
O ARTIGO 7 DA CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS 
 

Dr. Robert Dunbar 

School of Law (Facultade de Dereito) 

University of Aberdeen (Universidade de Aberdeen) 

 

En moitos sentidos, o artigo 7 é a disposición única máis importante da Carta Europea 

das Linguas Rexionais ou Minoritarias (no sucesivo denominada «a Carta»). Primeiramente, 

porque resulta aplicable a todas as linguas rexionais ou minoritarias dun Estado (de agora en 

diante, «LRM»), un aspecto que, como veremos, foi ratificado polo Comité de Expertos, a 

diferenza do que ocorre cos diversos compromisos establecidos na parte III, que só se aplican 

a aquelas LRM que o Estado designar expresamente. En segundo lugar, porque todas as 

disposicións do artigo 7 son aplicables ao conxunto das LRM do Estado, a diferenza —máis 

unha vez— dos sesenta e cinco parágrafos e subparágrafos da parte III da Carta, que 

unicamente se aplican a unha LRM dada na medida en que o Estado decidise asumir ese 

compromiso en concreto. En terceiro lugar, porque o artigo 7 establece uns obxectivos e 

principios xerais sobre os cales os Estados deben basear «a súa política, a súa lexislación e as 

súas prácticas»; a este respecto, e como deixa claro o Informe explicativo, este artigo 7 non 

contén ningunha norma precisa de execución —estas áchanse na parte III—, mais si dispón 

«o marco necesario para preservar as linguas rexionais ou minoritarias»1. 

Algúns consideran que, dado que as obrigas estipuladas no artigo 8 non son tan 

detalladas nin precisas como as da parte III, en certo sentido teñen menos importancia. Esta 

perspectiva é comprensible, mais errónea. Para aquelas LRM que non queden cubertas pola 

protección garantida na parte III, así como para as «linguas sen territorio» do Estado, que non 

poden gozar desa protección, o artigo 7 constitúe unha «primeira liña de protección». É máis: 

mesmo no caso daquelas LRM designadas na parte III, tal e como advertiu Jean-Marie 
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Woehrling, ao analizar máis polo miúdo o artigo 7 fica claro que «os principios son precisos 

e lles impoñen esixencias considerables aos Estados que asumen con seriedade a práctica 

deses principios»2. A isto eu engadiría un par de consideracións máis, que ampliarei nos meus 

comentarios finais, a saber: que ese mesmo nivel de precisión das obrigas contidas na parte 

III poden acabar sendo, en moitos casos, un punto feble, ou polo menos un factor limitador; e 

que a propia xeneralidade dos compromisos indicados no artigo 7 pode tornarse nun punto 

forte. Neste aspecto inflúen tanto elementos técnicos como, de xeito máis amplo, políticos. 

Desde unha perspectiva técnica, como Tom Moring e mais eu sinalamos no noso 

estudo sobre a Carta e os medios de comunicación3, este instrumento elaborouse nun 

momento moi concreto, pero o mundo que describe muda decontino, e eses compromisos tan 

precisos estipulados na parte III son, a miúdo, incapaces de lle dar resposta a este contorno 

cambiante. Isto vese con especial claridade no que se refire aos medios de comunicación, os 

cales, desde a época en que se redactou a Carta —hai case vinte anos— experimentaron unha 

explosión de innovacións. O mundo dos medios descrito no artigo 11 —cadeas de televisión, 

emisoras de radio e xornais— xa case resulta pintoresco. E que facemos cos novos medios e 

tecnoloxías da comunicación, sobre os que o artigo 11 garda case total silencio? Pois ben, a 

propia xeneralidade do artigo 7 achéganos as ferramentas que precisamos para asumir esta 

mudanza: na alínea 1.d), coa súa demanda de que os Estados faciliten ou fomenten, ou 

ambos, o emprego oral e escrito das LRM na vida pública e na privada, achamos todo o que, 

na miña opinión, precisamos para podermos pasar a considerar todas as cuestións que 

suscitan as novas tecnoloxías mencionadas, así como o contorno cambiante en que terán de 

existir as LRM. 
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Con respecto ás políticas, habemos ser conscientes dos límites, e mesmo dos perigos, 

que comporta a parte III. A este respecto quixera partir do propósito mesmo da Carta e, así, o 

Informe explicativo afirma —como se deixa patente no preámbulo do instrumento— que ten 

un obxectivo preponderantemente «cultural»4, o cal coido que non é de todo correcto en 

sentido estrito. O Informe explicativo aclara que a Carta está «pensada para protexer e 

promover as linguas rexionais ou minoritarias, que constitúen un ben ameazado do 

patrimonio cultural europeo». A preocupación última pode ser de natureza cultural —a 

protección do patrimonio cultural de Europa—, mais a inmediata é de índole sociolingüística: 

a protección e a promoción das LRM. Este aspecto patrimonial ficará protexido só na medida 

en que a Carta (un de moitos instrumentos posibles) consiga preservar as LRM; e neste 

sentido, como xa aducín noutra obra5, a Carta ha de interpretarse e aplicarse tendo moi en 

conta o eido sociolingüístico. Dentro de tal contexto, o artigo 7 adquire maior importancia 

por ser, de todas as disposicións da Carta, o único que nos permite ter unha «visión de 

conxunto» e avaliar a actuación dun Estado en función do que efectivamente lles ocorra ás 

LRM e das medidas que haxa que adoptar, partindo do coñecemento da situación 

sociolingüística e, máis concretamente, das políticas e da planificación destinadas ás linguas 

minoritarias. Chegados a este punto hai que facer tres puntualizacións. En primeiro lugar, 

malia o Informe explicativo dispor que, á hora de elixiren entre as obrigas contidas na parte 

III, os Estados non poderán escoller arbitrariamente entre as diversas alternativas, senón que 

terán de buscar, para cada LRM, aquela sección cuxa redacción se axuste máis ás 

características e ao estado de desenvolvemento desa lingua6, eu coido que é patente que os 

Estados rara vez escollen en función deste criterio. E rara vez se guían pola pregunta de que 

combinación de medidas das indicadas na parte III resultaría ideal para que a influencia 
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destas na saúde das LRM fose a máxima posible; en efecto, as escollas adoitan facerse ad hoc, 

de acordo co que o Estado xa estea a facer no tocante a estas linguas.  

