
Deklarata e Salcburgut 
për një Botë Shumëgjuhëshe

NE JETOJMË NË NJË BOTË KU:
•	 Të gjithë 193 shtetet anëtare të OKB dhe shumë njerëz janë shumëgjuhësh
•	 Tani në botë fliten 7,097 gjuhë
•	 2,464 nga to janë të rrezikuara 
•	 23 gjuhë mbizotërojnë, ato fliten nga më tepër se gjysma e popullsisë 

botërore
•	 40% e njerëzve nuk kanë mundësi për arsimim në gjuhën që ata kuptojnë. 
•	 617 milionë fëmijë dhe adoleshentë nuk e arrijnë aftësinë minimale të 

nivelit të leximit 
•	 244 milionë njerëz janë mërgimtarë ndërkombëtarë nga të cilët 20 milionë 

janë të ikur, me një shtim prej 41 % që nga viti 2000. Mërgimtarët dhe të 
ikurit vetë do përbënin një vend, të pestin nga popullsia në botë. 

Bota jonë është vërtet shumëgjuhëshe, megjithatë shumë sisteme arsimi dhe 
ekonomike, procedura qytetare dhe qeverisje publike i disfavorizojnë miliona 
njerëz për shkak të gjuhëve të tyre dhe aftësive gjuhësore. Ne duhet ta zgjidhim 
këtë sfidë, në se duam të arrijmë Qëllimet e Zhvillimit të Qendrueshëm të 
pranuara më 2015 nga 193 vendet për “të larguar varfërinë, për ta mbrojtur 
planetin dhe për të siguruar mirëqenie për të gjithë”. Një sistem i drejtë 
arsimi i ndërtuar mbi politika të drejta gjuhësore është thelbësor për një 
përparim përfshirës.

PARIMET 
•	 Shumëgjuhësia tregon përdorimin e shumë gjuhëve në një shoqëri apo 

grup. Ka shumë lloje shumëgjuhësie, mund të zbatohen përkufizime për 
individë, bashkësi, shtete dhe organizata ndërkombëatre.

•	 Shumëgjuhësia tregon praninë e shumë gjuhëve në zotërim nga individi.
•	 Kushtet historike, gjeografike dhe socio-ekonomike bartin shumë forma 

të ndryshme dhe përdorime të shumëgjuhësisë.
•	 Arsimimi shumëgjuhësor dhe mbështetja për shumëgjuhësinë sociale 

që bëhet nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare shpien përpara 
shkëmbimin e dijeve dhe ndërkuptimin si edhe forcojnë lidhjet 
ndërkombëtare.

Politikat për qëllime gjuhësore  mund të trimërojnë bashkëpërkatësinë sociale, 
të përmirësojnë rezultatet arsimore dhe të shpien përpara zhvillimin ekonomik. 
Qasjet sipas mësimit gjuhësor shtesë ndihmojnë bashkësitë të mbajnë më 
tej gjuhët e tyre njejtësuese, të bartin njohuritë dhe besimet e tyre, ndërsa 
krijojnë mundësi për të nxënë gjuhë të reja për përparësi vetiake, kulturore dhe 
ekonomike jo stresuese. Politikat shumëgjuhësore mund të mbështesin mjetet 
e vetme dhe të gjalla të ndryshimësisë gjuhësore dhe të prijnë ndryshimet 
pozitive në botë ekonomikisht, shoqërisht dhe politikisht. 

Në botën e sotme të ndërlidhur 
aftësia për të folur shumë 
gjuhë dhe për të kumtuar përtej 
pengesave gjuhësore është 
një shkathtësi e rëndësishme 
për të gjithë. Madje njohuria e 
pjesëshme e më shumë se një 
gjuheje është një përparësi. 
Aftësia për të folur gjuhë shtesë 
është një lloj i ri i alfabetizmit 
mbarëbotëror. Mësimi i gjuhës 
duhet të zgjerohet për të gjithë, të 
rinj e të vjetër. 

Në çdo rast miliona njerëz në 
mbarë botën lihen pa të drejtën 
për të mbajtur, shijuar dhe zhvil-
luar gjuhën e vet njëjtësuese të 
bashkësisë. Duhet ndrequr kjo 
padrejtësi me politika gjuhësore, 
që mbështesin shoqëritë dhe indi-
vidët shumëgjuhësorë.

Ne, pjesëmarrësit e Seminarit 
Mbarëbotëror të Salcburgut për 
Kërcimin drejt Talentit: Mësimi 
i gjuhës dhe Integrimi në Botën 
Globaliste (Dhjetor 12-17, 2017  
salzburgglobal.org/go/586), 
c), bëjmë thirrje për politika 
që vlerësojnë dhe mbështesin 
shumëgjuhësinë dhe të drejtat 
gjuhësore.

Deklarata e Salcburgut për në Botë 
Shumëgjuhësore, do mbështetet 
nga një raport i plotë dhe artikuj 
në dosje për temat kryesore, që do 
dalin në dritë gjatë vitit 2018. 
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Ne i ngutim individët, kompanitë, instancat dhe qeveritë të përqafojnë një mënyrë të menduari 
shumëgjuhësore, e cila e feston dhe e shtyn përpara ndryshimësinë gjuhësore. si normën mbarëbotërore, 
e zgjidh përdallueshmërinë gjuhësore dhe i zhvillon politikat gjuhësore që favorizojnë shumëgjuhësinë.

