znacznym stopniu 

szanuje prawa historycznych wspólnot do utrzymania i rozwoju swych 

języków. Artykuł 3 konstytucji hiszpańskiej określa język urzędowy 

państwa – hiszpański (czyli kastylijski), ale jednocześnie uznaje 

współurzędowy charakter innych języków hiszpańskich w odpowiednich 

wspólnotach autonomicznych. Ponadto podkreśla wartość tego bogactwa 

językowego. Oprócz języka hiszpańskiego (kastylijskiego) są zatem 4 

języki o równorzędnym statusie urzędowym: język baskijski, kataloński, 

galicyjski i aranejski, natomiast walencki (walencjański) i balearski 

traktowane są jako odmiany języka katalońskiego. W autonomicznej 

wspólnocie Walencji językiem urzędowym jest właśnie język walencki, 

uznawany za dialekt języka katalońskiego. Na Balearach lokalna odmiana 

języka katalońskiego posiada charakter języka współurzędowego, na 

równi z hiszpańskim.  

Odrębną kategorię stanowią w Hiszpanii języki lub dialekty 

nieposiadające charakteru urzędowego, jak np. język asturyjski czy 

aragoński oraz liczne dialekty. Są to tradycyjne nieurzędowe języki, z 

których tylko asturyjski jako język tradycyjny jest chroniony ustawą. Inne 

                                                           
7 https://www.worldatlas.com/articles/minority-ethnic-groups-in-greece.html  

https://www.worldatlas.com/articles/minority-ethnic-groups-in-greece.html
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nieurzędowe języki to aranejski (wariant języka oksytańskiego), 

kantabryjski, leoński, estramadurski,  

Brak specjalnej ustawy chroniącej różnorodność językową w Hiszpanii, 

natomiast kwestie dotyczące nauki języków współurzędowych regulowane 

są przez akty prawne poszczególnych wspólnot autonomicznych.  

W odpowiedzi udzielonej przez Hiszpanię brak jest ustosunkowania się do 

problemów innych języków, tradycyjnie występujących na jej terytorium. 

Brak informacji na temat ludności cygańskiej i romskiej w Hiszpanii, tak 

mocno utrwalonej w jej kulturze
8
. 

  

14. Holandia, państwo o ludności 17,08 mln osób (2017), posiada jako język 

urzędowy język niderlandzki. Według rządowego biura statystycznego 

CBS Statline, 80,9% obywateli Holandii ma pochodzenie wyłącznie 

holenderskie, 8,7% – inne europejskie, 2,2% tureckie, 1,9% marokańskie, 

6,3% – inne. W Holandii język fryzyjski posiada oficjalny status języka 

mniejszościowego – liczbę Fryzów ocenia się na 646 874 (2017). 

  

15. Irlandia jest dość wyjątkowym państwem w Europie. Jej ludność to 

4,784 miliona (2017). Zgodnie z jej konstytucją język irlandzki jest jej 

pierwszym oficjalnym językiem – a jest on językiem domowym i 

językiem komunikacji tylko dla 3% ogółu ludności. Drugim językiem 

narodowym w Irlandii jest angielski. 

 

16. Kanada, państwo z ludnością ponad 37 mln osób (2018), posiada dwa 

oficjalne języki: angielski i francuski. Pozostałe języki, czyli języki 

„tubylcze” i języki imigrantów, mają status języków nieoficjalnych. 

5 lutego 2019 roku do Izby Gmin skierowano projekt ustawy O 

poszanowaniu języków tubylczych – jest to pierwszy taki krok od czasu 

objęcia władzy nad całym terytorium Kanady przez Brytyjczyków na 

mocy pokoju paryskiego z 1763 roku. 

 

                                                           
8 Funkcjonuje tam Fundación Secretariado Gitano – szersze informacje Maja Biernacka, 
Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej 
Hiszpanii, Uniwersytet w Białymstoku, Opuscula Sociologica nr 3 [21] 2017 ISSN 2299-9000, 
ss. 109-116  
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17. Litwa to państwo o ludności 2,794 miliona (grudzień 2018), wśród której 

Litwini stanowią 83,5% ogółu ludności, wśród pozostałych według danych 

ostatniego spisu powszechnego (z 2011 r.) znajdują się przedstawiciele 

154 narodowości. Najliczniejsze z nich to Polacy – 6,6%, Rosjanie – 

5,8%, Białorusini – 1,2%, Ukraińcy – 0,5%, a resztę stanowią osoby 

należące do innych narodowości. Litwa nie uznaje istnienia języków 

regionalnych bądź mniejszościowych. Artykuły 37 i 45 konstytucji Litwy 

określają prawa obywateli należących do społeczności etnicznych – w 

polskim tekście konstytucji Litwy przetłumaczono słowo tautinėms z 

litewskiego jako wspólnot narodowościowych, zaś w przekładzie 

angielskim użyto terminu ethnic communities: słownik Glosbe dopuszcza 

oba rozumienia tego słowa.  

 

18. Luksemburg, państwo o ludności ponad 590 tysięcy osób (2017), to 

państwo, w którym obowiązują trzy języki. Jak podano w odpowiedzi, 

językiem państwowym jest język luksemburski, język francuski jest 

językiem ustawodawstwa, a językami funkcjonującymi jako 

administracyjne i prawne są francuski, luksemburski i niemiecki. 

