
 

Izjava avstrijskega zveznega predsednika Alexandra Van der Bellena ob evropskem dnevu 

jezikov 26. septembra 2019 

 

Odprtost, strpnost in nasprotovanje sovražnostim na vseh področjih skupnega življenja so ključne 

vrednote močne in uspešne Evrope. 

 

Na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo  evropski dan jezikov. To 

je poziv vsem evropskim državljankam in državljanom, da se učijo jezikov in priznavajo kulturno 

raznolikost kot pomembno vrednoto. 

 

Ta posebni dan je priložnost, da praznujemo raznolikost jezikov, ki se govorijo v naših državah in 

skupnostih. Na ta način pokažemo, da v Evropi v enaki meri cenimo in spoštujemo prav vse glasove. 

Prav za to se zavzema Svet Evrope, najstarejša medvladna organizacija, ki letos praznuje 70. obletnico 

obstoja. 

 

Ponosen sem, da igra Avstrija kot država gostiteljica Evropskemu centru za moderne jezike Sveta 

Evrope (ECMJ) v Gradcu posebno vlogo pri spodbujanju učenja jezikov. Leto 2019 je pomembno leto 

za Center. Skupaj s 33 državami članicami praznuje svoj 25-letni jubilej v službi raznojezičnosti, ki 

postavlja jezike v središče vsega učenja in medsebojnega razumevanja. 

 

Ob evropskem dnevu jezikov potekajo po celi Evropi številne prireditve na šolah, univerzah in kulturnih 

ustanovah. Avstrija se pri teh dejavnostih intenzivno udeležuje.  

 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki to čudovito pobudo podpirate in se Vam pridružujem z najlepšimi 

željami za v prihodnje!  

www.coe.int/EDL  

 

O evropskem dnevu jezikov 

Ocenjujejo, da obstaja v Evropi več kot 225 avtohtonih jezikov, kamor ne 

štejemo jezikov, ki so prišli na celino s selitvami. 

 

Osnovni cilji evropskega dneva jezikov so:  

http://www.coe.int/EDL


 dvigniti zavest o pomembnosti učenja jezikov z namenom spodbujanja raznojezičnosti in 

medkulturnega razumevanja; 

 zavzemati se za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi;  

 spodbujati vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. 

 

Svet Evrope in Evropska komisija sodelujeta tesno pri koordinaciji tega dne. Za to namenjena spletna 

stran www.coe.int/edl, ki je na voljo v 39 jezikih, ponuja podrobne podatke o dogodkih, ki se odvijajo v 

počastitev tega dne, ter širok nabor raznovrstnih virov in dejavnosti za vsakogar, ki ga zanimajo jeziki 

in učenje jezikov. 

http://www.coe.int/edl
https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx

