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O número de idiomas existentes no mundo vai en diminución e moitos deles 
áchanse en perigo de extinción. É de dominio público que, dos case 7000 idiomas do 
planeta, case a metade deles desaparecerán antes da fin do século; noutras palabras, de 
media pérdese unha lingua cada dúas semanas. E, unha vez que morre o último falante, o 
idioma foise para sempre. Non hai volta atrás. 
 O Consello de Europa coida que as linguas constitúen unha parte valiosa do 
patrimonio cultural común e que os Estados teñen de emprender accións positivas e 
concretas para inverter esta tendencia á baixa. 
 A Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias é un tratado do Consello de 
Europa que se abriu ao proceso de sinatura en 1992 e entrou en vigor en 1998, cando se 
cumpriu a condición de lograr cinco ratificacións1. Ata hoxe foi ratificada por 24 Estados2 e 
asinada por outros nove3 (España asinouna o 5 de novembro de 1992 e ratificouna o 9 de 
abril de 2001; o instrumento entrou en vigor o 1 de agosto de 2001). 
 A Carta está concibida para protexer e fomentar as linguas rexionais e minoritarias, 
e representa ata esta data o único tratado internacional do mundo que está pensado 
unicamente para este propósito. Así mesmo, pretende lograr que os falantes de linguas 
rexionais ou minoritarias sexan quen de empregar o seu idioma na vida privada e na 
pública.  
 
 

Obxectivos e principios fundamentais 
 

En primeiro lugar, é importante advertir que, a diferenza do que ocorre co Convenio 
marco para a protección das minorías nacionais (outro relevante tratado do Consello de 
Europa), a preocupación esencial da Carta non é a protección de grupos como as minorías 
nacionais per se, senón das propias linguas. En efecto, a Carta non fai referencia ningunha 
ás «minorías nacionais» nin ás persoas que poidan pertencer a elas; en cambio, no Informe 
explicativo da Carta déixase claro que o propósito do documento é cultural, e que está 

                                                           
1 Croacia, Finlandia, Hungría, Noruega e os Países Baixos. 
2 Alemaña, Armenia, Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, 
Liechtenstein, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, os Países Baixos, Polonia, o Reino Unido, a República Checa, 
Romanía, Serbia, Suecia, Suíza e Ucraína. 
3 Acerbaixán, Bosnia e Hercegovina, a Federación Rusa, Francia, Islandia, Italia, Malta, Moldavia e a «antiga 
República Iugoslava de Macedonia».  
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pensado para protexer e promover as linguas rexionais ou minoritarias por seren unha 
compoñente do patrimonio cultural europeo que se encontra ameazada. Deste xeito, os seus 
obxectivos fundamentais son a diversidade cultural e a preservación e o desenvolvemento 
da riqueza cultural. 

Isto non quere dicir que a Carta sexa irrelevante para os falantes de linguas 
rexionais ou minoritarias; difícil parece, abofé, separar un idioma do seu falante. Así, no 
Informe explicativo da Carta advírtese que esta «incidirá, obviamente, na situación das 
comunidades concernidas e nos seus membros considerados de xeito individual»; mais, 
como xa dixen, non establece dereitos para as minorías nin ningún dereito lingüístico para 
os falantes, senón que lles confire obrigas aos Estados que a ratificaren. 
 O preámbulo da Carta subliña o valor do intercultural e do plurilingüismo, da 
democracia e da diversidade cultural; no entanto, tamén recoñece que a protección e a 
promoción das linguas rexionais ou minoritarias non debería ir en detrimento dos idiomas 
oficiais nin da necesidade de os aprender, e que esa protección e esa promoción se deben 
producir no marco da soberanía nacional e a integridade territorial, co obxectivo de crear 
sociedades nas que a diferenza cultural e lingüística sexa unha fonte de estabilidade, e non 
ao revés. 
 
