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Het Europese continent en de Britse eilanden hebben in de loop der
tijd vele grensveranderingen, annexaties van grondgebieden en
bevolkingsmigraties doorgemaakt. Een van de gevolgen hiervan is dat
vrijwel alle staten meertalig zijn.

Het grondgebied van het Europa van de vijftien telt volgens het
rapport Euromosaic, in opdracht van de EU, zesendertig zogenoemde
“regionale of minderheidstalen”, verdeeld in negenenvijftig taal-
groepen met een verschillende graad van juridische en sociale erken-
ning. Geen van deze talen geniet een volledig erkende officiële status
op staatsniveau.

In de Europese Unie worden deze talen door meer dan 20 miljoen
personen gesproken naast de voertaal van het land. Nagenoeg 50%
woont in Spanje en 23% in Frankrijk. De overige wonen voornamelijk
in Ierland, Italië en Nederland.

Van de 36 zogenoemde “minderheidstalen” worden slechts 6 talen
door meer dan één miljoen mensen gesproken (zoals uit tabel 5
blijkt). 2 talen (Baskisch en Welsh) worden door meer dan een half
miljoen mensen gesproken, terwijl 6 andere talen door meer dan
125.000 mensen gesproken worden zonder het half miljoen te berei-
ken (Fries, Friauls, Luxemburgs, Fins, Bretons en Corsicaans).

Het Catalaans is de meest vooraanstaande taal voor wat betreft het
aantal sprekers in verhouding tot alle als “regionale of minderheid-
staal” aangeduide talen in de Europese Unie en is de enige taal die
door meer dan 7 miljoen mensen gesproken wordt.

Op grond van historische en politieke overwegingen wordt het
Catalaans gebruikelijk binnen deze taalgroep ingedeeld terwijl de
werkelijkheid ver van deze andere talen afwijkt om redenen van be-
volking, juridische status, sociolinguïstische situatie en taalkundig
regelsysteem.

In tabel 5 is het Catalaans in verhouding tot de “regionale en
minderheidstalen” weergegeven die door meer dan een half miljoen
mensen gesproken wordt.
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Slechts 6 van de zogenoemde «minderheidstalen» worden door meer dan een half miljoen mensen gesproken.
Boven deze 6 talen wordt het Catalaans door meer dan 7 miljoen mensen gesproken

BRONNEN: Euromosaic. Eigen uitwerking op basis van de Officiële Bevolkingsstatistieken van 1996.

Tabel 5. Catalaanstaligen en sprekers van een van de “minderheidstalen”
TAAL SPREKERS STATEN

Catalaans 7.200.000 Spanje, Frankrijk, Italië, Andorra
Galicisch 2.420.000 Spanje
Duits (1) 2.220.000 Frankrijk, Italië, België
Occitaans 2.100.000 Spanje, Frankrijk, Italië
Sardisch 1.300.000 Italië
Iers 1.240.000 Verenigd Koninkrijk, Ierland
Baskisch 683.000 Spanje, Frankrijk
Welsh 508.000 Verenigd Koninkrijk

BRON: IDESCAT. Studie EUROMOSAIC.
(1) Het Duits wordt door de meeste mensen in de EU gesproken: in totaal 92.420.000
Duitstaligen. Buiten Duitsland en Oostenrijk wordt het als een minderheidstaal beschouwd.

In de onderstaande kaart zijn de veertien “minderheidstalen” van de
Europese Unie weergegeven die door meer dan 125.000 mensen ge-
sproken worden. Hierbinnen zijn er drie talen die opvallen op grond
van hun moderniseringsgraad en volwassenheid van de economie in
het grondgebied waar deze gesproken worden: het Catalaans,
Baskisch en Luxemburgs.

CORSICAANS  Frankrijk  125.000

BRETONS  Frankrijk  180.000

FINS  Zweden  300.000

FRIAULS  Italië  400.000

WELSH  Verenigd Koninkrijk  508.000

FRIES  Nederland, Duitsland  400.000

LUXEMBURGS  Luxemburg  350.000

GALICISCH  Spanje  2.420.000

SARDISCH  Italië  1.300.000

OCCITAANS  Spanje, Frankrijk, Italië  2.100.000

BASKISCH  Spanje, Frankrijk  683.000

DUITS  Frankrijk, Italië, België  2.220.000

CATALAANS  Spanje, Frankrijk, Italië, Andorra  7.200.000

IERS  Verenigd Koninkrijk, Ierland  1.240.000