 

19. Łotwa o ludności 1, 91 mln osób (2019), formalnie nie uznaje istnienia 

języków regionalnych lub mniejszościowych, natomiast uznaje istnienie 

na swoim terytorium dwóch języków historycznych: łatgalskiego i 

liwskiego (liwońskiego). Pierwszy z nich chroniony jest jako historyczny 

wariant języka łotewskiego, natomiast drugi z nich ma status języka 

autochtonicznej ludności. Poza liwskim każdy z języków używanych na 

terytorium Łotwy ma status języka obcego. Natomiast pod względem 

demograficznym w blisko dwumilionowej Łotwie Łotysze stanowią 

62,1% ogółu ludności, Rosjanie – 26,9%, Białorusini – 3,3%, Polacy – 

2,2%,  Ukraińcy – 2,2%, Litwini – 1,2%, Romowie – 0,3%, Żydzi – 0,3%, 

Estończycy – 0,1% i Niemcy – 0,1%; 

 

20. Mołdawia, państwo o ludności 3,55 mln osób (2017), w którym językiem 

narodowym jest mołdawski zapisywany alfabetem łacińskim, gwarantuje 

używanie języków ukraińskiego, bułgarskiego, hebrajskiego, jidysz, 
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romskiego oraz języków innych grup żyjących na terytorium Republik, w 

celu zaspokojenia ich potrzeb narodowych i kulturalnych. Według ustawy 

numer 382-XV z 10 lipca 2001 o prawach osób należących do mniejszości 

narodowych i o prawnym statusie ich organizacji w rejonach, gdzie osoby 

należące do mniejszości narodowych stanowią znaczącą część ludności, 

językiem stosowanym do kontaktów z urzędami może również być język 

właściwej mniejszości. 

 

21. W Niemczech, państwie o ludności 82,79 mln osób (2017), uznano za 

języki mniejszościowe, objęte ochroną Europejskiej Karty Języków 

Regionalnych, sześć języków: duński, dolnołużycki, górnołużycki, 

północnofryzyjski, saterfryzyjski i romski. 

 

22. Portugalia jest dość specyficznym przypadkiem. W tym państwie o 

ludności 10,31 mln (2017) istnieje tylko jeden język mniejszości, uznany 

formalnie dopiero w 1999 roku. Jest to język mirandyjski, którym 

posługują się około 15 000 mieszkańców gminy Mirando do Douro, 

położonej przy granicy z Hiszpanią. Język ten stanowi dialekt romański 

blisko spokrewniony z językiem asturyjskim. Od chwili uznania tego 

języka mniejszości jego nauczanie zostało zapewnione w lokalnych 

szkołach podstawowych i w gimnazjach. 

 

23. Rumunia, licząca w 2017 r. 19,64 mln obywateli, ratyfikowała Europejską 

Kartę Języków Mniejszościowych i Regionalnych i uznała następujące 

języki za języki regionalne i języki mniejszości narodowych: albański, 

ormiański, bułgarski, czeski, chorwacki, niemiecki, grecki, włoski, jidysz, 

macedoński, węgierski, polski, romski, rusiński, serbski, słowacki, 

tatarski, turecki i ukraiński. Wśród ludności liczącej 22,2 mln osób 

Rumuni stanowią 89,7% ogółu ludności, Węgrzy – 6,6%, Romowie – 

2,3%, Ukraińcy – 0,3%, Niemcy – 0,3%, Rosjanie (Staroobrzędowcy) – 

0,2%, Turcy – 0,2%. 

 

24. Słowacja, licząca 5,44 mln osób, przyjęła ustawę o użyciu języków 

mniejszości narodowych. Zgodnie z ustawą, język mniejszości to język 
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skodyfikowany lub zestandaryzowany, tradycyjnie używany na terytorium 

Republiki Słowacji przez obywateli należących do narodowej mniejszości, 

różny od języka państwowego. Językami mniejszościowymi są bułgarski, 

czeski, chorwacki, węgierski, niemiecki, polski, romski, karpato-rusiński i 

ukraiński. 

 

25. Słowenia, państwo z 2,066 mln ludności (2017), w konstytucji uznała 

języki włoski i węgierski za języki mniejszości. Artykuł 11 Konstytucji 

stanowi, że językiem urzędowym w Słowenii jest słoweński, przy czym w 

gminach, zamieszkanych przez społeczności włoską lub węgierską, włoski 

lub węgierski są również językami urzędowymi. Skład narodowościowy 

ludności Słowenii to Słoweńcy – 83,0%, Serbowie – 2,0%, Chorwaci – 

1,8%, Bośniacy – 1,1%. Inaczej przedstawia się statystyka języków 

macierzystych: słoweński – 95,6%, serbsko-chorwacki – 4,3%, węgierski 

– 0,4% i włoski – 0,3%. 

 

26. Szwajcaria, państwo z ponad 8,5 mln ludności, posiada cztery języki 

urzędowe: niemiecki, francuski, włoski oraz romansz (retoromański). 

Artykuł 4. Federalnej Konstytucji Szwajcarii oraz artykuł 5. Federalnej 

Ustawy o Językach Narodowych i Zrozumieniu Pomiędzy Wspólnotami 

Językowymi stanowi, że językami oficjalnymi są języki wszystkich 

narodowości zamieszkałych na terenie kraju. Karta jednak wprowadza 

dodatkową kategorię „mniej używanych języków oficjalnych”. Z punktu 

widzenia praktyki prawnej Federacji dwa języki odpowiadają określeniu 

„mniej używane języki oficjalne”: są to retoromański i włoski. 

