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KYMMENEN MILJOONAA 
IHMISTÄ PUHUU 
KATALAANIA
Katalaania puhuvien alueiden 
kielenkäytön arvioiden mukaan 
yli 10 miljoonaa ihmistä puhuu 
katalaania. Tämä luku edustaa 72,5 
% väestöstä (aikuiset ja yli 2-vuotiaat 
lapset) katalaania puhuvilla alueilla 
(Katalonia, Valencian alue, Baleaarit, 
Itä-Aragonia, Andorra, Pohjois-Katalonia 
ja Algheron kaupunki Sardiniassa). 
Katalaanin yleisellä kielialueella asuu 
lähes 14 miljoonaa ihmistä, ja yli 12 
miljoonaa ihmistä ymmärtää sitä (yli 
90 % väestöstä). Sitä voidaan verrata 
muihin eurooppalaisiin kieliin, joiden 
väestöllinen paino on samanlainen, 
kuten norja tai tanska.

KATALAANI, 
EUROOPPALAINEN KIELI 
Katalaania puhutaan neljässä 
Euroopan valtiossa (Espanjassa, 
Ranskassa, Andorrassa ja Italiassa). 
Espanjassa sitä puhutaan Kataloniassa, 
Baleaareilla, käytännöllisesti katsoen 
koko Valenciassa, Aragonian itäosissa 
ja myös Carxen alueella Murciassa. 
Se on myös ainoa virallinen kieli 
pienessä Pyreneitten vuoristovaltiossa, 
Andorrassa, ja on Pyrénées-Orientales 
departementin, jota myös Pohjois-
Kataloniaksi kutsutaan, historiallinen 
kieli Ranskassa. Katalaania puhutaan 
myös Algheron kaupungissa, Sardinian 
saarella (Italia).
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KATALAANIN SUKUPOLVELTA  
TOISELLE SIIRTYMINEN ON POSITIIVISTA 
Vuonna 2013 tehdyn kielenkäyttökyselyn mukaisesti kielen siirtyminen sukupolvelta 
toiselle on positiivista, ts. kielen lapsilleen siirtävien prosenttiosuus on korkeampi 
kuin niiden henkilöiden prosenttisosuus, jotka puhuvat kieltä päivittäin. Tämä havain-
nollistaa katalaanin puhumisen hyödyllisyyttä ja houkuttavuutta.

KATALAANIA KÄYTTÄVÄT 
MERKITTÄVÄSTI SEKÄ 
PAIKALLISET ETTÄ 
ULKOMAALAISET
Kokonaisuudessaan katalaani on yleisin 
viestintäkieli 43 prosentille väestöstä, ja 
suurin osa muusta väestöstä myös puhuu 
kieltä tai käyttää sitä säännöllisesti. Tämä on 
erityisen arvokasta, jos otamme huomioon 
sen, että Katalonia on vastaanottanut paljon 
muualta Espanjasta tulleita siirtolaisia 
1900-luvun aikana, mikä tarkoittaa, että 
siirtolaisväestö on oppinut katalaania.
40 prosenttia eurooppalaisista asukkaista 
Kataloniassa puhuu katalaania. Vuoden 
2011 väestönlaskennan mukaan 130 594 
eurooppalaista asukasta kokonaismäärästä 
323 255 Kataloniassa (sekä EU- että ei-EU-
asukkaat) ilmoitti pystyvänsä puhumaan 
katalaania, mikä tarkoittaa 40,4 prosenttia 
siirtolaisista tältä alueelta. Eurooppalaisten 
katalaania puhuvien osuus on korkeampi 
kuin muista maanosista tulevien osuus, 
kuten latinalaisamerikkalaiset (36,2 %) ja 
afrikkalaiset (35,2 %).