En segundo lugar, as obrigas da parte III fan que, necesariamente, o Comité de 

Expertos teña de se centrar polo miúdo na cuestión de ata que punto se están a pór en práctica 

os compromisos adquiridos; non invitan a considerar os efectos que as medidas, tanto cada 

unha delas como todas en conxunto, están a ter na vitalidade do idioma de que se tratar. Pode 

suceder que se estean a aplicar plenamente todas as accións asumidas nos compromisos e 

que, aínda así, esa LRM siga a perder falantes ou ámbitos de uso valiosos. E daquela que?  

En terceiro lugar, sendo detallada como é a parte III, adoece de baleiros significativos. 

Neste sentido, existen relativamente poucas disposicións destinadas a regular o emprego da 

lingua en eidos tan relevantes como o fogar, a comunidade local ou o ámbito privado e 

voluntario, entre outros; e poucas disposicións que nos permitan examinar a situación desde 

certa distancia e reflexionar sobre os efectos indirectos que estean a exercer na vitalidade das 

LRM aquelas medidas estatais que, en aparencia, non teñen nada que ver con elas, como as 

políticas de desenvolvemento económico e social: políticas que, de todos os xeitos, poden 

influír significativamente nunha comunidade lingüística ao repercutiren no contorno social e 

económico en que esta ha de sobrevivir. En troques, o artigo 7 si nos permite avaliar todas 

estas cuestións, xa que a súa amplitude fai posible ter unha visión de conxunto da totalidade 

do ámbito abranguido por unha política que incida nas LRM e nos seus falantes. Neste sentido, 

o artigo 7 constitúe, ao meu ver, o verdadeiro motor da Carta. Mais a cuestión é a seguinte: 

ata que punto se explota o potencial de que dispón neste eido? 

Na miña presentación voume centrar principalmente no traballo feito polo Comité de 

Expertos no que atinxe ao artigo 7 e, máis en concreto, vou examinar os modos en que este 

Comité aplicou —e, ao facelo, interpretou e aclarou— o artigo. Logo de analizar polo miúdo 

todas as disposicións deste artigo, emitirei algúns comentarios xerais sobre o traballo que leva 



feito ata agora o Comité, para despois concluír volvendo ao problema que acabo de 

mencionar: en que medida se está a explotar xa o enorme potencial do artigo 7. 

 

O artigo 7 

Con respecto ás linguas ás que se aplica este artigo, o propio tratado parece deixalo 

razoablemente claro: a todas aquelas que se axustaren á definición de «lingua rexional ou 

minoritaria» establecida no artigo 1.a) ou, para os efectos do parágrafo 5 do artigo 7, a todas 

aquelas que se adecuaren á definición de «linguas sen territorio». A diferenza do que ocorre 

na parte III, no tocante á cal o Estado designa as linguas ás que resulta aplicable, non fai falla 

designar ningún idioma para este se beneficiar da protección concedida polo artigo 7. 

 O Comité de Expertos deixou claro que as linguas ás que se aplica o artigo 7 deben 

identificarse de maneira obxectiva e en función da definición de LRM estipulada no artigo 1.a) 

da Carta7. Nos supostos en que un Estado, nos seus informes periódicos, non ofrecer 

información sobre a existencia de linguas rexionais ou minoritarias, ademais da lingua que 

designase para os efectos da parte III, o Comité de Expertos deberá solicitar que en informes 

periódicos posteriores se ofrezan datos adicionais sobre todas as linguas que poderían quedar 

cubertas polo artigo 78. Nalgunhas circunstancias xurdiu a dúbida de se este artigo é aplicable 

a unha determinada lingua, por non haber certeza de se esta conta con presenza tradicional. 

Por exemplo, no caso de Dinamarca esta incerteza afectaba ao groenlandés, o feroés e o 

romaní, e para cada un deles o Comité de Expertos advertiu unha falla de información 

estatística que impedía entender con claridade a situación obxectiva que había que avaliar, o 

cal levou o Comité a lle solicitar máis datos ao Estado9. Resulta obviou que, con esta 
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actitude, o Comité dá a entender que estas cuestións se han determinar en función de datos 

obxectivos. 

 O Comité de Expertos tamén ten considerado a cuestión de se, de acordo coa 

definición de lingua rexional ou minoritaria ofrecida no artigo 1.a) da Carta, se lle debe negar 

a un idioma a categoría de LRM por ser un «dialecto». Chipre, por exemplo, pretendera excluír 

da protección da Carta o árabe maronita chipriota baseándose en que se trataba dun dialecto 

do árabe, mais o Comité fixo notar ao respecto que, ademais da súa longuísima presenza na 

illa, o árabe maronita chipriota difire das linguas oficiais de Chipre —o grego e o turco— e 

polo tanto debe considerarse LRM
10. 

 Como moitas das disposicións contidas na parte III, as obrigas do parágrafo 1 do 

artigo 7 só resultan aplicables «nos territorios en que se falen as citadas linguas». Tamén no 

referente a este punto o Comité de Expertos indicou que adoptará unha determinación en 

función dos feitos obxectivos que veñan dados por un traballo de investigación axeitado; así, 

no seu informe inicial sobre Austria, o Comité foi informado de que existía en Viena un 

número significativo de falantes de croata de Burgenland e solicitou que se fornecesen máis 

datos sobre esta cuestión no seguinte informe periódico de Austria, datos, «a ser posible, 

baseados nun estudo científico»11. 