Konstytucje kantonów określają jaki język lub języki są urzędowe na 

obszarze kantonu. Na uniwersytecie studiuje się po francusku bądź 

niemiecku (i włosku – w kantonie Ticino). Absolwent wyższej uczelni 

powinien móc porozumiewać się przynajmniej w trzech językach. Ponadto 

występują na terenie Szwajcarii języki mniejszości narodowych 

pozbawionych terytorium. Takimi są jenisz, język wspólnoty romskiej, 

liczącej w Szwajcarii 50 tysięcy osób, z czego współcześnie 3 do 5 tysięcy 

osób prowadzi na poły koczowniczy tryb życia, oraz jidysz, język 
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szwajcarskich Żydów, którzy nie wnioskują do władz Konfederacji o 

wsparcie ich języka. 

 

27. W Szwecji, państwie o ludności 9,995 mln (2017), Szwedzi stanowią 

86,8% ogółu ludności, Finowie – 1,3% , Fińscy Szwedzi – 1,1%, 

Duńczycy – 0,48% , Niemcy – 0,4%.  W Szwecji jest uznanych pięć 

języków mniejszości narodowych: jidysz, romski, Saami, fiński i 

meänkieli (fiński z doliny Tornedal). Trzy spośród wspomnianych 

języków, Saami, fiński i meänkieli, mają silną geograficzną afiliację, 

zatem wsparcie ich zostało powierzone programom regionalnym. W roku 

1999 Szwecja ratyfikowała Konwencję Ramową Ochrony Mniejszości 

Narodowych oraz Europejską Kartę Języków Regionalnych lub 

Mniejszościowych. Od 2000 roku polityka dotycząca mniejszości 

narodowych stała się samodzielnym obszarem działań politycznych. 

Języki mniejszości narodowych zaczęły być postrzegane jako część 

szwedzkiego dziedzictwa kulturowego. Ustawa z 2010 r. o mniejszościach 

narodowych i ich językach wprowadziła ochronę kultury i języka pięciu 

uznanych mniejszości narodowych. 

 

28.  Węgry, państwo o ludności 9,798 mln (2017), jest zdecydowanie 

zdywersyfikowane pochodzeniowo. Według deklaracji obywateli 83,2% to 

Węgrzy, 14% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o pochodzenie, 

Romowie – 3,5% ogółu, Niemcy – 1,5%, Słowacy, 0,3%, Rumuni – 0,3% 

i Chorwaci –również 0,3%. Prawo węgierskie nie wydziela mniejszości 

narodowych i językowych, lecz wyróżnia narodowości i używane przez 

nie języki. Takimi narodowościami, oprócz węgierskiej są: bułgarska, 

grecka, chorwacka, polska, ormiańska, romska, rumuńska, rusińska, 

serbska, słowacka i ukraińska, posługujące się swoimi językami. Na 

Węgrzech nie występują języki regionalne, gdyż ludność rozmaitych 

narodowości żyje w rozproszeniu.  

 

29. Wielka Brytania, państwo o ludności 66,04 mln (2017), którego oficjalna 

nazwa brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej jest unitarnym państwem wyspiarskim, w skład którego 
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wchodzi Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania 

oraz Irlandia Północna, leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Wielka 

Brytania posiada kilkanaście terytoriów zależnych, niewchodzących w 

skład Zjednoczonego Królestwa.  

Wielka Brytania w 2000 roku podpisała Konwencję Ramową Ochrony 

Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartę Języków Regionalnych 

lub Mniejszościowych. Najnowszy „Raport komisji ekspertów dotyczący 

implementacji Konwencji przez Wielką Brytanię” (2013) stwierdza, że w 

Wielkiej Brytanii są następujące języki regionalne lub mniejszości 

narodowych: walijski, język gaelicki szkocki
9
, irlandzki, szkocki

10
, 

ulsterski, kornijski oraz manx gaelic (znany również jako manx)
11

, który 

został dołączony do listy w dwa lata po ratyfikacji Konwencji. Mimo, że 

Wyspa Man nie jest częścią Wielkiej Brytanii, rząd brytyjski jest 

odpowiedzialny za jej politykę zagraniczną/stosunki międzynarodowe, w 

tym także za implementację przez wyspę omawianej Konwencji.  

Zdecentralizowana administracja w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a 

także rząd brytyjski są odpowiedzialni za implementację treści Karty. W 

niektórych przypadkach rozwiązania dotyczące języków regionalnych i 

języków mniejszości narodowych są wprowadzane aktami prawnymi 

lokalnych parlamentów w poszczególnych regionach Wielkiej Brytanii: 

dotyczy to np. unormowań dotyczących języków używanych w Północnej 

Irlandii, Szkocji i w Walii. 

 

II. Języki regionalne oraz języki mniejszości: pytanie 2 

 

Analizując odpowiedzi nadesłane przez poszczególne państwa można, niezależnie 

od ratyfikacji bądź nie Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, 

                                                           
9 Język gaelicki szkocki – język z grupy goidelskiej języków celtyckich. Posługuje się nim około 
58 tys. osób zamieszkujących północną część Wielkiej Brytanii, tj. północno-zachodnią 
Szkocję i archipelag Hebrydów. Władze brytyjskie przyznały mu status regionalnego języka 
urzędowego na Hebrydach Zewnętrznych. 
10 Język szkocki (scots, lallans, lowland scots) to język zachodniogermański, którym 
posługuje się około 1,5 mln mieszkańców Szkocji. Wywodzi się on z dialektów 
północnoangielskich i jest bardzo blisko spokrewniony z angielskim. 
11 Język manx – język z grupy goidelskiej języków celtyckich, który używany jest na Wyspie 
Man, położonej na Morzu Irlandzkim. Pochodzi od języka staroiryjskiego, a zwłaszcza od jego 
dialektów ulsterskiego i galloway. Wyodrębnił się około V w. n.e. Najstarsze zapiski w tym 
języku pochodzą jednak dopiero z XVII w.  
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wyodrębnić cztery kategorie tych państw, w zależności od polityki stosowanej przez nie 

wobec mniejszości językowych: 

1. państwa nieuznające występowania mniejszości językowych, w tym państwa 

przyjmujące kilka języków urzędowych; 

2. państwa uznające za języki mniejszościowe lub regionalne wyłącznie języki 

mniejszości narodowych oraz mniejszości romskiej; 

3. państwa uznające jako języki regionalne lub mniejszościowe wyłącznie 

lokalne języki występujące tradycyjnie na danym terytorium; 

4. państwa uznające jako języki regionalne lub mniejszościowe języki 

mniejszości narodowych oraz języki mniejszości tradycyjnie występujących 

na danym terytorium. 

