
 
 

Bericht van Irina Bokova, Algemeen Directeur van de UNESCO, 

t.g.v. de Internationale Dag van de Moedertaal, 2015 

 

Inclusieve opvoeding door middel van en dankzij talen: 

talen zijn van belang. 

 
2015 betekent de 15e verjaardag van de Internationale Dag van de Moedertaal, het is ook het 

beslissende jaar voor de internationale gemeenschap als termijn voor de Ontwikkelingsdoeleinden 

van het Millennium, waarin de landen een nieuw wereldwijd plan van actie voor duurzame 

ontwikkkeling moeten bepalen.  

 

Bij het vaststellen van de Agenda na 2015 dienen voorop te staan: ontwikkeling van kwalitatieve 

educatie voor allen verruiming van de toegankelijkheid, verzekering van gelijkgerechtigdheid en 

inclusiviteit, bevordering van opvoeding tot wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. 

Opvoeding in de moedertaal is van wezenlijk belang om deze doeleinden te bereiken, om het leren 

te vergemakkelijken en lees-, schrijf- en rekenvaardigheid te ondersteunen. Om in alles vooruitgang 

te boeken moet sterker de nadruk liggen op vorming van leraren, verdere uitwerking van 

onderwijsprogramma's en het scheppen van gepaste leer-media. 

 

De UNESCO streeft naar deze doeleinden over de hele wereld. In Zuid-Amerika bevordert de 

UNESCO met behulp van het VN-fonds voor de kinderen inclusieve educatie d.m.v. interculturele, 

tweetalige benadering om zowel inheemse als andere culturen in te sluiten. Om de zelfde reden 

werkt het regionale UNESCO-bureau in Bangkok, Thailand, voor educatie in Azië  en de Stille 

Oceaan aan het kweken van diepgaander begrip voor het wezen van meertalige educatie gebaseerd 

op de moedertaal in en buiten de regio. Het moedertaalonderwijs is een fundamentele voorwaarde 

voor kwalitatief leren en is ook van belang om veeltaligheid en eerbied voor taal- en culturele 

verscheidenheid in de maatschappij, die aan snelle omvorming onderhevig is, te ondersteunen.  

 

Sinds 2000 is een aanmerkielijke vooruitgang geboekt op weg naar de doeleinden van Educatie 

voor Allen. Heden moeten wij de blik vooruit richten om de niet gehaalde doeleinden te  

verwezenlijken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. De Internationale Dag van de Moedertaal is 

voor ons allen de gelegenheid bij uitstek om de schijnwerpers te richten op het belang van de 

moedertaal voor alle inspanningen in educatie, voor het verbeteren van de kwaliteit van het leren 

em het opnemen van uitgeslotenen. Elk meisje en elke jongen, elke vrouw en man moet over de 

middelen beschikken om volledig deel te nemen in hun samenleving: dit is een van de basisrechten 

van de mens. en een machtig middel voor duurzaamheid in elke ontwikkeling 

 

Irina Bokova. 

 

Naar de vertaling door Stefano Keller, bestuurslid van de Wereld-Esperantovereniging UEA 

Voor Taalrechten , incl. affiche, artikelen en ander materiaal zie: 

http//www.linguistic-rights.org/21-02-2015 

 

In het Nederlands vertaald door Rob Moerbeek 
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