 

A alínea 1.a):  O recoñecemento das linguas rexionais ou minoritarias 

como expresión da riqueza cultural 

 

En xeral, á hora de determinar se se cumpriu co disposto nesta alínea, o Comité de 

Expertos ten en consideración se unha LRM goza dalgún tipo de protección constitucional ou 

por lei (como pode ser mediante un decreto lingüístico) ou en virtude  dalgún documento de 
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medidas xerais12. Neste sentido, paga a pena advertir que o Comité de Expertos concluíu que, 

no seu parágrafo 3, o artigo 3 da Constitución española, que se refire á riqueza das variedades 

lingüísticas de España como un patrimonio cultural que debe ser obxecto de especial respecto 

e protección, «é un dos recoñecementos oficiais máis exemplares das linguas rexionais ou 

minoritarias como expresión da riqueza cultural que pode acharse en Europa»13. No contexto 

de España, o Comité tamén apuntou que «o recoñecemento da cooficialidade dunha lingua 

rexional ou minoritaria constitúe o modo máis firme de recoñecer oficialmente o seu valor»14. 

No entanto, as disposicións constitucionais, a lexislación e mesmo as declaracións que 

se fagan poden non resultar esenciais, dado que o Comité de Expertos ten achado, unha e 

outra vez, que o feito mesmo de o Estado identificar algunhas das súas linguas segundo o 

disposto na parte III da Carta constitúe un recoñecemento suficiente do valor desas linguas15. 

Dun xeito máis controvertido, o Comité interpreta que a mera ratificación da Carta, facendo 

mención explícita a unha lingua en tanto que cuberta pola parte II (mais non pola III), 

comporta recoñecer especificamente ese idioma como expresión de riqueza16. Dado que, de 

acordo coa propia interpretación do Comité de Expertos, tales declaracións carecen de efectos 

legais posto que a presenza dunha LRM se determina de xeito obxectivo, semellaría razoable 

que o Comité aceptase que a mera ratificación da Carta abonda. E o aparente resultado sería 

que se estaba a privar de todo significado esta alínea. 

 

A alínea 1.b): O respecto da área xeográfica de cada lingua rexional ou 

minoritaria 
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O Comité de Expertos expresou a súa preocupación naqueles casos en que unha 

mudanza nas fronteiras das áreas administrativas ten efectos negativos para a prestación de 

servizos nunha lingua minoritaria. Así, no seu informe inicial sobre Dinamarca, o Comité 

mencionou a inquietude da comunidade xermanofalante polas graves repercusións que se 

derivarían dunha potencial consolidación do condado en que residían, mediante a cal se 

crease unha unidade administrativa moito maior; e, neste sentido, o Comité instou as 

autoridades danesas a teren en plena consideración os compromisos da Carta que asumiran, 

antes de introduciren mudanza ningunha17. No seu segundo informe, o Comité fixo notar que 

os xermanofalantes foran consultados ao longo de todo o proceso e que as autoridades lles 

prestaran atención ás súas necesidades e ós seus intereses, o cal levara a adoptar «solucións 

especiais» non especificadas, co obxecto de salvagardar estes18. 

No informe inicial sobre Austria, o Comité de Expertos practicou probas que 

indicaron que os cambios producidos nas fronteiras dos distritos escolares estaban a ameazar 

a viabilidade dos centros educativos eslovenos, e recomendoulles ás autoridades austríacas 

que velasen por que esas mudanzas non comportasen efectos negativos para a protección nin 

para a promoción do esloveno na vida pública19. No segundo informe sobre Croacia, o 

Comité de Expertos deu conta das queixas que indicaban que, polo modo en que se fixeran as 

divisións administrativas en 1993, os falantes de croata serían maioría mesmo naquelas áreas 

onde se fala húngaro, situación que o Comité describiu como «insatisfactoria»20. 

Así mesmo, o Comité de Expertos apuntou que, nos casos en que unha LRM estea 

dividida en dúas entidades administrativas do mesmo Estado —son exemplos disto o vasco, 

que está presente na Comunidade Autónoma Vasca e en Navarra, e o catalán, repartido por 
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diferentes comunidades autónomas—, é precisa unha estreita coordinación entre esas 

entidades administrativas, que pode, de feito, resultar esencial para cumprir cos compromisos 

adquiridos ao abeiro da Carta21. No contexto de España, o Comité tamén apreciou que a 

creación en Navarra de zonas lingüísticas diferenciadas para a lingua vasca implicaba que a 

«zona mixta» desa Comunidade tiña que ficar excluída da protección que brinda a parte III22. 

 

A alínea 1.c): A necesidade dunha acción resolta de fomento das linguas 

rexionais ou minoritarias, co fin de as salvagardar 

 

Nun dos primeiros informes, o Comité de Expertos indicou que, «en vista das 

variadas conxunturas lingüísticas que se poden achar nos diversos países europeos, os autores 

da Carta non consideraron factible fornecer unha lista de accións que se puidesen percibir 

como “resoltas”»23. Non obstante, en xeral o Comité de Expertos semella buscar probas da 

existencia dunha «perspectiva estruturada» para encarar a protección das LRM, no canto de 

procurar simples medidas indicadoras de boa vontade e dun diálogo positivo cos falantes 

destas linguas24. Con todo, nalgúns casos o Comité fixou uns criterios marcadamente baixos, 

o cal leva a pensar que lles restou forza aos requirimentos do parágrafo. Por exemplo, no seu 

primeiro informe sobre Chipre, o Comité apuntou que, malia a inexistencia dun plan 

lingüístico xeral ou dalgunha estratexia nacional encamiñada á promoción en Chipre das 

LRM, «o Goberno deu mostras da adopción dunha acción resolta para promover o armenio»25; 

e esta acción, citada en parágrafos posteriores, consistiu principalmente na concesión de 

financiamento gobernamental a escolas primarias. Noutros casos, o Comité de Expertos 

mostrouse moito máis rigoroso.   
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Porén, no seu primeiro informe sobre Dinamarca, o Comité realizou o comentario 

xeral de que «adoptar unha política lingüística e a correspondente lexislación (ou medidas) ou 

regulamentos específicos en determinados ámbitos (administración, xustiza, medios de 

comunicación, etc.) contribuiría á efectiva aplicación en Dinamarca das disposicións da 