 

Ad. 1. W grupie państw nieuznających występowania mniejszości językowych 

znalazło się sześć państw:  

a. Bułgaria, która zadeklarowała się jako państwo monoetniczne, pomimo, iż 

Bułgarzy stanowią tylko 84% ogółu populacji, a  istnieje na jej terytorium 

prawie 10% mniejszości tureckiej, nadto mniejszość romska, macedońska, 

ormiańska i tatarska;  

b. Estonia, w której językiem narodowym jest język estoński, a wszystkie 

inne języki używane na terenie państwa mają status języka obcego; 

c. Grecja, która nie uznaje istnienia jakichkolwiek grup mniejszościowych, 

ale zgodnie z podpisanymi umowami międzynarodowymi szanuje prawa 

językowe mniejszości muzułmańskiej, prawie wyłącznie tureckojęzycznej. 

Zgodnie ze statystykami Grecy stanowią 98% mieszkańców państwa, 

natomiast oprócz ludności muzułmańskiej tureckojęzycznej na jego 

terytorium zamieszkują Albańczycy (ok. 405 tys.), Cyganie/Romowie (ok. 

205 tys.), Arumuni zwani tu Wlachami (200 tys.), Macedończycy (150 

tys.); 

d. Gruzja, w której jedynym oficjalnym językiem jest język gruziński, a w 

której istnieją następujące mniejszości językowe, nieposiadające 

oficjalnego statusu: asyryjsko-nowoaramejska, azerska, czeczeńska, 

grecka, kurmandżi (kurdyjsko-jezydzka), ormiańska, osetyńska, rosyjska, 

udyńska i ukraińska. Specyficzna sytuacja istnieje w Autonomicznej 

Republice Abchazji, formalnie należącej do Gruzji, a faktycznie będącej 

niezależnym państwem. Zgodnie z konstytucją Gruzji obowiązują w 
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Abchazji dwa języki urzędowe: gruziński i abchaski. Zgodnie z decyzjami 

władz Abchazji językiem urzędowym w Abchazji jest abchaski, ale nie 

jest on w powszechnym użyciu: Abchazowie wg spisu z 2011 roku 

stanowią 50,8% z 240 tysięcy mieszkańców, Gruzini niecałe 20%, 

Ormianie 17,4%, a Rosjanie 9,2%. Współcześnie faktycznie językiem 

administracji w Abchazji stał się ponownie rosyjski; 

e. Irlandia, w której istnieje niezwykle ciekawa sytuacja. Pierwszym 

językiem urzędowym jest język irlandzki, który jest językiem 

mniejszościowym: tylko dla 3% ludności stanowi on język macierzysty i 

domowy, pozostali obywatele irlandzcy posługują się drugim językiem 

urzędowym, językiem angielskim; 

f. Luksemburg, w którym nie ma uznanych mniejszości językowych, ale 

który posiada trzy języki urzędowe: luksemburski, francuski i niemiecki. 

 

Ad. 2. W grupie państw uznających za języki mniejszościowe lub regionalne 

wyłącznie języki mniejszości narodowych oraz mniejszości romskiej znalazło się pięć 

państw: 

a. Austria: uznaje mniejszości językowe: burgenladzkich Chorwatów (ich 

język jest dialektem języka chorwackiego), czeską, rumuńską, słowacką, 

słoweńską, romską i węgierską; 

b. Czarnogóra: jako oficjalne języki mniejszości uznaje albański, bośniacki, 

chorwacki i serbski. Podczas spisu ludności oprócz powyższych języków 

na terytorium Czarnogóry wykazano następujące języki, uważane przez 

mówiących nimi za języki ojczyste: angielski, macedoński, niemiecki, 

romski, rosyjski, rumuński, słoweński, węgierski, a także inne rozmaite 

dialekty tych języków;  

c. Czechy: za języki regionalne lub mniejszościowe uznany został język 

morawskich Chorwatów (dialekt czakawski języka chorwackiego, liczba 

użytkowników ok. 150 osób), niemiecki, polski i słowacki. Językami 

nauczanymi w szkołach są polski i słowacki. Uznanymi mniejszościami 

narodowymi w Czechach są mniejszości: białoruska, bułgarska, 

chorwacka, grecka, niemiecka, polska, romska, słowacka, słoweńska, 

ukraińska, romska, rusińska, węgierska i wietnamska; 

d.  Litwa formalnie nie uznaje istnienia języków mniejszości regionalnych 

lub narodowych. Ustawodawstwo litewskie gwarantuje mniejszościom  
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zamieszkującym na Litwie prawo do państwowych lub wspieranych przez 

państwo placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i klas w ich 

ojczystym języku. Według szacunków danych z lat 2016-17 na Litwie 

działało 108 szkół prowadzących zajęcia w jednym lub kilku językach 

mniejszości narodowych lub językach obcych. Wśród nich były 52 szkoły 

z polskim językiem nauczania, 30 szkół z rosyjskim językiem nauczania, 1 

z białoruskim, 9 litewsko-polskich, 12 litewsko- rosyjskich, 7 rosyjsko-

polskich oraz 7 z językami litewskim, rosyjskim i polskim jako językami 

prowadzenia zajęć; 

e. Słowenia przyznała w konstytucji status języka mniejszości dwóm 

językom: węgierskiemu i włoskiemu. 