USEIMMAT 
ULKOMAALAISET 
ASUKKAAT 
YMMÄRTÄVÄT 
KATALAANIA
Vuoden 2011 väestönlaskennan 
mukaan 82,1 prosenttia 
Kataloniassa asuvista 
ulkomaalaisista ymmärtää 
katalaania. Tämä on edustaa 21 
prosentin lisäystä edelliseen 
laskentaan verrattuna, 
jolloin vain 61,1 prosenttia 
tästä väestöryhmästä 
ilmoitti osaavansa kieltä. 
On huomattava, että tämä 
lisäys on tapahtunut samaan 
aikaan ulkomaalaiset väestön 
kasvun kanssa: lähes miljoona 
ulkomaalaista on muuttanut 
asumaan Kataloniaan vuoden 
2000 jälkeen.
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SAKSA
82,5 miljoonaa

UNKARI 
12,5 miljoonaa

KROATIA
4,3 miljoonaa

RANSKA
74 miljoonaa

TSEKKI 
10,6 miljoonaa

LIETTUA 
3 miljoonaa

ENGLANTI 
71,5 miljoonaa

PORTUGALI
10,4 miljoonaa

SLOVEENI
2,5 miljoonaa

ITALIA
65 miljoonaa

RUOTSI
10,2 miljoonaa

LATVIA 
1,9 miljoonaa

ESPANJA
46,5 miljoonaa

KATALAANI
10 miljoonaa

VIRO 
1,3 miljoonaa

PUOLA 
41 miljoonaa

BULGARIA
8,5 miljoonaa

MALTA 
520.000

HOLLANTI 
23,5 miljoonaa

TANSKA
5,5 miljoonaa

IIRI 
200.000

ROMANIA 
19,5 miljoonaa

SLOVAKKI
5,2 miljoonaa

KREIKKA 
13 miljoonaa

SUOMI 
5 miljoonaa

+5 miljoonaa

+10 miljoonaa

+50 miljoonaa

KATALAANI EI OLE 
VÄHEMMISTÖKIELI
Katalaani on 14. eniten puhuttu 
kieli Euroopan unionissa 
15−34-vuotiaiden joukossa, 
mikä asettaa sen sellaisten 
virallisten EU-kielien edelle 
kuin tanska, suomi, slovakki, 
kroatia, latvia, viro, liettua, 
sloveeni, malta, iiri tai jopa 
Euroopan ulkopuolelta tulleiden 
siirtolaisten puhumien kielien, 
kuten turkki tai arabia. Yllättäen 
katalaani on 7. eniten opiskeltu 
kieli nuorien eurooppalaisten 
joukossa, aivan muiden 
laajasti puhuttujen kielien, 
kuten englanti, ranska, saksa, 
espanja, venäjä ja italia, 
kannoilla ja edellä hollantia, 
portugalia, tšekkiä tai puolaa.

EU-KIELET PUHUJIEN MÄÄRÄN MUKAAN
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KATALAANILLA EI OLE VIRALLISTA ASEMAA ESPANJASSA  
Espanjan perustuslain 3.1 artikla määrittää espanjan valtion ainoaksi viralliseksi 
kieleksi. Sama artikla määrää myös, että espanjan puhuminen on pakollista Espanjan 
alueella. Kielen puhumisen käskyä ei ole muissa eurooppalaisissa perustuslaeissa, 
lukuun ottamatta Bulgariaa. Katalaani voidaan tunnustaa virallisesti vain alueilla, 
joissa sitä puhutaan äidinkielenä ja vastaavat itsemääräämismääräykset ovat 
vahvistaneet sen viralliseksi, kun taas espanja on pakollinen kaikkialla, riippumatta 
itsehallintoalueiden tahdosta tai siitä, onko se alueen äidinkieli.

KATALAANIA EI VOI 
KÄYTTÄÄ ESPANJAN 
PARLAMENTISSA
Koska katalaanilla ei ole 
virallista asemaa valtiotasolla, 
sitä ei saa käyttää Espanjan 
parlamentissa, minkä vuoksi 
Espanjan parlamentti on ainoa 
Euroopan unionissa, joka ei 
salli yhtä laajalti puhutun kielen 
kuin katalaanin käyttöä. Lisäksi 
espanja on ainoa asiakirja- ja 
palvelukieli, jota suurlähetystöt 
ja konsulaatit tarjoavat.

