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Äidinkielen eturyhmä „Lasten äidinkieltä on tuettava“ 

Äidinkielen eturyhmän tavoitteet ja toiminta 

 

 

Eturyhmän tarkoitus 

 

Eturyhmä „Lasten äidinkieltä on tuettava“ panostaa erityisesti maahanmuuttajien lasten äidinkielen opetuksen 
tuen lisäämiseen, jotta opetus saisi paikkansa julkisessa koulu-laitoksessa. 
 
 
Jäsenyys 
 
Eturyhmään kuuluu järjestöjä, liittoja ja yksityishenkilöitä, jotka pitävät tärkeänä eturyhmän tavoitteiden 
saavuttamista niin pedagogisista, didaktisista kuin myös koulutus-, kieli- ja kotoutumispoliittisista syistä. 
Jäsenyyden ehtona on järjestön, liiton tai yksityishenkilön allekirjoitus vetoomukseen „Lasten äidinkieltä on 
tuettava“. 
 
 
Tavoitteet 
 

 Vetoomus saa kiinnostuneiden tahojen kannatusta ja tulee tunnetuksi julkisuudessa. 

 Eturyhmän tavoitteet, vaatimukset ja perustelut tulevat tunnetuiksi mahdollisimman laajasti. 

 Lasten äidinkielen tuki sveitsiläisessä koulussa otetaan toimenpidelistalle sekä valtakunnallisella tasolla 

että kantoneissa ja kunnissa. 

 Eturyhmän vaatimukset tunnustetaan ja toteutetaan askel askeleelta. 

 

 

Konkreettista toimintaa 

 

 Vetoomuksen, joka on hyväksytty eturyhmän perustamiskokouksessa 22.9.2007, kääntäminen maan 

kaikille virallisille kielille sekä lukumääräisesti tärkeimmille maahanmuuttajien kielille. 

 Allekirjoitusten kerääminen vetoomuksen puolesta eri tieteen ja tutkimuksen aloilla vaikuttavilta 

järjestöiltä, liitoilta ja yksityishenkilöiltä. 
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 Valtakunnallisen mediakonferenssin järjestäminen ja monikielinen mediatyö eturyhmän työn, 

vetoomuksen tavoitteiden ja vaatimusten tunnetuksi tekemiseksi. 

 Lobbauksen koordinointi asian puolesta ja vetoomuksen vaatimusten tunnetuksi tekeminen kantonien 

opetusministerien konferenssin, liittovaltion, kantonin opetusministeriöiden, kuntien ja kaupunkien, 

opettajakorkeakoulujen ja muiden poliittisten, yhteiskunnallisten ja julkisuuden päättäjien keskuudessa. 

 Projektin oman nettisivuston suunnittelu kaikkine tietoineen ja linkkilistoineen erityisesti eturyhmän 

järjestöjen sivuille. 

 Selonteko toiminnasta ja tiedonvälitys järjestöjen ja liittojen omalle lehdistölle. 

 

 

Työnjako ja rahoitus 

 

Eturyhmä muodostaa allekirjoittaneista työ-/johtoryhmän, joka on vastuussa toiminnan koordinoinnista. Se jakaa 
työvastuun keskuudessaan ja nimittää henkilöt, jotka edustavat eturyhmää ulospäin. Tarpeen vaatiessa eturyhmä 
kutsuu jäsenensä koolle, erityisesti sellaisen päätöksenteon yhteydessä, joka koskee pidemmälle menevää 
toimintaa kuin mitä vetoomuksen tarkoituksessa mainitaan tai jos vetoomusta halutaan muuttaa tai laajentaa. 
 

Jäsenjärjestöt ja yksityishenkilöt tekevät vapaaehtoistyötä vetoomuksen hyväksi. VPOD (Verband des Personals 

öffentlicher Dienste), Projekt Interkulturelle Bildung antaa eturyhmän käyttöön toimistonsa infrastruktuurin. 

Jäsenjärjestöiltä pyydetään tarpeen vaatiessa rahallista tukea. 

 

 

 

 

Korjauksin hyväksytty äidinkielen eturyhmän perustamiskokouksessa 22. syyskuuta 2007 
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