 

Ad. 3. Do grupy państw uznających za języki mniejszościowe lub regionalne 

wyłącznie lokalne języki występujące tradycyjnie na danym terytorium oraz romski 

należą: 

a. Francja, która nie ratyfikowała Karty Języków Regionalnych lub 

Mniejszościowych, a która na swoim terytorium nadała status języka 

regionalnego alzackiemu, baskijskiemu, bretońskiemu, frankońskiemu, gallo, 

katalońskiemu, korsykańskiemu i oksytańskiemu, a na terytoriach zamorskich 

tahitańskiemu oraz czterem językom melanezyjskim. Status języka 

nieterytorialnego we Francji posiadają: berberyjski, dialekt arabski, jidysz, 

judeohiszpański, romani i zachodnioormiański; 

b. Hiszpania, której państwowym językiem jest język kastylijski, uznała jako 

regionalne języki urzędowe cztery inne języki: aranejski, czyli odmiana 

języka oksytańskiego użytkowana w regionie Val d’Aran, gwara języka 

gaskońskiego, baskijski, galicyjski, kataloński, wraz z dialektami balearskim 

(mówionym na Balearach) i walenckim, czyli dialektem wspólnoty 

autonomicznej Walencji. Ponadto status języka nieurzędowego, 

nieoficjalnego, a tradycyjnego i podlegającego ochronie mają: dialekt z 

Asturii zwany bable, język aragoński lub asturleonés, dialekt regionu Murcji i 

język Wysp Kanaryjskich; 

c. Holandia nadała status języka regionalnego wyłącznie językowi fryzyjskiemu; 

d. Kanada posiada dwa języki urzędowe, angielski oraz francuski, pozostałe 

języki mają status nieoficjalnych. Dotyczy to języków migrantów oraz 

języków określanych jako „tubylcze”, czyli języki Inuitów (eskimoskie) i 
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języki indiańskie, które uzyskały niejaka ochronę w maju 2016 roku, po 

poparciu przez Kanadę Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ. Na dwóch 

wydzielonych terytoriach, języki tubylcze zostały dopuszczone. Na terytorium 

Nunavut, gdzie około 85% ludności stanowią Inuici, językiem urzędowym 

terytorium obok angielskiego i francuskiego są języki inuktitut i inuinnaqtun. 

Na Terytoriach Północno-Zachodnich status oficjalny mają także języki 

tubylcze: należą do nich czipewejski, kri, gwich’in, inuktitut, inuinnaqtun, 

inuvialuktun, język Dogrib lub Tłı̨chǫ Yatıì, a także Yatıì ene zhatıé (zwany 

też Esclave du Sud [fr.] lub South Slavey [ang.]) oraz sahtúot’ı̨nę yatı̨̨́ (zwany 

też Esclave du Nord czy North Slavey)
12

; 

e. Łotwa uznaje na swym terytorium dwa języki tradycyjne: łatgalski, który 

uznawany jest za historyczną formę języka łotewskiego, oraz liwski 

(liwoński). Pozostałe języki używane na terytorium państwa mają status 

języków obcych; 

f. Niemcy, po ratyfikacji Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, 

uznali za języki mniejszościowe: duński, dolnołużycki, górnołużycki, 

północnofryzyjski, saterfryzyjski oraz romski. Również ochroną cieszy się 

język dolnoniemiecki, uznany za język regionalny. Pozostałe języki używane 

na terytorium Niemiec mają status języków obcych; 

g. Portugalia na swoim terytorium uznaje istnienie tylko jednego języka 

mniejszościowego: jest to język mirandyjski, którym mówią mieszkańcy 

wspólnoty Miranda do Douro; 

h. Szwajcaria ma specyficzną sytuację, podobną do Luksemburga (znajdującego 

się w pierwszej grupie). Obowiązują w niej cztery języki urzędowe: francuski, 

niemiecki, romansz (retoromański) i włoski, a ponadto dwa języki mają status 

języków nieterytorialnych: jenisz, język Jeniszów, czyli wspólnoty cygańskiej 

(odrębnej od romskiej) oraz jidysz, język szwajcarskich żydów; 

i. Szwecja uznała pięć języków mniejszościowych: saami, czyli język 

Lapończyków, fiński, meänkieli, czyli fiński z Doliny Tornedal, oraz jidysz i 

romski. 

 

                                                           
12 Od tej pejoratywnej nazwy (niewolnicy) Indian z grupy Na-Dené pochodzi nazwa Wielkiego 
Jeziora Niewolniczego (ang. Great Slave Lake, fr. Grand lac des Esclaves),  



Dział Analiz i Opracowań Tematycznych 
ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 32, faks 22 694 94 28, e-mail: badk.daot@senat.gov.pl 17 / 22 

 

Ad. 4. Do grupy państw uznających jako języki regionalne lub mniejszościowe 

języki mniejszości narodowych oraz języki mniejszości tradycyjnie występujących na 

danym terytorium należą: 

a. Albania, która za mniejszości etniczne uznaje mniejszość grecką, macedońską 

i serbsko-czarnogórską, a za mniejszości etnolingwistyczne mniejszość 

romską i arumuńską (Arumuni, Aromuni jest to zbiorcza nazwa obejmująca 

różne romańskojęzyczne grupy etniczne zamieszkujące Bałkany). W 

Republice Albanii oficjalnie jest pięć mniejszości narodowych: grecka, 

macedońska, serbsko-czarnogórska, romska i wołoska; 

b. Belgia ma trzy oficjalne języki urzędowe: niderlandzki, francuski i niemiecki. 

Na terytorium Federacji Walonii-Brukseli, łączącej dwa z trzech regionów 

autonomicznych Belgii, została uznana specyfika językowa i kulturowa 

użytkowników endogennych języków regionalnych. Pojęcie to obejmuje 

wszystkie dialekty  mniejszościowe rozwinięte równolegle z francuskim na 

terytorium Federacji: brabancki brukselski, lotaryński, luksemburski czyli 

frankoński mozelski, pikardyjski, szampański, thiois czyli frankoński 

karoliński (=lotaryński frankoński) i waloński; 

c. Chorwacja wyróżnia dwie kategorie języków. Języki regionalne lub 

mniejszościowe, w których realizowane są programy edukacyjne, to: czeski, 

węgierski, włoski, rusiński, serbski, słowacki i ukraiński. Języki 

nieterytorialne używane w jednym z podstawowych lub specjalnych rodzajów 

programów edukacyjnych obejmują: albański, bośniacki, niemiecki, hebrajski, 

macedoński, polski, rusiński i słoweński; 

d. Finlandia posiada dwa języki narodowe urzędowe: fiński i szwedzki. Jak 

wynika z nadesłanych informacji, Lapończycy (Saami), jako rdzenna ludność, 

a także Romowie i „inne grupy”, mają konstytucyjne prawo do utrzymywania 

i rozwijania własnego języka i kultury. Ustawowo uregulowane jest prawo 

Lapończyków do posługiwania się ich własnym językiem w urzędach;  

e. Mołdawia uregulowała kwestie języków mniejszościowych w konstytucji oraz 

w ustawie. Ustawa numer 3465 z 1 stycznia 1989 roku o funkcjonowaniu 

języków na terytorium Mołdawskiej SRR gwarantuje używanie języka 

ukraińskiego, bułgarskiego, hebrajskiego, jidysz, romskiego oraz języków 

innych grup żyjących na terytorium Republik, w celu zaspokojenia ich 

potrzeb narodowych i kulturalnych. Według ustawy numer 382-XV z 10 lipca 

2001 o prawach osób należących do mniejszości narodowych i o prawnym 
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statusie ich organizacji w rejonach, gdzie osoby należące do mniejszości 

narodowych stanowią znaczącą część ludności, językiem stosowanym do 

kontaktów z urzędami może również być język właściwej mniejszości; 

f. Rumunia ratyfikowała Europejską Kartę Języków Mniejszościowych lub 

Regionalnych i za języki takie uznała: albański, bułgarski, czeski, chorwacki, 

grecki, jidysz, macedoński, niemiecki, ormiański, polski, romski, rusiński, 

serbski, słowacki, tatarski, turecki, ukraiński, węgierski i włoski; 

g. Słowacja status języków regionalnych i mniejszościowych uregulowała w 

ustawie o użyciu języków mniejszości narodowych. Zgodnie z tą ustawą, 

język mniejszości to język skodyfikowany lub zestandaryzowany, tradycyjnie 

użytkowany na terytorium Republiki Słowacji przez obywateli należących do 

narodowej mniejszości, różny od języka państwowego. Uznanymi językami 

mniejszościowymi są bułgarski, czeski, chorwacki, węgierski, niemiecki, 

polski, romski, karpato-rusiński i ukraiński; 

h. Na Węgrzech ustawa nr CLXXXIX z 2011 roku zmieniła podejście do spraw 

mniejszości. Terminy „mniejszości narodowe’ i „mniejszości etniczne” 

zostały zastąpione jednym terminem „narodowości” i zgodnie z cytowaną 

ustawą na terytorium węgierskim istnieje 13 narodowości (oprócz 

węgierskiej): bułgarska, chorwacka, grecka, niemiecka, ormiańska, polska, 

romska, rumuńska, rusińska, serbska, słowacka, słoweńska i ukraińska. I 

odpowiednio, oprócz węgierskiego, istnieje również 13 języków: bułgarski, 

chorwacki, grecki, niemiecki, ormiański, polski, romski/cygański (Romani i 

Beàs)
13

, rumuński, rusiński, serbski, słowacki, słoweński i ukraiński; 

i. Wielka Brytania, jak to zostało już powyżej szczegółowo przedstawione, jako 

języki mniejszości regionalnych uznaje języki mieszkańców poszczególnych 

jednostek terytorialnych Zjednoczonego Królestwa, czyli języki walijski, 

gaelicki szkocki, irlandzki, szkocki, ulsterski, kornijski (czyli kornwalijski, 

wymarły i odrodzony w XX wieku) oraz manx gaelic (znany również jako 

manx).  

