
De Ferklearring fan Salzburg
foar in Meartalige Wrâld

WY LIBJE YN IN WRÂLD DÊR’T:
• Alle 193 lannen fan de Feriene Naasjes en de measte minsken meartalich binne
• Op dit stuit 7,097 talen praat wurde oeral op de wrâld
• 2,464 fan dy talen bedrige wurde* 
• 23 talen dominearje, dy’t praat wurde troch mear as de helte fan de 

wrâldbefolking
• 40% fan de minsken gjin tagong hat ta edukaasje yn de taal dy’t sy behearskje2 
• 617 miljoen bern en adolesinten net in minimumnivo berikke yn it lêzen
• 244 miljoen minsken ynternasjonale migranten binne, fan wa’t 20 miljoen 

flechtelingen binne, in taname fan 40% sûnt 2000. Byelkoar rekkene, soene 
migranten en flechtelingen it 5e meast befolke lân fan de wrâld foarmje.

Us wrâld is wier-wier meartalich. Dochs wurde miljoenen minsken as gefolch fan 
har talen en taalfeardichheden op efterstân setten troch in protte edukative en 
ekonomyske systemen, maatskiplike prosessen en oerheden. Wy moatte dy útdaging 
oanpakke as wy de Sustainable Development Goals helje wolle, dy’t yn 2015 troch 
193 lannen oannommen binne om “in ein oan earmoede te meitsjen, de ierde te 
beskermjen en wolfeart foar eltsenien te garandearjen.” Om substansjeel foarút 
te buorkjen is in rjochtfeardich edukaasje-systeem fan fundaminteel belang, dat 
basearre is op in sterk en earlik taalbelied.

UTGONGSPUNTEN
• Meartaligens hat twa aspekten: it eksplisyt learen en ûnderwizen fan talen én de 

ynformele kommunikaasjepatroanen dy’t fan pas komme yn meartalige gebieten.
• Meartaligens betsjut: de kennis en it behearskjen fan mear talen troch yndividuen.
• Histoaryske, geografyske en sosjaal-ekonomyske omstannichheden liede ta 

ferskate foarmen en gebrûk fan meartaligens. 
• Meartalich ûnderwiis, en de maatskiplike stipe foar meartaligens troch lannen en 

ynternasjonale organisaasjes, stimulearret útwikseling fan kennis en ynterkultureel 
begryp; it fersterket ek ynternasjonale relaasjes. 

Doelmjittich taalbelied kin de sosjale kohesy en ûnderwiisresultaten ferbetterje en it 
kin ekonomyske ûntwikkeling stimulearje. Oanfoljende manieren fan taalferwerving 
makket it mooglik dat bern better lêzen en skriuwe kinne yn de memmetaal; dat 
helpt mienskippen om har talen te behâlden, dy’t ferbûn binne oan de identiteit, de 
kennis en it leauwen fan de mienskip; dat skept mooglikheden om nije talen te learen 
mei persoanlike, rekreative, kulturele of ekonomyske foardielen. ‘Meartaligens’ as 
belied kin de unike en fitale boarne fan taalferskaat stypje en kin in positive feroaring 
stimulearje, sawol ekonomysk, sosjaal as polityk.

Wy fiterje yndividuen, koöperaasjes, ynstitúsjes en regearings oan om in meartalige 
wize fan tinken oan te nimmen dy’t it taalferskaat heech yn it findel hat en 
stimulearret as de wrâldwide noarm, dy’t taaldiskriminaasje oanpakt, en in 
taalbelied ûntwikkelet dat meartaligens befoarderet. 

Yn de wrâld dêr’t wy allegear 
mei-inoar ferbûn binne, is it 
fermogen om mear talen te 
praten en te kommunisearjen oer 
talige grinzen hinne in wichtige 
feardichheid. Sels in bytsje 
kennis fan mear as ien taal biedt 
foardielen. De behearsking fan 
oare talen betsjut in nij soarte 
fan wrâldwide ‘geletterdheid’. It 
learen fan talen moat útwreide 
wurde foar eltsenien, jong en âld.

Lykwols wurdt oan miljoenen 
minsken oer de hiele wrâld it 
ynherinte rjocht ûntsein om 
fan har talen dy’t ferbûn binne 
oan identiteit en mienskip, te 
genietsjen en dy te hanthavenjen 
en te ûntwikkeljen. Dat ûnrjocht 
moat rjochsetten wurde yn 
taalbelied dat meartalige 
mienskippen en yndividuen 
stimulearret.

Wy, de dielnimmers oan de sessy 
Springboard for Talent: Language 
Learning and Integration in a 
Globalized World fan it  
Salzburg Global Seminar  
(12-17 desimber 2017:  
salzburgglobal.org/go/586), 
roppe op ta belied dat 
meartaligens en taalrjochten 
heechhâldt en wurdearret.

It Salzburg Statement for a 
Multilingual World sil ûnderboud 
wurde troch in wiidweidich 
rapport en blogs oer wichtige 
ûnderwerpen, dy’t yn de rin fan 
2018 publisearre wurde.  