Carta»26. No segundo informe sobre este país, elaborado en 2007, os expertos incluíron unha 

declaración de políticas de maior amplitude que semella ser a que orienta a súa análise desta 

disposición en informes máis recentes. Así, fixeron notar que as «accións resoltas» 

encamiñadas a promover as LRM para as salvagardar abranguen varios aspectos, entre os cales 

se contan, en primeiro lugar, a creación dun marco legal para esta promoción; en segundo 

lugar, o establecemento de organismos que teñan competencias neste eido; e, en terceiro 

lugar, o fornecemento de recursos económicos suficientes27 [véxase tamén o segundo informe 

sobre Alemaña, parág. 24]. Mais o Comité non parece considerar que sexa necesaria unha 

política lingüística oficial, polo menos nos casos en que o marco xurídico e institucional e os 

recursos económicos dispoñibles permitan que as organizacións pertinentes adopten as 

«accións axeitadas» para a preservación das linguas28. 

O feito de na Constitución dun Estado se recoñecer a oficialidade dunha LRM, como 

no caso do sueco en Finlandia, equivale claramente —segundo interpreta o Comité de 

Expertos— á adopción dunha «acción resolta»29. Así mesmo, o Comité ten entendido 

xeralmente que as medidas lexislativas que apoian as LRM dan proba da asunción de accións 

resoltas, aínda que expresou a súa preocupación nas circunstancias en que achou que existen 

grupos significativos de falantes de LRM que fican parcialmente excluídos do marco 

lexislativo30. Efectivamente, nalgúns casos o Comité de Expertos instou a adoptar «un marco 
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xurídico específico» para a protección e a promoción de determinadas LRM, como o aragonés 

e o catalán en Aragón31. 

O Comité de Expertos tamén considera proba da adopción de «accións resoltas» a 

creación dun organismo de planificación lingüística que teña por fin «estudar o idioma e 

contribuír ao seu avance»32. 

É importante, así mesmo, que se fornezan os fondos suficientes para satisfacer os 

compromisos asumidos ao abeiro da Carta, cousa que o Comité de Expertos describe como 

«un aspecto crucial na salvagarda das linguas rexionais ou minoritarias»33. Malia recoñecer 

os efectos que poden causar as dificultades económicas, no caso de Croacia o Comité destaca 

a importancia do financiamento e apunta en particular ás realidades sociolingüísticas, 

nomeadamente «a dramática redución do número de falantes que amosan as estatísticas máis 

recentes»34. Isto implica que, na medida en que unha LRM dada sexa especialmente 

vulnerable, o grao de «resolución» con que se adopten as accións pode verse afectado na 

mesma medida. 

En moitas ocasións, o Comité de Expertos ten avaliado Estados en que as 

competencias en materia de LRM están repartidas entre dous niveis gobernamentais, quer en 

función dunha estrutura constitucional federal, quer como consecuencia dun proceso de 

transferencia de poderes decisorios. Nestes casos, o Comité advertiu que un dos niveis 

satisfai os requirimentos da alínea 1.c), mais o outro non35. 

Abofé, a aplicación de certas normas lexislativas e medidas dignas de louvanza é 

tamén unha cuestión que ten considerado o Comité de Expertos; así, por exemplo, nos 

comentarios feitos con respecto ao éuscaro no País Vasco, o Comité indicou que a cantidade, 

moi significativa, de medidas lexislativas e prácticas derivadas do recoñecemento da 
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34 Segundo informe sobre Croacia, (2005), parág. 22. 
35 Informe inicial sobre Austria (2005), parág. 62. 



cooficialidade do vasco constitúe, sen dúbida, unha «resposta significativa» á necesidade de 

emprender accións resoltas para promover esta lingua, malia os expertos sinalaren tamén que 

o exercicio concreto das medidas lexislativas «pode ser aínda insatisfactorio en determinadas 

áreas». Así mesmo, apuntouse que, ante esa necesidade, se fai precisa a participación doutros 

niveis gobernamentais —entre outros, as autoridades centrais e os municipios—, e moitos 

destes non levan á práctica as medidas adoptadas á escala da comunidade autónoma36. 

 

A alínea 1.d): A facilitación e/ou o fomento do emprego oral e escrito das 

linguas rexionais ou minoritarias na vida pública e na vida 

privada 

 

Xa desde os primeiros informes, o Comité de Expertos aclarou que ía interpretar o 

concepto de «vida pública» nun sentido amplo, que efectivamente se solapa cos compromisos 

indicados na parte III da Carta. Por exemplo, no informe inicial sobre Croacia, o Comité 

manifestou que este termo «é bastante xeral e pode referirse ao uso da lingua no ensino, na 

xustiza, na Administración, na vida económica e social, na cultural, nos medios de 

comunicación e nos intercambios transfronteirizos»37. Esta formulación repetiuse en moitos 

outros informes38, acompañada por veces pola insistencia do Comité de Expertos en que a 

obriga estipulada neste parágrafo non comporta simplemente «un permiso pasivo para 

empregar unha lingua rexional ou minoritaria na vida pública e na privada, senón que urxe os 

Estados parte a facilitaren ou fomentaren, ou ambos, o uso desas linguas» nos ámbitos 

públicos que se mencionan, como o ensino, os xulgados, a Administración e demais39. 