 

                                                           
13 Informacje przedstawione w odpowiedzi nie są wyczerpujące. Precyzyjniejsze informacje 
zamieściła Noemi Nagy, Language Diversity as a Source of Conflict in Hungary—Possible 
Implications of Immigration, w: Cross-Cultural Dialogue as a Conflict Management 
Strategy, red. J. Martín Ramírez, Gracia Abad-Quintanal, Springer, 2018, ss. 46 – 58. 
Podkreśla ona, cytując ustawę, że należy mówić o językach Cyganów węgierskich, gdyż Beàs 
nie jest językiem romskim. 
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III. Nauczanie języków mniejszości, kształcenie nauczycieli tych 

języków oraz zasady funkcjonowania kierunku filologii języka 

mniejszości na uczelni wyższej 

 

Odpowiedzi poszczególnych państw na pytania zawarte w drugim punkcie, a 

dotyczące nauczania języków mniejszości, kształcenia nauczycieli tych języków, 

finansowania kształcenia studentów języków mniejszościowych oraz minimalnej liczby 

studentów, niezbędnej dla prowadzenia na wyższej uczelni nauki języka mniejszości, w 

większości przypadków okazały się powierzchowne i niewystarczające. Z tego powodu 

całość uzyskanych informacji trudno uznać za dostarczające zadowalającej wiedzy o 

badanych zagadnieniach. Informacje przedstawiane przez poszczególne państwa nie dają 

możliwości ich zsyntezowania, przymuszają do opisowego sposobu ich omówienia.  

Z tego omówienia zostaną wyłączone państwa, które znalazły się w grupie 

pierwszej, czyli w grupie państw nieuznających mniejszości regionalnych lub 

narodowych. Przypomnijmy, że dotyczy to Bułgarii, Estonii, Grecji, Gruzji, Irlandii i 

Luksemburga. Wyjątkiem w tej grupie jest Grecja, która formalnie nie uznaje mniejszości 

narodowych czy etnicznych, ale na podstawie traktatów międzynarodowych uwzględnia 

prawa językowe tureckiej mniejszości językowej jako mniejszości religijnej. W drugiej 

grupie znalazło się pięć państw, które uznały za mniejszości językowe wyłącznie 

mniejszości narodowe oraz mniejszość romską. Są to: Austria (oprócz mniejszości 

narodowych uznaje mniejszość romską, ale mniejszość ta nie ma prawa do nauczania w 

swoim języku), Czarnogóra, Czechy, Litwa i Słowenia. W przypadku obu tych grup 

państw nauka języka obcego stanowi klasyczną naukę filologii obcej, realizowaną zgodnie 

z państwowymi przepisami, więc analiza wdrożonych w tym zakresie rozwiązań nie 

dostarczy informacji dotyczących sytuacji tradycyjnych autochtonicznych mniejszości 

językowych. 

Wyjątkowa tu jest pozycja Czech, gdyż jest to jedyne państwo w grupie państw, 

które udzieliły odpowiedzi i które wprowadziło szeroka naukę, obok języków mniejszości 

narodowych, również języka romskiego. Uniwersyteckie studia romskie są prowadzone 

już od 1991 roku, obecnie na czterech wyższych uczelniach oraz na poziomie licencjackim 

i magisterskim.  

Państwa, które znalazły się w dwóch kolejnych grupach, to państwa, które 

przyznały prawa mniejszości przedstawicielom mniejszościowych, nie tylko narodowych 

grup językowych. Są to: Albania, Belgia, Chorwacja, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Kanada, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 

Szwajcaria, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania. Wśród tych państw działań na rzecz 

nauczania języków mniejszościowych nie podejmują Holandia i Portugalia. W Holandii 

uznano, że nie ma potrzeby kształcenia nauczycieli języka fryzyjskiego, gdyż wszyscy 

nauczyciele są Fryzami. Można by powiedzieć, iż jest to oryginalne podejście, bo na tej 

samej zasadzie nie warto byłoby kształcić nauczycieli języka niderlandzkiego: wszak 

prawie wszyscy są oni Holendrami. Natomiast Portugalia poinformowała, że w okręgu 

Miranda do Douro naucza języka mirandyjskiego w szkołach podstawowych i w 

gimnazjach, natomiast nie dołączyła jakichkolwiek uzupełniających informacji.  

Państwami, które udzieliły informacji ogólnikowych i niewystarczających o 

nauczaniu w językach tradycyjnych mniejszości terytorialnych, są również: 

 Belgia, która poinformowała, że prowadzi nauczanie szeregu języków 

regionalnych endogennych, opracowała podręczniki tych języków i że 
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wspiera prowadzenie kursów dziennego nauczania nauczycieli tych 

języków, ale nie przedstawiła pełniejszych informacji; 

 Francja, która pomimo nieratyfikowania Karty Języków Regionalnych 

lub Mniejszościowych uznała formalnie status części tradycyjnych 

języków regionalnych i dopuszcza ich lokalne nauczanie, ale w 

odpowiedzi nie podała informacji na ten temat; 

 Łotwa; 

 Mołdawia; 

 Rumunia.  

W czterech państwach tradycyjne języki lokalne mają status języków regionalnych 

urzędowych, a zasady ich nauczania, jak również zasady kształcenia nauczycieli, zależą od 

władz regionu i nie podlegają decyzjom centralnym. 