SalzburgGlobal.org

The Salzburg Statement for a Multilingual World was jointly drafted in English by Salzburg Global Fellows.  
All translations have been provided through the goodwill and voluntary efforts of the Fellows and their colleagues.  
Read the original here: education.salzburgglobal.org/statements
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http://education.salzburgglobal.org/statements
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/40_dont_access_education_in_a_language_
http://salzburgglobal.org/go/586
http://www.SalzburgGlobal.org
http://education.salzburgglobal.org/statements


OANBEFELLINGS
It meitsjen fan belied
Súksesfol taalbelied hat ferlet fan ynbring troch spesjalisten en aktive dielname fan kaaifigueren út de mienskip. It 
nimmen fan rasjonele en heldere besluten oer taal yn de mienskip betsjut:
• It stellen fan heldere doelen, dy’t realistysk en helber binne
• It belûken fan alle belanghawwenden yn it beliedproses, mei in promininte rol foar ûnderwizers en dosinten 

yn alle stadia
• It befoarderjen fan de trochgeande learline fan foarskoalsk learen oant nei it eineksamen, mei boppedat 

bûtenskoalsk en libbenslang ûnderwiis
• It konsintrearjen op alle pluspunten en ferletten oangeande taal, wêrûnder it behâlden, it learen en it brûken 

fan de memmetalen fan minderheden
• Gebrûk meitsje fan de útkomsten fan ûndersyk op it mêd fan edukaasje en kognysje foar it learen fan in 

memmetaal en oare talen
• It ynsetten op de krêft fan kommunikaasjetechnologyen
• Ynstean foar adekwate finansiering foar it folslein ymplemintearjen fan belied
• It geregeld kontrolearjen en evaluearjen fan beliedsdoelen en de ymplemintaasje

It ûnderwizen en learen
Folslein taalbelied omfiemet it sosjaal en ekonomysk libben, de kultuer en ek edukaasje. Foar mienskippen is it 
essinsjeel om it libbenslang learen fan talen te stypjen, om sa de meartaligens te ûnderhâlden en derfan te profitearjen. 
Edukaasje en belied oangeande feardichheden op de wurkflier moatte eins befoarderje, dat elkenien in taal leare 
kin; dêrneist is in positive wurdearring foar taalferskaat fan belang. Bern en folwoeksenen soene hieltyd op ‘e nij 
tagong hawwe moatte ta kânsen en mooglikheden om har hiele libben lang har taalkwaliteiten te ûntwikkeljen, te 
ferrykjen en te fergrutsjen. 

Der is in nij paradigma foar edukaasje nedich, mei tradysjonele en alternative kennissystemen ynbegrepen, dat gebrûk 
makket fan moderne techniken. Plakken dêr’t in taal aktyf leard wurde kin, geane fierder mei wat op skoallen en yn 
it heger ûnderwiis leard wurdt. In grut ferskaat oan plakken kin aktyf bydrage oan it aktyf learen en wurdearjen fan 
talen: thús en bûtendoar, sosjale netwurken, digitale omjouwings en opfanglokaasjes foar flechtlingen en statushâlders.

It oersetten en ynterpretearjen
Tsjinstferliening fan tolken en oersetten kin fan belang wêze foar it oanbieden en it fersprieden fan iepenbiere tsjinsten 
en foar de ynformaasjeútwikseling yn meartalige gebieten. Ommers: lykweardige tagong en dielname oan wolwêzen, 
ûnderwiis, ekonomyske en juridyske foarsjennings is ôfhinklik fan frij tagonklike en profesjonele taalbemiddeling.

OPROP TA AKSJE
Kaaifigueren dy’t feroaring yn gong sette kinne, binne: ûndersikers en ûnderwizers; mienskipswurkers, 
maatskiplike en net-gûvernemintele organisaasjes; stimmen út de kultuer en de media; oerheden en gesachsdragers; 
bedriuwen en kommersjele partijen; helpynstânsjes en ûntwikkelingsagintskippen; boppedat stiftings en fûnsen.  
Wy roppe har allegear op om:
• Taabelied, gebrûk en technologyen te ûntwikkeljen dy’t gearhingjende en dynamyske mienskippen oanfiterje 

ta in positive hâlding oangeande meartaligens 
• Aktyf taalrjochten, ferskaat oan talen en kultueren, en boargerrjochten te stimulearjen yn offisjele dokuminten 

en publike berjochtjouwing
• Alle gefallen fan diskriminaasje, foaroardielen en ûngelikense kânsen op it mêd fan taallearen en alfabetisearring 

oan te pakken
• Te erkennen dat minderheden, migranten en flechtlingen in grut talich fermogen besitte, dat fan grutte wearde 

is foar ús wrâld - no en yn de takomst

Boppesteande kaaifigueren kinne elk op har eigen wize meartaligens omearmje en stimulearje foar sosjale 
foarútgong, sosjale rjochtfeardichheid en partisipearjend boargerskip. Mei-inoar kinne wy aksje ûndernimme 
om derfoar te soargjen dat de skatkeamer fan de meartaligens bewarre bliuwt foar takomstige generaasjes. 

*You can find references for all statistics online: education.salzburgglobal.org/statements
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