En ocasións o Comité de Expertos ten concedido especial importancia a iniciativas 

emprendidas en determinados eidos; así, no seu informe inicial sobre Austria, acolleu con 

agrado a introdución dunha emenda na lexislación sobre retransmisións, encamiñada a incluír 
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39 Informe inicial sobre Dinamarca (2004), parág. 36. 



a presenza de programas en LRM como parte do mandato público da radiodifusora estatal, 

advertindo da «importancia que revisten os medios de comunicación para as linguas rexionais 

ou minoritarias»40. Nos casos en que un idioma (por exemplo, o árabe maronita chipriota) 

non está codificado nin estandarizado, o Comité aprecia que as iniciativas de planificación do 

corpus desa lingua —iniciativas como a codificación e a estandarización— resultan «cruciais 

para a súa preservación, pois [isto] facilita o seu ensino no ámbito escolar, aumenta a súa 

visibilidade na vida pública —na prensa, por exemplo— e faina ascender na escala cultural»; 

e, en consecuencia, o Comité animou os poderes públicos a que, en colaboración cos falantes, 

buscasen os medios necesarios para pór en marcha esa planificación do corpus lingüístico41. 

Por outra banda, cando unha minoría lingüística está dispersa, o Comité destaca que resulta 

especialmente importante crear organismos que brinden oportunidades para se reunir e 

empregar a lingua, como se podería facer mediante o establecemento de centros culturais e 

xuvenís42. En todos estes casos, o Comité de Expertos demostrou verdadeira sensibilidade 

ante as realidades sociolingüísticas, aplicando sólidos principios de planificación das linguas 

minorizadas. 

Por outra banda, o Comité tense mostrado crítico cando o aumento no número de 

programas de radio emitidos en LRM se produciu na onda media, á cal non moitos poden 

acceder; e, neste sentido, o Comité fixo referencia á «importancia que, para incrementar a 

visibilidade das LRM, ten o contar con medios que resulten accesibles para o común da 

poboación»43. Indicouse tamén que os «medios de radiodifusión e retransmisión televisiva» 

son unha «esfera relevante» da vida pública, e téñense feito comentarios naqueles casos en 

que é limitada a presenza neles dunha determinada lingua44. 
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Así mesmo, o Comité de Expertos emitiu críticas naquelas circunstancias en que, 

como en Croacia, se aplican límites para determinar se o Estado debe proporcionarlles 

determinados servizos públicos aos falantes das LRM. Deste xeito, no segundo informe sobre 

Croacia, advertiuse que neste país os falantes dunha LRM tiñan que representar polo menos un 

terzo da poboación dun municipio dado para estaren autorizados a empregar a súa lingua en 

contextos oficiais; o cal, segundo manifestou o Comité, deixa excluídas varias comunidades 

onde a poboación de falantes dunha LRM é considerable e se presenta en concentracións 

significativas, mais sen chegar ao límite requirido45. 

 

A alínea 1.e): O mantemento e o desenvolvemento de relacións entre os 

grupos que empreguen unha lingua rexional ou minoritaria 

de maneira idéntica ou parecida 

 

O Comité de Expertos aprecia que esta disposición resulta especialmente pertinente 

cando, como ocorre co éuscaro, os falantes están divididos en dúas entidades rexionais: a 

Comunidade Autónoma Vasca e Navarra. Neste contexto, observouse que existen vínculos 

entre os falantes de ambas, mais «semella haber lugar para mellorar a cooperación entre as 

dúas comunidades en cuestión»: así, «parece problemática» a retransmisión en Navarra dos 

programas da cadea de televisión emitida en éuscaro na Comunidade Autónoma Vasca, xunto 

co obstáculo que supón a ausencia dun marco común para compartir materiais de ensino en 

vasco entre os sistemas educativos das dúas comunidades. O Comité, en xeral, animou as 

autoridades a buscaren vías para fomentaren unha colaboración máis estreita46. 

Tocante aos modos concretos en que se pode satisfacer esta obriga, o Comité ten 

estudado, por exemplo, a existencia de entidades aglutinantes que representen a todas as 
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minorías nacionais ou a outros grupos pertinentes, e que exerzan unha función asesora dos 

poderes públicos47. 

 

A alínea 1.f): A provisión de formas e medios adecuados para o ensino e o 

estudo das linguas rexionais ou minoritarias en todos os 

niveis apropiados 

 

O Comité de Expertos ditaminou claramente que o ensino é un dos factores que máis 

inflúen na promoción dunha lingua, sobre todo nas etapas de preescolar, primaria e 

secundaria48, e ten feito comentarios favorables sobre a dispoñibilidade de ensino bilingüe ou 

na lingua materna en escolas separadas, como nos centros de primaria Nareg de Chipre49. 

 O Comité ten expresado reiteradamente a súa preocupación naqueles casos en que non 

se ofrece docencia na LRM do mesmo xeito que en modalidades de ensino semellantes. Por 

exemplo, no segundo informe sobre Croacia, o Comité amosouse crítico cun programa 

educativo que tiña lugar os sábados, afirmando que lles esixía un esforzo adicional aos 

alumnos afectados e que os centros non ofrecen en sábado as mesmas instalacións que se 

usan pola semana50. Igualmente, no informe inicial sobre España, os expertos indicaron que o 

feito de o ensino dunha LRM ser optativo non contravén en si mesmo esta disposición, sempre 

e cando o ensino non se imparta de tal modo que a lingua en cuestión estea en clara 

desvantaxe; e isto sucede cando, como no caso do aragonés e do catalán en Aragón, os 

alumnos teñen que asistir ás aulas dadas na LRM fóra do horario escolar habitual, ou cando 

ese ensino non está recoñecido no plan de estudos normal51, ou —outro exemplo de situación 
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de desvantaxe da LRM— cando a materia impartida nesta lingua ten que competir con outras 

materias para reunir estudantes52. 

O Comité de Expertos é da opinión de que os Estados deberían facer menos estritas 

normas que son de xeral aplicación cando estas puidesen afectar a oferta educativa impartida 

en LRM. Así, no informe inicial sobre Austria, o Comité instou as autoridades austríacas a se 

mostraren máis flexibles cos regulamentos aplicables aos centros privados no tocante ao 

número mínimo de alumnos necesarios para formar unha clase53. 