 

Estrutura  
 

A Carta ten cinco partes ben distinguidas. A primeira trata materias xerais e de 
interpretación; as disposicións substanciais establécense nas partes II e III, das cales a II 
contén os obxectivos fundamentais e primordiais, mentres que a III presenta obrigas legais 
con maior detalle e precisión. A cuarta parte aborda o proceso de control da aplicación da 
Carta por parte dos Estados, e a quinta e última parte refírese a cuestións como a entrada en 
vigor deste instrumento, o método de ratificación e demais. 

Unha primeira pregunta, de grande importancia, é a seguinte: ¿que é unha lingua 
rexional ou minoritaria? Pois ben, defínese con bastante claridade por referencia a criterios 
obxectivos establecidos no artigo 1 da parte I da Carta, sendo esta definición a de que se 
trata daquela lingua que usan tradicionalmente, dentro dun determinado territorio estatal, 
nacionais dese Estado que forman un grupo numericamente inferior ao resto da poboación 
do Estado. Esa lingua non pode ser a do idioma oficial do Estado, e da definición exclúense 
tamén, de xeito explícito, os dialectos do idioma ou idioma oficiais e as linguas dos 
inmigrantes. Así mesmo, a Carta ofrécelles unha protección máis limitada ás «linguas sen 
territorio», que son as faladas por nacionais do Estado e «empregadas tradicionalmente no 
territorio do Estado», mais que non se identifican cunha zona en concreto; cítanse os 
exemplos do yiddish e o romaní. 
 É importante fixarse en que os obxectivos e os principios xerais establecidos na 
parte II da Carta se aplican por igual a todas as linguas rexionais ou minoritarias do Estado 
e, na medida do posible, a todas as súas linguas sen territorio. Dado que estes idiomas se 
determinan en función dos principios obxectivos que se acaban de mencionar, o Estado, 
estritamente, non pode aplicar a discreción os obxectivos e os principios xerais da parte II, 
a unhas linguas si pero a outras non. Outra cuestión son as disposicións contidas na parte 
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III, máis exhaustivas e precisas, e que son válidas unicamente no tocante a aquelas linguas 
rexionais ou minoritarias que o Estado designar no seu instrumento de ratificación. O 
Estado pode engadir outras posteriormente e, efectivamente, algúns como o Reino Unido e 
os Países Baixos así o fixeron. 
 Unha segunda consideración de importancia consiste en que moitas da obrigas dos 
Estados que se derivan das partes II e III da Carta só se aplican a determinados territorios 
do Estado, e non a todo o conxunto deste. Nalgunhas seccións, a Carta refírese a estes 
territorios como «o territorio en que se [falan as linguas rexionais ou minoritarias]»4; 
noutras, as obrigas do Estado limítanse a aqueles territorios estatais onde «o número de 
persoas que alí residan e falen as linguas rexionais ou minoritarias xustifiquen as medidas» 
establecidas na disposición5. Non obstante, en ambos os casos os autores da Carta 
recoñecen que, ao abeiro deste documento, se solicita que os Estados parte adopten 
medidas positivas e concretas a prol das linguas minoritarias, e admiten tamén que resulta 
difícil facelo naquelas partes do país onde o número e a concentración de falantes son moi 
baixos. 
 A Carta define os territorios en que se fala unha lingua rexional ou minoritaria 
como a área xeográfica na cal esta lingua é o modo de expresión dun número de persoas 
que xustifica a adopción das diferentes medidas de fomento previstas no artigo da parte II 
ou III de que se tratar. O Informe explicativo aclara que estes territorios son aqueles en que 
tal lingua se fala nun grao significativo, mesmo se nesa zona o fai unicamente unha 
minoría, e se corresponden coa base histórica do idioma. A este respecto, a Carta non 
especifica un nivel mínimo de falantes, e o Comité de Expertos amósase, en xeral, 
incómodo con esta noción cando os Estados deciden aplicala. 
 
 

Contido da Carta 
 

Como xa se indicou, as normas substanciais da Carta preséntanse en dúas partes, a 
II e a III. 