KATALAANIN OIKEUDELLINEN 
ASEMA ON POIKKEAVA MUIHIN 
KIELIIN NÄHDEN, JOILLA ON 
SAMA MÄÄRÄ PUHUJIA
Espanja on ainoa demokraattinen valtio, joka 
ei tunnusta kieltä, jota puhuu yli 10 % sen 
kansalaisista. Näillä kielillä on poikkeuksetta 
kaikissa demokraattisissa maissa täysi 
virallinen tunnustus valtiossa, jossa niitä 
puhutaan, niin että kieli tunnustetaan täysin 
sisäisesti ja ulkoisesti, ja sitä kohdellaan tasa-
arvoisesti suhteessa muihin valtion kieliin. 
Näin on Kanadassa, Belgiassa, Suomessa, jne. 
Lisäksi Euroopan unionissa kaikki katalaaniin 
verrattavat kielet ovat Euroopan instituutioiden 
virallisia kieliä. Tämä tekee katalaanista ainoan 
poikkeuksen. Muut katalaaniin verrattavat 
kielet tunnustetaan täysin kaikilla puhujiensa 
elämänaloilla: mainonta, tuotemerkinnät, media, 
oikeusjärjestelmä, kielen käytettävyys, jne.
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KIELEN 
TUNNUSTUKSELLE 
EI OLE NÄKYVISSÄ 
RATKAISUA 
VALTIOTASOLLA
Espanjan neljä pääpuoluetta 
PP (Kansanpuolue), PSOE 
(Sosialistit), Ciudadanos 
(Liberaalit) ja Podemos 
(Radikaalivasemmisto) 
kieltäytyvät yksimielisesti 
muuttamasta Espanjan 
perustuslain 3.1 artiklaa, joka 
sanoo: “Kastilian kieli on 
Espanjan valtion virallinen 
kieli. Kaikilla espanjalaisilla 
on velvollisuus osata sitä ja 
oikeus käyttää sitä”.

OIKEUDELLISET PUITTEET 
SUOSIVAT ESPANJAA KATALAANIN 
SIJAAN USEILLA ALUEILLA
Katalaaniin liittyvä kielellinen lainsäädäntö on 
vähäistä. Itse asiassa, jos sitä verrataan muihin kieliin, 
joilla on vastaava väestöllinen paino, katalaani on 
suojaamattomin kieli Euroopassa. Kuten jo sanottua, 
se ei ole Espanjan valtion virallinen kieli (vain joidenkin 
alueiden, joissa se on alkuperäinen kieli) eikä Euroopan 
unionin. Useat valtion lait määräävät velvollisuuden 
osata espanjan kieltä, ja rajoittavat tai mitätöivät 
katalaanin osaamisen velvollisuuden, erityisesti 
valtionhallinnossa Kataloniassa työskenteleville 
virkamiehille. Lisäksi on muita sääntöjä, jotka 
määräävät espanjan kielen yksinoikeudellisen käytön 
eri aloilla, kuten merkinnät, viralliset asiakirjat, tms. 
Katalaania puhuvilla alueilla espanja ja ranska ovat 
ainoat lain määräämät kielet.

ESPANJAN KIELEN LAKISÄÄTEISEN  
PAKOTTAMISEN TASO ON HUOMATTAVA YRITYKSILLE
Plataforma per la Llenguan vuonna 2014 tilaaman tutkimuksen mukaan on 340 sääntöä, 
jotka pakottavat yritykset käyttämään espanjaa, kun taas vain 24 sääntöä määrää 
katalaanin käytön velvollisuuden, ts. 93,41 prosenttia lakisääteisistä velvollisuuksista 
Kataloniassa määrää yritykset käyttämään espanjaa, mikä tarkoittaa 14 kertaa enemmän 
espanjaa suosivia määräyksiä. Toisaalta, 161 lakia määrää espanjan käytön pakolliseksi 
merkinnöissä Kataloniassa, ja vain kaksi lakia määrää katalaanin käytön pakolliseksi. 
Espanjan valtio vahvistaa nykyistä lainsäädännöllistä epätasa-arvoa espanjan ja katalaanin 
välillä hyväksymällä joka vuosi uusia lakeja, jotka edellyttävät espanjan käyttöä useissa 
Kataloniasta löytyvissä tuotteissa. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) nro. 1169/2011 15.2 artikla toteaa, että valtioilla on mahdollisuus merkitä tuotteet 
Euroopan unionin kielillä, näin poissulkien katalaanin. 
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KATALAANIA SYRJITÄÄN 
OIKEUSHALLINNOSSA
Lainkäyttövaltaa koskevan lain 231 artikla ja 
siviiliprosessilain 142 artikla toteavat, että 
virallisia alueellisia kieliä voidaan käyttää 
oikeudenkäynneissä vain, jos yksi osapuoli 
pyytää sitä ja toinen osapuoli ei vastusta. Tämän 
seurauksena katalaanin käyttö oikeushallinnossa 
on erittäin vähäistä. Esimerkiksi vain 12,7 
prosenttia tuomioista on katalaaniksi, ja 8 
prosenttia oikeudellista asiakirjoista Barcelonan 
tuomioistuimissa on katalaaniksi.