Na mesma liña, a necesidade de materiais educativos e a formación de profesores 

constitúen temas que aparecen con regularidade nos informes do Comité de Expertos54. 

O Comité ten mencionado ademais o fomento da investigación en LRM, referíndose ao 

pertinente que resulta con relación a este parágrafo. Por exemplo, os expertos apreciaron que 

se crease un consello lingüístico que tiña por fin o progreso e a práctica da investigación 

nunha determinada lingua, aínda que neste caso tamén animaron o Goberno en cuestión a lle 

prestar máis apoio á docencia nesa lingua e, sobre todo, a explorar a posibilidade de 

promover o ensino do idioma e a correspondente formación de profesores55. 

O Comité de Expertos manifestou, así mesmo, que o mero feito de que os falantes 

dunha LRM non lles solicitasen ás autoridades o ensino e o estudo do seu idioma non exime o 

Estado da obriga de cumprir cos compromisos da Carta56. Non obstante, se se lles deu aos 

falantes acceso a información referida ás medidas de apoio dispoñibles e mesmo á lexislación 

en que se podían apoiar, e se eses falantes informaron as autoridades de que non había 

necesidade de emprender acción ningunha, considerarase que se satisfixo o compromiso57. 
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A alínea 1.g): A provisión de medios que lles permitan aprender unha 

lingua rexional ou minoritaria aos non-falantes que residan 

na área en que se  emprega esa lingua 

 

  O Comité de Expertos aclarou que esta disposición se aplica a dúas clases de non-

falantes: os que se definen como parte da comunidade lingüística e os que non se inclúen 

nela58. 

 

A alínea 1.h): A promoción de estudos e investigación sobre as linguas 

rexionais e minoritarias nas universidades ou centros 

equivalentes 

 

Considerarase que a creación dun instituto de investigación que estude as linguas dun 

Estado, comprendidas as LRM, contribúe ao cumprimento desta obriga59. 

Entre os tipos de iniciativas que o Comité xulga encomiables no que a este parágrafo 

se refire áchanse diversos proxectos de corpus lingüísticos. Como exemplo áchase o 

emprendido por Austria para a codificación e a estandarización do idioma dos xitanos de 

Burgenland, a fin de promover o emprego do romaní como medio escrito60. Por outra banda, 

nos seus informes sobre Croacia e Hungría, o Comité apuntou que o ruteno se enfronta a 

unha serie de problemas de vital importancia, como a falta dunha estandarización axeitada 

dentro do contexto nacional dos respectivos Estados61, e que por este motivo procede 

fomentar o estudo e a investigación sobre o ruteno para mellorar as condicións de ensino 

desta lingua. 

 

A alínea 1.i): A promoción de intercambios transnacionais para as 

linguas rexionais ou minoritarias utilizadas de maneira 

idéntica ou semellante en dous ou máis Estados 
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 Como se indicou no contexto da alínea 1.g), a situación do ruteno —sobre todo no 

referido á necesidade dunha planificación do corpus do idioma— ten figurado nos informes 

do Comité de Expertos sobre Croacia e Hungría. Así, no segundo documento sobre Croacia, 

o Comité apreciou que non existía Estado ningún onde o ruteno fose lingua oficial, mais si se 

falaba nunha serie de países de Europa central e oriental e, neste marco, a cooperación entre 

tales países podería contribuír ao proceso de fomento da estandarización do idioma62. 

 Por outra banda, o Comité de Expertos ten amosado a súa preocupación naqueles 

casos en que se dificultan as retransmisións televisivas e radiofónicas en linguas minoritarias 

no seo de contextos transfronteirizos. En concreto, o Comité mencionou que, na antiga 

Iugoslavia, os programas de radio e televisión emitidos en italiano desde Koper-Capodistria 

(Eslovenia) recibiran unha ampla cobertura e se fixeran chegar ata a minoría de fala italiana 

residente en Croacia, mais desde a disolución da antiga Iugoslavia eses canais foran privados 

de repetidores, co cal Croacia ficara de feito sen cobertura. Neste sentido, o Comité animou 

as autoridades croatas a estudaren as posibilidades de cooperación con Eslovenia para tratar a 

cuestión63. 

 

O parágrafo 2: Eliminación de toda discriminación referente a unha lingua 

rexional ou minoritaria cuxo obxectivo sexa desalentar ou 

pór en perigo o seu mantemento ou o seu desenvolvemento 

 

Habitualmente esta disposición tense cumprido con bastante facilidade. O Comité de 

Expertos examina as cláusulas xerais sobre non-discriminación contidas na lexislación 

constitucional ou na referida aos dereitos humanos en sentido global64, e nalgúns casos, como 

no de Dinamarca, o Comité fixouse en que o marco xurídico estatal non inclúe ningunha 
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estipulación concreta que prohiba especificamente a discriminación por motivos lingüísticos, 

mais si apreciou o ditame dos poderes estatais, no sentido que a prohibición de discriminar 

por outras razóns —como a ascendencia dunha persoa— xa lles ofrece suficiente protección 

ás minorías lingüísticas65. 

 

O parágrafo 3: Fomento da comprensión mutua entre todos os grupos 

lingüísticos do Estado, e inclusión do respecto, da 

comprensión e da tolerancia cara ás linguas rexionais ou 

minoritarias entre os obxectivos da educación e do estímulo 

aos medios de comunicación social para que persigan o 

mesmo obxectivo 

 

Na actualidade, o Comité de Expertos adoita principiar a análise deste parágrafo coa 

afirmación xeral de que «a experiencia demostra que o grao de protección ou promoción 

dunha lingua minoritaria está relacionada co modo en que os falantes do idioma maioritario a 

acollen ou perciben» e, por esta razón, «resulta de vital importancia» sensibilizar as 

maiorías66. Os expertos subliñaron que a promoción citada debe ir dirixida á sociedade en 

xeral, non simplemente a un conxunto social máis amplo que viva nas rexións en que se 

inscriben os falantes das LRM
67; e indican que existen dous ámbitos especialmente 

importantes ao respecto: o ensino e os medios de comunicación68. O Comité aprecia que, en 

xeral, se prevén dous conxuntos de medidas nesta materia: 

a) a inclusión, no plan de estudos xeral destinado (…) aos alumnos [do Estado], de elementos 
da cultura que vén expresada polas linguas rexionais ou minoritarias faladas [nese Estado], en 
tanto que parte íntegra do patrimonio cultural deste; 
b) medidas concibidas para instar os medios de comunicación a eliminaren toda 
estigmatización que poida haber no seu tratamento dos membros da comunidade [lingüística 
minoritaria]69. 
 