A parte II contén un único artigo, o 7, e establece os obxectivos e principios xerais 
que resultan aplicables no tocante a todas as linguas rexionais ou minoritarias do Estado, 
así como —na medida do posible— ás carentes de territorio. O parágrafo 1 deste artigo 
dispón que os Estados basearán a súa política, a súa lexislación e a súa práctica nunha serie 
de obxectivos e principios: 
 

• o recoñecemento das linguas rexionais ou minoritarias como expresión da riqueza 
cultural (alínea a); 

• o respecto da área xeográfica (alínea b);  
                                                           
4 Artigo 7, parágrafo 1 («Obxectivos e principios»); artigo 8, parágrafo 1 («Ensino»); artigo 10, parágrafo 3 
(«Autoridades administrativas e servizos públicos»), artigo 11, parágrafo 1 («Medios de comunicación»); 
artigo 12, parágrafo 1 («Actividades e servizos culturais»); e artigo 13, parágrafo 2 («Vida económica e 
social»). 
5 Artigo 9, parágrafo 1 («Xustiza»); e artigo 10, parágrafos 1 e 2 («Autoridades administrativas e servizos 
públicos»). 
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• a necesidade dunha acción resolta de fomento das linguas rexionais ou minoritarias, 
co fin de as salvagardar (alínea c); 

• a facilitación ou o fomento, ou ambos, do emprego oral e escrito das linguas 
rexionais ou minoritarias na vida pública e na privada (alínea d); 

• a provisión de formas e medios adecuados para o ensino e o estudo destas linguas 
en todos os niveis apropiados (alínea f) e a promoción de estudos e investigación 
sobre elas nas universidades (alínea h);  

• a provisión de medios que lles permitan aos non-falantes aprender unha lingua 
rexional ou minoritaria (alínea g);  

• o desenvolvemento de relacións entre os grupos que empreguen esas linguas en 
diferentes partes do Estado (alínea e) e a promoción de intercambios transnacionais 
con falantes desas linguas que residan noutros Estados (alínea i). 

 
No seu parágrafo 2, o artigo 7 contén unha ampla disposición antidiscriminatoria, 

que urxe á eliminación de toda distinción, exclusión, restrición ou preferencia 
inxustificadas cuxo obxectivo sexa desalentar ou pór en perigo o mantemento ou o 
desenvolvemento dunha lingua minoritaria. O parágrafo 3 deste artigo aborda o fomento da 
comprensión mutua entre todos os grupos lingüísticos do país. O parágrafo 4 urxe os 
Estados a consultar os falantes das linguas rexionais ou minoritarias, e convídaos a crear 
órganos encargados de asesorar as autoridades acerca de todas as cuestións que se refiran a 
estas linguas. Por último, o parágrafo 5 deixa claro que todos os principios anteriores tamén 
se aplican no tocante ás linguas sen territorio. 
 A parte III transforma os obxectivos da II en empresas máis concretas. Contén sete 
artigos, que van do 8 ao 14, nos cales se establecen disposicións moito máis detalladas e 
particulares, referentes a unha serie de eidos de grande importancia. Porén, e como xa se 
advertiu, a parte III só resulta de aplicación a aquelas linguas rexionais ou minoritarias que 
designar o Estado. O «menú» da Carta é flexible: así, ademais de poder decidir cales serán 
os idiomas que fiquen comprendidos na parte III, o Estado dispón dun abano de opcións 
con respecto a que obrigas concretas das establecidas na parte III vai asumir para cada unha 
das linguas incluídas nesa parte. O motivo radica en que as diversas disposicións da parte 
III se establecen en 65 parágrafos e subparágrafos, distribuídos ao longo deses sete artigos 
que se acaban de mencionar, e o Estado só ten de escoller, como mínimo, 35 deles. 

