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El 2015 es compleix el 15è aniversari del Dia Internacional de la Llengua Materna; és també un 

any decisiu per a la comunitat internacional, ja que finalitza el termini fixat per assolir els 

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i és el moment en què els països definiran una 

nova agenda de desenvolupament sostenible. 

L'agenda després de 2015 s'ha de centrar en la prioritat de promoure l’educació per a tothom: 

ampliar-ne l'accés, garantir-ne la igualtat i la inclusió, i fomentar l'educació per a la ciutadania 

mundial i el desenvolupament sostenible. Impartir l'educació en la llengua materna és 

essencial per assolir aquests objectius: facilitar l'aprenentatge i reforçar les competències en 

matèria de lectoescriptura i aritmètica. Per progressar en aquests àmbits cal donar més 

importància a la formació docent, la revisió dels programes d’ensenyament i la creació 

d'entorns adients per a l'aprenentatge. 

La UNESCO impulsa aquests objectius a tot el món. A Amèrica Llatina, amb el Fons de les 

Nacions Unides per a la Infància, la UNESCO fomenta l’educació inclusiva per mitjà de mètodes 

interculturals bilingües, per donar cabuda tant a les cultures natives com a les que no ho són. 

Per les mateixes raons, l'Oficina Regional d'Educació per a Àsia i el Pacífic, situada en Bangkok 

(Tailàndia), treballa perquè es comprengui millor el concepte d'educació plurilingüe basada en 

la llengua materna tant dins com fora de la regió. L'educació en la llengua materna no només 

afavoreix l'educació de qualitat sinó que, a més, és essencial per consolidar el plurilingüisme i 

el respecte de la diversitat lingüística i cultural en societats que es transformen ràpidament. 

Des de l’any 2000 hi ha hagut progressos enormes cap a la consecució dels objectius de 

l'Educació per a Tothom. Avui hem de mirar cap endavant, per dur a terme les tasques 

inacabades i per fer front als nous reptes. El Dia Internacional de la Llengua Materna és un 

moment propici perquè tots nosaltres posem en relleu la importància la llengua materna, 

perquè prosperin totes les iniciatives en matèria d'educació, millori la qualitat de 

l'ensenyament i s’arribi a tots els que s’han quedat al marge. Cada un, nen o nena, dona o 

home, ha de comptar amb les eines necessàries per participar plenament en la vida de la 

societat de la qual forma part: aquest és un dret humà fonamental i un vector de sostenibilitat 

en tota iniciativa de desenvolupament. 
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