REKOMANDIME
Bërja e politikave 
Bërja e një politike të suksesshme ka nevojë për informata nga ekspertë dhe pjesëmarrje aktive të atyre që 
kanë interes në bashkësi. Bërja e programeve racionalë dhe të qarta për gjuhët në shoqëri do të thotë: 
•	 Të biem në ujdi për qëllime të qarta që të jenë realiste dhe të arritshme. 
•	 Të afrojmë të gjithë të interesuarit në procedimin politik me një rol të dalluar për mësimdhënësit e çdo 

niveli 
•	 Të përqendrohemi në të gjitha nevojat gjuhësore, përfshi mbajtjen gjallë, të nxënit dhe përdorimin e 

gjuhëve të pakicave. 
•	 Të japim mjetet e përshtatshme për një ndikim vendimtar të plotë. 
•	 Të shfrytëzojmë mundësitë e tekonologjisë komunikuese 
•	 Të vijojmë politikën e arsimit parashkollor dhe passhkollor dhe të arsimit joformal dhe gjatë tërë jetës. 
•	 Të kontrollojmë dhe të çmojmë qëllimet politike dhe ndikimin rregullisht 

Mësimdhënia dhe të nxënit
Qëllimi i plotë i politikës gjuhësore është shoqëror, ekonomik, kulturor si edhe parashkollor. Të nxënit e 
gjuhës gjatë tërë jetës është thelbësor për shoqëritë me qëllim mbështetjen dhe marrjen e përparësive nga 
shumëgjuhësia. Politika e arsimit gjuhësor duhej të bartë më tej të nxënit e gjuhës për të gjithë njëkohësisht 
me një vlerësim pozitiv të ndryshimësisë gjuhësore. Fëmijët dhe të rriturit duhej të kenë mundësinë të qasen 
ndaj oportuniteteve integruese dhe të vazhdueshme gjatë tërë jetës për të zhvilluar, pasuruar dhe zgjeruar 
aftësitë gjuhësore të veta. 

Nevojitet një model i ri arsimi, që përfshin sistemet tradicionalë dhe alternativë të dijeve njëkohësisht me 
teknologjinë moderne. Faqet e internetit për të nxënit gjuhësor aktiv bëjnë shumë më tepër se shkollat dhe 
instancat e arsimit të lartë. Rrugët, shtëpitë, rrjetet sociale, mjediset dhe sistemet kompjuterike të 
ndihmës për të ikurit, të gjithë mund të mbështesin mësimin dhe pëlqimin e gjuhëve. 

Përkthimi dhe interpretimi
Këto shërbime janë pjesë tërësore e projektimit dhe dhënies së shërbimeve publike si edhe shkëmbimit të 
informacionit në shoqëritë shumëgjuhësore. Një pjesëmarrje e drejtë në shërbimet shëndetsore, arsim, mjediset 
ekonomike dhe juridike bazohet në ndihmën gjuhësore të siguruar lirisht dhe në mënyrë profesionale.

THIRRJE PËR BASHKËVRPRIM
Të interesuarit, që mund t’i prijnë ndryshimit, përfshijnë hulumtuesit dhe mësimdhënësit, punëtorët 
bashkiakë dhe veprimtarët kulturorë, organizatat dhe instancat e shoqërisë civile dhe nëpunësit joqeveritarë, 
vendimbërës, publikë dhe politikanët, të interesuarit për negociata dhe tregti, agjensitë ndihmuese dhe të 
zhvillimit, fondacionet dhe organizatat bamirëse. U bëjmë thirrje të gjithë atyre të ndihmojnë:
•	 Të zhvillojnë politikat gjuhësore, praktikat dhe teknologjitë, që mbështesin shoqëritë e qendrueshme, të 

ndërlidhura fort dhe dinamike me një qendrim pozitiv ndaj shumëgjuhësisë dhe disagjuhësisë. 
•	 Të mbështesin aktivisht të drejtat gjuhësore, ndryshimësinë dhe qytetarinë në dokumentet zyrtare dhe 

në mesazhet publike. 
•	 Të kujdesen për të gjitha rastet e përdallimit, paragjykimit, mosfavorizimit dhe pabarazisë të lidhur me 

gjuhën dhe aftësinë për të lexuar e shkruar. 
•	 Të njohin që pakicat, mërgimtarët dhe të ikurit zotërojnë një kapital gjuhësor të madh që ka një vlerë të 

madhe për botën tonë të sotme dhe të ardhme. 

Në mënyrën e vet secili nga këto grupe të të interesuarve mund të pranojë dhe të mbështesë gjumëgjuhësinë 
për drejtësinë shoqërore, ndërlidhjen e fortë dhe qytetarinë pjesëmarrëse. Së bashku ne mund të veprojmë 
për ta ruajtur thesarin kulturor dhe dijenor të shumëgjuhësisë për brezat e ardhëshëm.
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