Máis precisamente, os artigos desta parte abordan os temas que van a seguir: 
 
Artigo 8. Ensino6  

                                                           
6 Por poñer un exemplo deste «sistema tipo menú», o artigo 8.1.b) da Carta dispón o seguinte:  
«En materia de ensino e, polo que se refire ao territorio en que se falan as ditas linguas e segundo sexa a 
situación de cada unha delas, sen prexuízo do ensino da(s) lingua(s) oficial(is) do Estado, as partes 
comprométense a: b. i) prever un ensino primario garantido nas linguas rexionais ou minoritarias 
correspondentes, ou ii)  prever que unha parte substancial do ensino primario se faga nas linguas rexionais ou 
minoritarias correspondentes, ou iii)  prever, no marco da educación primaria, que o ensino das linguas 
rexionais ou minoritarias correspondentes  forme parte integrante do plan de estudos; ou iv) aplicar unha das 
medidas a que se refiren os puntos i) a iii) anteriores, polo menos para os alumnos cuxas familias o desexen e 
cuxo número se considere suficiente». 
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Artigo 9. Xustiza  
Artigo 10. Autoridades administrativas e servizos públicos  
Artigo 11. Medios de comunicación  
Artigo 12. Actividades e servizos culturais  
Artigo 13. Vida económica e social  
Artigo 14, referente aos Intercambios transfronteirizos  

 
Así, a parte III da Carta establece un «sistema tipo menú», que lles dá aos Estados 

liberdade para elixiren, entre un abano de tarefas, as que mellor se corresponderen coas 
necesidades reais das linguas rexionais ou minoritarias de que se tratar. A maior parte das 
disposicións comprenden diversas opcións de diferente grao de rigor, que se deberán 
escoller e aplicar «segundo a situación de cada unha» das linguas, sistema que permite 
concederlle unha protección óptima a tal idioma. 
 
 

O mecanismo de control 
 
 Un dos grandes puntos fortes da Carta é o seu mecanismo inherente de control, que 
se estipula na parte IV e polo cal se recorre a un sistema de informes estatais que son 
examinados por expertos independentes (o Comité de Expertos).   
 Estes informes deben presentarse periodicamente e haberase dispor do primeiro no 
prazo dun ano a partir da entrada en vigor da carta; dos seguintes, de cada tres anos a partir 
dese momento. 
 Unha vez que o Estado en cuestión presenta o informe, comeza o procedemento de 
control. Para este fin, o Comité de Expertos concibiu uns métodos de traballo innovadores 
e de eficacia demostrada; especialmente senlleiros son os amplos poderes de que goza o 
Comité para solicitar e obter información de fontes non oficiais, sobre todo ONG. Así 
mesmo, realízanse inspeccións in situ, durante as cales os membros do Comité visitan o 
propio Estado que se está a supervisar a fin de se reuniren con funcionarios gobernamentais 
e representantes das comunidades lingüísticas. 
 Con respecto á selección e á composición do Comité de Expertos, cada Estado parte 
elabora unha lista de candidatos, dos cales o Comité de Ministros do Consello de Europa 
nomea un; deste xeito, hai tantos membros do Comité de Expertos como Estados parte. 
Estes membros deben ser do máis alto nivel de integridade e contar con experiencia 
recoñecida en cuestións de linguas minoritarias; teñen liberdade de acción independente e 
non están suxeitos a instrucións ningunhas do Estado que os designou. 
 O Comité de Expertos presenta os seus informes ao Comité de Ministros7 do 
Consello de Europa, que pode facerlles recomendacións aos Estados parte en función deses 
informes; ata agora sempre ocorreu así8. 

                                                           
7 O Comité de Ministros é o órgano decisorio e a máis alta entidade do Consello de Europa. Está composto dos 
ministros de Asuntos Exteriores de todos os Estados membros, ou dos seus segundos.  
8 Bardante no caso de Liechtenstein e Luxemburgo, onde non se identificou lingua rexional ou minoritaria 
ningunha. 
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 Sen dúbida, a capacidade de obter información dun amplo abano de fontes, xunto 
coa posibilidade de visitar o Estado con obxecto de ter unha idea de primeira man do que 
realmente sucede alí e abrir un diálogo dinámico coas autoridades e cos representantes das 
organizacións da comunidade, supón un aumento considerable da cantidade de información 
de que dispón o Comité de Expertos e permite entender máis e mellor a lexislación, a 
política e a práctica do Estado. Así mesmo, grazas ao procedemento de control periódico, a 
Carta segue a ser un instrumento vivo e eficaz, que lles lembra aos Estados que deben 
cumprir coas súas obrigas internacionais. 
 