Euroopan neuvosto totesi viimeisimmässä 
raportissaan Espanjan valtion Euroopan 
alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan 
peruskirjan (ECRML) noudattamisesta, että 
lainkäyttövaltaa koskevan lain 231 artiklaa olisi 
uudistettava siten, että se takaisi katalaanin 
käytön oikeudenkäynneissä, ja näin ollen, Espanja 
noudattaisi sitoumuksiaan, jotka se hyväksyi 
ratifioidessaan peruskirjan.

ITSENÄISYYS 
ON AINOA TAPA 
SAAVUTTAA 
VIRALLINEN ASEMA 
KATALAANILLE 
EU:SSA
Mitä tulee viralliseen 
asemaan Euroopan unionissa, 
eurooppalaiset sopimukset 
edellyttävät, että jäsenvaltio 
esittää kielen virallistettavaksi. 
Tässä suhteessa Espanjan 
valtio on toistuvasti estänyt 
mahdollisuuden esittää pyyntöä 
katalaanin virallistamiseksi 
Euroopan instituutioissa. Nyt 
ainoa mahdollisuus katalaanin 
täydelle tunnustukselle on 
itsenäisyys, joka antaisi 
mahdollisuuden määrittää uuden 
lingvistisen aseman ilman 
Espanjan valtion vastustusta.
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KATALAANIN KULTTUURINEN PAINO ON MERKITTÄVÄ
Katalaaninkielinen kirjallisuus on yksi maailman suurimmista, ja se on tunnustettu 
keskiajalta lähtien sellaisten merkittävien kirjailijoiden teosten ansiosta kuin Ramon 
Llull ja Joanot Martorell. Yli 10 000 kirjaa julkaistaan katalaaniksi joka vuosi. Lisäksi 
katalaani on 22. eniten käännetty kieli maailmassa, ja käännösten määrä muille 
kielille on suurempi kuin kielillä, joiden väestötiedot ovat vastaavia (esimerkiksi 
kreikka). Vastaavasti katalaani on 26. sijalla suhteessa käännöksiin muista kielistä.

KATALAANI ON 
OLLUT MERKITTÄVIEN 
MAAILMALLA 
TUNNETTUJEN 
HENKILÖIDEN KIELI 
Katalaania puhuvat merkittävät henkilöt, 
joiden työllä on maailmanlaajuinen 
vaikutus: arkkitehdit kuten Antoni Gaudí; 
taidemaalarit kuten Salvador Dalí, Joan 
Miró, Antoni Tàpies ja Miquel Barceló; 
muusikot kuten Pau Casals ja Josep 
Carreras; keittiömestarit kuten Ferran 
Adrià tai Rocan veljekset; ja tiedemiehet 
kuten Valentí Fuster, Joan Massaguer, 
Anna Veiga ja Josep Baselga. Myös 
monet urheilutähdet puhuvat katalaania 
äidinkielenään, kuten Pep Guardiola, 
Rafael Nadal, Gerard Piqué tai Gasolin 
veljekset.