Sytuacja taka występuje w: 

 Hiszpanii – nie podaje ona szczegółowych odpowiedzi, informując 

jedynie, że w regionach nauczyciele zobowiązani są do znajomości 

języków obcych; 

 Kanadzie, która dopuściła jako języki urzędowe wyłącznie języki 

Eskimosów na Terytorium Nunavut i na Terytorium Północno-

Zachodnim, nie przyznając tych praw ponad siedemdziesięciu 

plemionom indiańskim, a deklaracje o uznaniu praw ludności tubylczej 

nie mają przełożenia na ochronę ich języków ani na programy ich 

nauczania;  

 Szwajcarii, w której oprócz urzędowych języków francuskiego, 

niemieckiego i włoskiego w kantonie Gryzonii, największym i 

najbardziej wysuniętym na wschód kantonie Szwajcarii, leżącym na 

pograniczu Włoch, Austrii i Liechtensteinu, językiem urzędowym jest 

również romansz, czyli język retoromański. W kantonie tym są trzy 

obowiązujące języki urzędowe: język niemiecki użytkowany przez 

68,3% ogółu ludności, język romansz, użytkowany przez 14,5% oraz 

język włoski z 10,2% użytkowników. Jednak prace nad 

wprowadzeniem romansz jako języka alfabetyzacji w szkole, 

zainicjowane w 2004 roku, nie zostały wdrożone w życie;  

 Wielkiej Brytanii, która wprowadziła zdecentralizowany system 

nauczania języków mniejszości regionalnych: gaelickiego, 

irlandzkiego, szkockiego, walijskiego oraz kornijskiego i manx. 
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Władze poszczególnych regionów wspierają w znaczącym zakresie 

naukę tych języków. Warto podkreślić, że język kornijski wymarł na 

przełomie wieku XVIII i XIX, a w XX wieku został ożywiony, 

podobnie zanikający język walijski został faktycznie przywrócony do 

nauczania i używania w Walii. 

Całkowicie odmienny system decydowania o nauce języków mniejszości przyjęty 

został w Albanii: tam decyzje o sposobie użycia języka mniejszości oraz tworzeniu klas w 

językach mniejszości językowych podejmuje Rada Ministrów. Również do tego 

centralnego organu należy podejmowanie decyzji, czy w konkretnym regionie mniejszość 

występuje w wystarczającej liczbie i czy ma prawo do nauki w swoim języku. Jak podano 

w odpowiedzi, na uczelniach wyższych nauczany jest jedynie język narodowy. 

Język tradycyjnej mniejszości nienarodowej dopuszczony jest jako lokalny język 

urzędowy na terenie wyłącznie czterech gmin w Finlandii: dotyczy to języka lapońskiego 

(saami).  

W Szwecji, gdzie również występuje znaczący odsetek ludności lapońskiej, język 

saami posiada ten sam status co język fiński, jidysz, meänkieli (dialekt fiński) i romski, 

lecz z udzielonej odpowiedzi wynika, że oprócz warstwy deklaratywnej podejmowane 

działania na rzecz nauczania tych języków są niewystarczające.   

W Chorwacji, która wprowadziła bardzo szeroką ochronę języków mniejszości, 

realizowane są szerokie programy edukacyjne w tych językach – na poziomie lokalnym i 

regionalnym. Z języków nienarodowych dotyczy to lokalnego języka rusińskiego.  

Natomiast na uczelniach wyższych spośród języków mniejszości istnieje możliwość nauki 

wyłącznie języka włoskiego. 

Niemcy nie dopuścili języka regionalnego lub mniejszościowego jako lokalnego 

języka urzędowego. Natomiast język duński nauczany jest w ramach filologii 

skandynawskiej, języki fryzyjskie są przedmiotem odrębnego kierunku studiów, filologii 

fryzyjskiej, na dwóch uniwersytetach. Możliwości poznania języków Serbołużyczan 

ograniczone są do Instytutu Badań Łużyckich na Uniwersytecie w Lipsku. Język romski 

nie jest nigdzie nauczany.  

Węgry również stworzyły szerokie możliwości nauczania języków 

mniejszościowych, mniejszości narodowych oraz języka romskiego, na poziomie 

podstawowym i średnim, natomiast na poziomie uczelni wyższych istnieją wyłącznie 

filologie narodowe. Zgodnie z udzielonymi informacjami, języki mniejszościowe na 

Węgrzech nie mają charakteru terytorialnego, ze względu na rozproszenie ludności, w 

związku z czym nie istnieje problem wprowadzania lokalnych języków urzędowych, 

niezależnie od języka narodowego.  

Większość respondentów nie udzieliła konkretnej odpowiedzi na pytanie 

dotyczące minimalnej liczby studentów dla uruchomienia lub kontynuowania nauczania 

filologii w zakresie języka mniejszości na uczelni wyższej. Większość odpowiadających 

udzielała odpowiedzi, że warunki te określa każda z uczelni indywidualnie i nie ma w tym 

zakresie unormowań centralnych. Są cztery wyjątki. Kanada poinformowała, że 

minimalna grupa studentów wynosić musi od 20 do 30, Czechy, że zazwyczaj grupę 

stanowi od 6 do 20 osób, na Litwie minimalna grupa studentów to 15 osób, natomiast 

Niemcy zaznaczyli, że przy braku odpowiedniej liczby studentów seminaria ograniczone 

do liczby 4 studentów mogą być prowadzone w gabinetach profesorów.  

Należy również zaznaczyć, że państwa nieuznające mniejszości regionalnych lub 

narodowościowych na uczelniach wyższych prowadzą naukę języków mniejszości. Tak 
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jest na przykład w Gruzji, która nie uznaje języków regionalnych lub mniejszościowych, 

ale na poziomie podstawowym i szkoły średniej prowadzi naukę języków azerskiego, 

ormiańskiego, osetyńskiego i rosyjskiego, oraz że funkcjonują zarówno szkoły 

podstawowe i średnie mniejszości narodowych oraz mieszane, w których zajęcia 

odbywają się w języku gruzińskim i języku mniejszości. Nadto na uniwersytecie w Tbilisi 

na kierunku kaukazologia można studiować języki kaukaskie, jak abchaski, 

azerbejdżański, czeczeński, inguski, osetyński, a także funkcjonują studia ormiańskie i 

turkologia.  
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