 

Efectos da Carta 
 
Máis dunha década despois da entrada en vigor da Carta, acadáronse un gran 

número de melloras na situación das linguas rexionais ou minoritarias, que poden 
atribuírselle ao sistema de control previsto neste instrumento. Así, a Carta tivo efectos nas 
políticas, a lexislación e as prácticas nacionais. Permítanme presentarlles simplemente 
algúns exemplos: 

 
— Unha consecuencia inmediata da Carta consistiu en que a súa ratificación preparou 

o camiño para o recoñecemento de varias linguas rexionais ou minoritarias, por 
exemplo nos Países Baixos e no Reino Unido. 

— En Chipre, o árabe maronita chipriota logrou finalmente, en novembro de 2008, o 
recoñecemento do Goberno como lingua rexional ou minoritaria e, seguindo as 
recomendacións do Comité de Ministros, iniciouse un proceso de revitalización 
lingüística. 

— En datas recentes, Suecia expandiu as áreas administrativas onde se poden 
empregar o finés e o sami na Administración e nalgunhas ramas dos servizos 
públicos. 

— O Land de Schleswig-Holstein, en Alemaña, aprobou unha nova lei para a 
promoción da lingua frisona setentrional na vida pública, ao considerar que esta lei 
era necesaria para encher baleiros lexislativos que quedaran tras a ratificación da 
Carta. A Lei do frisón de 2004 contén disposicións referidas, entre outros, ao 
emprego da lingua frisona setentrional nas relacións coa Administración e á 
contratación de funcionarios falantes desta lingua. En 2007, as autoridades alemás 
informaron de que a lingua frisona setentrional xa se usa nos trámites realizados coa 
Administración. 

— A Lei da lingua sami de 2004 aprobada por Finlandia ten por fin garantir o dereito 
dos falantes de sami a contribuíren ao progreso do seu idioma e a o empregaren nas 
súas relacións coas autoridades xudiciais e administrativas. En consecuencia, as 
autoridades finesas adoptaron medidas para mellorar as capacidades lingüísticas do 
persoal. 

— Segundo os xermanofalantes residentes en Dinamarca, a recomendación efectuada 
polo Comité de Ministros en 2004, no sentido de que as autoridades danesas 
deberían ter en conta a protección do alemán no contexto da reforma das estruturas 
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administrativas realizada en Schleswig do Norte, contribuíu á adopción dunha serie 
de medidas especiais co fin de garantir os intereses específicos da minoría xermana. 
Neste marco, as autoridades velaron ademais por que se mantivesen e se ampliasen 
os subsidios ás retransmisións feitas en alemán. 

— Os falantes de irlandés residentes en Irlanda do Norte confirmaron que a 
recomendación feita en 2004 polo Comité de Ministros —«facilitar as 
retransmisións radiofónicas privadas en irlandés»— levou á concesión dunha 
licenza de cinco anos a unha emisora privada. 

— En 2001, o Comité de Expertos instou as autoridades holandesas a «tomaren as 
medidas necesarias para permitir o emprego de apelidos frisóns nos documentos 
oficiais» e en 2003 entrou en vigor un novo decreto polo que se posibilitaba a 
adopción e o uso de tales apelidos. Así mesmo, o Comité recomendou que se desen 
pasos para poñerlle fin á falta de persoal xudicial falante de frisón e, a resultas disto, 
as autoridades holandesas introduciron a obrigatoriedade de os novos empregados 
xudiciais seguiren cursos de lingua. 

— En 2001, Austria  emendou a súa Lei de retransmisións e incluíu, entre os servizos 
públicos que debería fornecer a difusora de radio ORF, a presenza de programas 
emitidos en linguas rexionais ou minoritarias. Segundo os representantes dos 
falantes desas linguas, a emenda gardou unha relación directa coa ratificación da 
Carta por parte de Austria. 