Nos primeiros informes, o Comité de Expertos forneceu exemplos do tipo de medidas 

positivas que se poderían adoptar ao abeiro do expresado neste parágrafo, como «informar o 
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conxunto da poboación da existencia e do valor das linguas rexionais ou minoritarias, e 

incluír no plan de estudos nacional a cultura e a historia dos falantes destes idiomas»70. 

Nalgúns informes, o Comité fixo referencia ao grao en que a presenza de LRM no Estado, na 

súa historia e no seu carácter tradicional (ou autóctono) se lles explican, segundo o plan de 

estudos, aos nenos que falan o idioma maioritario e que viven noutras zonas do país71. 

 Nunha ocasión, o Comité de Expertos expresou a súa preocupación polos efectos 

daniños que poderían ter para a comprensión mutua entre grupos lingüísticos as declaracións 

negativas dos políticos72. Así mesmo, no seu informe inicial sobre España, amosou a súa 

inquietude ante as queixas de que tivera noticia a respecto de que os promotores do éuscaro 

poden ser estigmatizados, ademais de ser acusados de apoiar o terrorismo polo seu 

compromiso coa lingua e a cultura vascas. O Comité concluíu que se precisa adoptar medidas 

«con miras a lles conceder plena lexitimidade, tanto no seo da sociedade española como nas 

dúas comunidades autónomas concernidas, á protección e á promoción do éuscaro nos casos 

en que fique clara a súa independencia de toda forma de violencia política e terrorismo»73. 

 

O parágrafo 4: Ter en consideración as necesidades e os desexos 

expresados polos grupos que empreguen as linguas 

rexionais ou minoritarias, e crear, se for necesario, órganos 

encargados de asesorar as autoridades acerca de todas as 

cuestións que se refiran ás devanditas linguas 

 

O Comité de Expertos ten indicado nalgunha ocasión que o propósito xeral deste 

parágrafo é o de «crear conciencia da pluralidade lingüística existente no seo do Estado», e 

que a construción dun espírito de tolerancia e receptividade mediante o sistema educativo e 
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Carintia verbo dun fallo do Tribunal Constitucional sobre a sinalización en linguas minoritarias. 
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os medios de comunicación «representaría un importante factor que influiría na preservación 

das linguas rexionais ou minoritarias»74. 

O Comité apunta «a importancia» desta disposición «para dar pé a un diálogo 

construtivo entre as autoridades (…) e os falantes» de LRM, «para manter ese diálogo e levalo 

a bo porto», e advertiu de que, ao abeiro deste parágrafo, as autoridades deberán consultar 

con representantes destes idiomas á hora de deseñar unha política lingüística para as LRM
75.  

Non obstante, podería argüírse que se trata dunha interpretación excesivamente limitada desta 

obriga e que non aprehende todo o seu potencial; en concreto, o parágrafo 4 fai mención a 

«todas as cuestións que se refiran ás» LRM, mentres que o Comité de Expertos fala 

unicamente dunha «política lingüística para as LRM». É certo que tales medidas teñen claros 

efectos para as LRM, mais existen moitas outras áreas de acción, como as políticas de 

desenvolvemento económico e social, que poden tamén comportar consecuencias para as 

comunidades de falantes das LRM; e é de supor que habería que ter en consideración —e, 

cando for posible, prever— os efectos directos destas políticas de desenvolvemento. 

O Comité de Expertos deu a entender que resultaría desexable que as devanditas 

consultas se celebrasen no momento de ratificación da propia Carta, así como ao se aprobar 

algunha medida lexislativa sobre o uso das LRM
76 e durante a preparación dos informes 

periódicos77. 

No contexto deste parágrafo, o Comité mencionou disposicións constitucionais do 

Estado polas que se lles concede aos membros de determinadas minorías o dereito a elixiren 

representante na asemblea lexislativa, respecto ao cal os expertos apuntaron que se pode 

tratar dun modo aceptable de satisfacer os requirimentos deste parágrafo78. 
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O parágrafo 5: Aplicación, mutatis mutandis, dos principios enumerados 

nos parágrafos 1 a 4 ás linguas sen territorio 

 

Ao ratificar a Carta, Croacia fixo unha salvidade con este parágrafo, o cal levou ao 

problema de se tal salvidade resulta compatible co dereito internacional. Non obstante, 

semella que o Comité de Expertos lle deu o seu consentimento, pois no canto de a pór en 

dúbida expresou simplemente a súa esperanza de que, malia todo, as autoridades croatas 

fixesen un maior esforzo por promocionaren as linguas sen territorio79. 

