Sporočilo gospe Irine Bokove, generalne direktorice Unesca
ob mednarodnem dnevu maternega jezika, 2015
Vključeno izobraževanje v jezikih in z jeziki – jeziki so pomembni.

2015 je 15. obletnica Mednarodnega dneva maternega jezika - to je tudi odločilno leto za
mednarodno skupnost, ker je končni rok za uresničevanje Tisočletnih razvojnih ciljev, ko morajo
države definirati novo globalno agendo za trajnostni razvoj.
V središču agende bi po letu 2015 morala biti prednostna naloga spodbujanja kakovostnega
izobraževanja za vse - širitev dostopnosti, zagotavljanje enakosti in vključenosti, spodbujanje
izobraževanja za globalno državljanstvo in trajnostni razvoj. Izobrazba v maternem jeziku je
bistvena, da bi lahko dosegli te cilje - olajšanje učenja in podpiranje sposobnosti branja, pisanja in
računanja. Za napredek v vsem tem, bi moral biti močnejši poudarek pri usposabljanju učiteljev,
predelavi učnih načrtov in ustvarjanju ustreznih učnih okolij.
UNESCO si prizadeva za uresničitev teh načrtov v celem svetu. V Južni Ameriki, s pomočjo Sklada
Združenih narodov za otroke, UNESCO spodbuja vključeno izobraževanje z medkulturnim,
dvojezičnim dostopom, ki vključuje obe kulturi, domačo in tujo. Zato tudi regionalni urad Unesca
za izobraževanje v Aziji, ki je v Bangkoku na Tajskem, dela za boljše razumevanje bistva
večjezičnega izobraževanja, ki temelji na maternem jeziku, v regiji in izven nje. Izobraževanje v
maternem jeziku, je temeljni pogoj za visoko kakovostno učenje - in pomembna je tudi ohranitev
večjezičnosti kot tudi raznolikosti jezikoa in kulture v družbi, ki se hitro preoblikuje.
Od leta 2000 se je zgodil precejšen napredek na poti k doseganju ciljev Izobraževanja za vse. Danes
moramo gledati naprej - da bi uresničili nedosežene cilje in se soočili z novimi izzivi. Mednarodni
dan maternega jezika je dogodek za vse nas, da opozorimo na pomembnost maternega jezika s cilji
močnega prizadevanja pri izobraževanju, povečanju kakovosti učenja in vključevanju izključenih.
Vsaka oseba, deklica ali fant, ženska in moški bi morala imeti možnost posedovati orodja, ki jim
omogočajo polno sodelovanje v življenju družbe, katere člani so. Gre za temeljno človekovo
pravico in važen predpogoj za trajno sposobnost vsega razvoja.
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