— En Noruega o sami apenas se empregaba nos xulgados, en parte debido á falta de 
terminoloxía legal e de intérpretes. Ante esta situación, o Comité de Ministros 
recomendou en 2001 que «se creasen as condicións necesarias para facilitar o 
emprego do sami setentrional ante as autoridades xudiciais». Esta recomendación 
conduciu ao establecemento do primeiro xulgado bilingüe de Noruega, onde o sami 
xa se usa no 25% dos procedementos. 

— En 2001, Hungría recibiu do Comité de Expertos o consello de modificar tres leis a 
fin de eliminar calquera incerteza que puidese xurdir en torno ao emprego dunha 
lingua rexional ou minoritaria ante a xustiza e a Administración. Logo desta 
recomendación, as autoridades húngaras emendaron a lexislación en cuestión, 
aclarando que toda persoa podía empregar a súa lingua rexional ou minoritaria tanto 
oralmente como por escrito, que se habería de procurar un intérprete se a persoa 
desexaba usar a súa lingua e que o custo dos servizos de tradución e interpretación 
correría por conta do Estado. 

— As autoridades croatas declararon que, grazas á aplicación da Carta, se acelerara o 
longo proceso de adopción da Lei sobre o uso das linguas e os alfabetos das 
minorías nacionais, de 2000. 

 
Estes exemplos destacan que a Carta mellorou a situación na que se atopaban as 

linguas rexionais ou minoritarias de case todos os Estados parte, o cal en moitos casos se 
produciu xa durante o primeiro ciclo de control.  
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Actividades recentes 
 
Ata hoxe o Comité de Expertos aprobou 53 informes de avaliación. En 2009 se 

fixeron públicos outros sete, o máis recente dos cales é o primeiro informe sobre 
Montenegro (o 20 de xaneiro de 2010). Así mesmo, espérase que, en datas posteriores deste 
mesmo ano, se dean a coñecer os informes sobre o Reino Unido (terceiro informe), Suíza 
(cuarto) e Luxemburgo (segundo). 

En 2009, o Consello de Europa e a Comisión Europea presentaron un Programa 
Conxunto sobre As minorías en Rusia: o desenvolvemento das linguas, da cultura, dos 
medios de comunicación e da sociedade civil, en cooperación co Ministerio de 
Desenvolvemento Rexional da Federación Rusa. O obxectivo deste programa é o de 
promover as minorías étnicas e nacionais de Rusia e mellorar o marco legal en que se 
encadran estes colectivos, en consonancia cos criterios do Consello de Europa; como dato 
máis senlleiro, o Programa, que permanecerá en vigor ata o 2012, está concibido para 
contribuír á ratificación da Carta por parte da Federación Rusa (que a asinou en 2001) e 
darlles capacidades ás asociacións das minorías, sobre todo no referido á protección 
lingüística. 

Por último, durante a presidencia española do Comité de Ministros do Consello de 
Europa, en abril de 2009 celebrouse e Bilbo un congreso de alto nivel titulado A Carta 
Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias: logros e retos, do que moi pronto estará 
dispoñible unha publicación elaborada a partir das presentacións realizadas no congreso. 

  
 

Conclusión 
 

 A Carta é un instrumento sobranceiro pensado para protexer e promover as linguas 
rexionais ou minoritarias, e cuxa eficacia quedou demostrada grazas á súa flexibilidade e 
ao mecanismo de control que a converte nunha ferramenta viva. Mediante un continuo 
diálogo entre os Estados parte, os falantes e o Comité de Expertos, a Carta xa tivo efectos 
palpables na situación das linguas. 
 Non obstante, segue a haber moitos desafíos que superar, como os casos en que os 
instrumentos de ratificación non están á altura da protección que necesitan as linguas 
rexionais e minoritarias (por exemplo, decidir aplicar as mesmas disposicións a todos os 
idiomas), ou cando un país non leva á práctica as recomendacións do Comité de Ministros. 
Finalmente, son precisas máis ratificacións para tornar a Carta nun instrumento 
verdadeiramente paneuropeo. 
 