 

Avaliación do traballo do Comité de Expertos 

 A Carta é un instrumento novo e o Comité de Expertos atópase aínda nunha primeira 

etapa de traballo. Como espero que amosase esta presentación, o Comité xa leva realizado un 

volume significativo de tarefas de alta calidade que nos permiten arrequentar a nosa  

comprensión do ámbito de aplicación e do significado das disposicións da Carta. Porén, o seu 

traballo é difícil por diversas razóns. En primeiro lugar, trátase de tarefas reactivas pola súa 

propia natureza: o Comité de Expertos responde á información que se lle presenta, e ten que 

reaccionar ante cuestións concretas que xorden no contexto de Estados concretos e linguas 

concretas, o cal non se presta á realización de amplos análises comparativos das tendencias 

que se observan nunha serie de Estados e linguas. En segundo lugar, o traballo do Comité de 

Expertos non é o dun xulgado nin o dun grupo académico de reflexión, senón que o Comité 

ten de interactuar tanto cos Estados como con representantes das comunidades lingüísticas, e 

participar así nun constante diálogo a tres bandas. Así mesmo, os seus achados hanse de 

temperar, necesariamente, pasándoos polo filtro do que é posible, e non do que é ideal. Tendo 

presentes ambas as consideracións, o traballo do Comité non se verá afectado por unha 

actitude de constancia cega. 
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 Do mesmo xeito, as nocións de eficacia constitúen un argumento a favor da 

coherencia, e as de xustiza amparan polo menos certo grao de regularidade. Por outra banda, 

e como xa vimos, o Comité de Expertos pretendeu establecer unha serie de principios xerais 

que sirvan de guía á hora de aplicar as diversas disposicións do artigo 7; cando se logrou 

establecelos, non resulta desatinado coidar que hai bos motivos para respectalos. 

 Así, por exemplo, na nosa análise da alínea 1.a) do artigo 7, vimos que o Comité de 

Expertos ten aceptado un amplo abano de actos por entender que constitúen un 

«recoñecemento» das LRM como expresión da riqueza cultural, actos que van desde a 

concesión de garantías constitucionais ata leis ou pronunciamentos políticos co gallo da 

ratificación da propia Carta. Porén, non está moi claro por que un destes actos é unha forma 

aceptable de recoñecemento nun contexto, e outro tipo de acto o é noutro. O mesmo 

comentario se podería facer a respecto do que constitúe unha acción «resolta» para promover 

as LRM, de acordo co estipulado na alínea 1.c) do artigo 7. Como xa vimos, son diversos os 

tipos de actividades que se entenderon como tales e, máis unha vez, non fica claro por que 

uns tipos son accións «resoltas» nunhas circunstancias dadas, e outros totalmente diferentes 

—e talvez de menor alcance— o son noutras. Con respecto á alínea 1.d) do mesmo artigo, xa 

observamos que o Comité de Expertos interpretou en sentido amplo e global a noción de 

«vida pública», mais que tamén ten en consideración precisamente aquelas clases de eidos —

como o ensino, os medios de comunicación, a Administración pública e demais— que 

abranguen os artigos da parte III. Igual que ocorre coas obrigas contidas nesa parte, xorde a 

pregunta de se se aplican sistematicamente os mesmos criterios para linguas diferentes e en 

diversos Estados, e a este respecto hai que dicir que unha actitude de constancia cega non é 

nin posible nin desexable. Non obstante, na miña opinión si é de desexar un pouco de 

constancia xeral nos enfoques adoptados. 



 E que se pode comentar verbo do potencial do artigo 7, do que falei ao comezo deste 

relatorio? Pois ben, primeiramente coido que o artigo é amplo dabondo para lle permitir ao 

Comité de Expertos avaliar os efectos globais da política, a lexislación e as prácticas estatais 

a respecto das LRM; e que resulta especialmente pertinente a alínea 1.c), pola que se insta os 

Estados a deseñaren esas políticas, lexislacións e prácticas en función da necesidade de 

emprender accións «resoltas». A pregunta que se podería facer é a seguinte: ata que punto 

eses tres elementos dos que se vale o Estado no tocante ás LRM contribúen, de feito, a 

salvagardalas? E, mesmo naqueles casos en que se satisfán os compromisos adquiridos ao 

abeiro do artigo 7 e da parte III, eses factores, levados a efecto, teñen realmente algunha 

consecuencia? 

 En segundo lugar, fronte a esta avaliación da eficacia real, pódese facer unha análise 

da estratexia global concibida por un Estado para as súas LRM —plasmada no conxunto de 

políticas, lexislación e prácticas que aplica—; e, outra volta, disposicións como as alíneas 

1.c) e 1.d) do artigo 7 poden tornarse con facilidade nunha plataforma sobre a que realizar 

este tipo de análise de conxunto da esfera de medidas globais, da estratexia xeral. Neste 

sentido, o Comité de Expertos podería facer referencia a outras consideracións, como a 

información que proporciona un número cada vez maior de obras dedicadas, entre outros 

temas, á preservación das linguas minoritarias e á inversión da mudanza lingüística. 

 En terceiro lugar, e como xa se apuntou, existen moitas áreas de acción que non 

gardan relación directa coa política lingüística das linguas minoritarias e que acaso parezan 

totalmente irrelevantes para a preservación destes idiomas, pero que poden ter fondas 

consecuencias. Así, indicouse antes que un claro exemplo disto o constitúen as medidas de 

desenvolvemento económico, rexional ou rural, as políticas de transporte, sociais e sanitarias, 

etc., e, a este respecto, a disciplina da planificación lingüística amosounos que as iniciativas 

de desenvolvemento económico poden influír grandemente na vitalidade dunha LRM. Unha 



das ironías da política gobernamental para o Gaeltacht irlandés —os fráxiles enclaves rurais, 

sitos principalmente na costa occidental de Irlanda— radicou en que os esforzos feitos por 

preservar estas comunidades mediante a creación de postos de traballo acabaron por lle facer 

un mal considerable ao idioma, porque, na medida en que eses esforzos chegaban a bo termo, 

tendían a atraer unha clase dirixente que non falaba irlandés, demandantes de emprego que 

non falaban irlandés, e retornados que si o falaban e volvían ao Gaeltacht acompañados pola 

súa familia anglófona. No tocante ás LRM, todas as áreas de acción que incidan nos falantes 

do idioma deben ser sensibles ás cuestións lingüísticas e ás implicacións que pode ter para a 

lingua a elaboración de medidas, e só o artigo 7 ten amplitude dabondo para permitir facer 

esta avaliación, unha avaliación de moito maior alcance. 

  