KATALAANIA OPETETAAN 
161 YLIOPISTOSSA 
MAAILMASSA
Yhteensä 161 yliopistoa opettivat kieltä ja 
kulttuuria Katalonian ulkopuolella Ramon 
Llull Instituutin kautta akateemisen 
vuoden 2013−14 aikana. Ranska 
ja Iso-Britannia tarjoavat laajimmat 
mahdollisuudet kumpikin tarjoamalla 
katalaanin opintoja 22 yliopistossa. 
Saksa ja Italia eivät tule kaukana 
takana, vastaavasti 20 ja 13 yliopistolla. 
Huolimatta siitä, että Espanjassa asuu 
95 % katalaanin puhujista, katalaania 
opetetaan vain kymmenessä yliopistossa 
sen oman alueen ulkopuolella. Mitä tulee 
muihin Euroopan maihin, katalaania voi 
opiskella kolmessa Tšekin tasavallan 
yliopistossa, kahdessa yliopistossa 
kummassakin osassa Irlantia, Itävallassa, 
Unkarissa, Kroatiassa, Puolassa ja 
Venäjällä. Portugalissa, Hollannissa, 
Sveitsissä, Serbiassa, Romaniassa, 
Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa ja 
Virossa opetetaan katalaanin opintoja 
yhdessä yliopistossa.



12



13

VIIDELLÄ KYMMENESTÄ 
MAAILMAN ENITEN 
VIERAILLUISTA 
VERKKOSIVUSTOISTA ON 
KATALAANINKIELINEN VERSIO 
On kuitenkin huomattava, että kolme 
kymmenestä eniten vierailluista sivustoista 
on kiinankielisiä sivustoja, kuten Baidu, Taobao 
ja Qq. Jopa niinkin suurilla monikansallisilla 
yhtiöillä, kuten Googlella, YouTubella, 
Facebookilla, Wikipedialla ja Twitterillä on 
katalaaninkieliset versiot, mikä osoittaa 
katalaanin käytön elinvoimaisuuden ja tarpeen 
näillä sivustoilla. 

KATALAANINKIELINEN WIKIPEDIA ON 20 ENITEN KÄYTETYN 
VERSION JOUKOSSA ARTIKKELIEN MÄÄRÄN SUHTEEN 
Marraskuussa 2016 Wikipedian katalaaninkielisen version artikkelimäärä nousi  
500 000 kappaleeseen. Katalaani on yksi Wikipedian 20 eniten käytetyn kielen 
joukossa, mutta on myös huomattava, että yli 150 000 käyttäjää on luonut 
artikkeleita, ja vuonna 2013 katalaaninkielinen Wikipedia löi sivujen kävijäennätyksiä 
useita kertoja.

KATALAANIN 
KIELELLÄ ON VAHVA 
MEDIANÄKYVYYS
Yli 100 sanomalehteä, sekä 
painettua että digitaalista, ja yli 
150 aikakauslehteä julkaistaan 
katalaaniksi. Eniten katsottu 
TV-asema Kataloniassa on TV3, 
jonka lähetykset ovat kokonaan 
katalaaniksi. Kaksi eniten 
kuunneltua radioasemaa, RAC1 
ja Catalunya Radio, lähettävät 
ohjelmansa myös täysin 
katalaaniksi.

VIIDELLÄ ESPANJAN KUUDESTA ENITEN KÄYTETYSTÄ 
SOSIAALISESTA VERKOSTOSTA ON KATALAANINKIELINEN 
VERSIO
Ne ovat Facebook, YouTube, Twitter, Google+ ja Badoo. Vuonna 2012 Twitter 
lanseerasi katalaaninkielisen version ja Badoo, Lontoossa perustettu deittisivusto, 
jolla on yli 175 miljoonaa käyttäjää, aloitti katalaaninkielisen sivuston vuonna 2013. 
Seitsemästä eniten käytetystä sivustosta vain LinkedIn, uraverkosto, ei vielä ylläpidä 
katalaaninkielistä versiota, mikä osoittaa näiden sivustojen katalaaninkielisen 
version elinvoimaisuuden ja tarpeen. 
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ESPANJAN VALTIO ON YRITTÄNYT  
HÄVITTÄÄ KATALAANIN USEITA KERTOJA
Ensimmäinen merkittävä yritys tapahtui vuonna 1714, heti sen jälkeen, kun 
Barcelona oli antautunut Espanjan perimyssodassa. ”Nueva Planta” -asetusten 
voimaantulo poisti katalaanin julkishallinnosta, tuomioistuimista ja koulutuksesta. 
Lisäksi kauppiaiden tilikirjat piti kirjoittaa siitä lähtien espanjaksi.

Monia muita yrityksiä on ollut yllä mainitun päivämäärän jälkeen, mutta toinen 
ja kunnianhimoisin operaatio katalaanin hävittämiseksi tapahtui vuonna 1939 
Espanjan sisällissodan päättymisen jälkeen ja diktaattori Francisco Francon 
valtaantulon myötä. Vuonna 1714 vakiinnutettuja kieltoja seurasivat uudet 
toimenpiteet: katalaaninkieliset merkit kiellettiin; katalaanin puhumisesta 
julkisesti rangaistiin sakoilla, ja palkkioita tarjottiin ihmisille, jotka ilmiantoivat tätä 
kieltoa rikkovia; kaikki katalaaniksi kirjoitetut kirjat, jotka Francon hallinto löysi 
Katalonian julkisista kirjastoista, poltettiin; jopa hautausmaita estettiin pitämästä 
hautakiviä, joissa oli katalaaninkielisiä kaiverruksia. Tämä prosessi oli osa yleistä 
Katalonian kansallisen identiteetin tukahduttamista.

Diktatuurin loputtua ja vuoden 1978 perustuslain voimaantulon jälkeen Espanjan 
valtio ei ole koskaan täysin tunnustanut, että katalaanin kieltä yritettiin tosissaan 
hävittää vuosien 1714 ja 1975 välillä. Vuonna 2001 entinen valtionpäämies, 
Kuningas Juan Carlos I todellisuudessa sanoi, että ”Cervantesin kieli ei ole 
koskaan ollut kieltojen kieli vaan kohtaamisten kieli; ketään ei ole ikinä pakotettu 
puhumaan espanjaa”.



PERUSTIETOJA KATALAANISTA.
- 10 miljoonaa puhujaa

- Noin 13,5 miljoonaa ihmistä ymmärtää katalaania

- 94,3 % ihmisistä Kataloniassa ymmärtää katalaania 
ja 80,4 % puhuu sitä.

- Puhutaan neljässä maassa: Espanjassa, Ranskassa, 
Andorrassa ja Italiassa.

- 14. eniten puhuttu kieli EU:ssa.

- Kuudella kymmenestä maailman eniten vierailluista 
verkkosivuista on katalaaninkieliset versiot. 

- 24. eniten käytetty kieli Twitterissä.

- 17. eniten käytetty kieli Wikipediassa.

- 7. eniten opiskeltu kieli Euroopan unionissa.

- 22. eniten käännetty kieli maailmassa.

- 61 yliopistoa maailmanlaajuisesti opettaa katalaania. 



TIESITKÖ? 
- Kirjoitukset osoittavat, että katalaanin kieli 

voidaan erottaa vulgaarilatinasta 800-luvun 
aikana.

- Katalaania puhuttiin Algerian rannikkoalueella 
Ranskan hallinnon aikana, 1800-luvun 
jälkimmäisen puoliskon aikana ja 1900-luvun 
alussa. Sitä kutsuttiin Patuet-nimellä 
siirtolaisyhteisöissä, joissa oli yli 100 000 puhujaa 
Alacantista, Perpignanista ja ennen kaikkea 
Menorcalta.

- “Merikonsulaatin kirja” on merilakien kokoelma, 
jolla hallittiin vuosisatojen ajan kaupankäyntiä 
Välimerellä. Se laadittiin katalaaniksi ja käännettiin 
useille kielille, ja se toimi perustana nykyiselle 
kansainväliselle merioikeudelle. 

- Maailmankuulu arkkitehti Antoni Gaudí pidätettiin 
11. syyskuuta 1924, koska hän puhui katalaania 
poliisiviranomaiselle.

- Englannin kieli on lainannut sanoja katalaanista, 
kuten kasarmi, paperi tai munakoiso.

- Katalaania puhuttiin Floridassa 1900-luvun alkuun 
saakka Menorcan saarelta 1700-luvulla lähteneen 
siirtolaisyhteisön ansiosta.
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