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Kirje kuninkaalle Vallonian ja Flanderin erottamisesta hallinnollisesti 
 
Maineikas belgialainen lakimies, poliitikko ja kirjailija Jules Destrée kirjoitti 15. elokuuta 1912 
silloiselle Belgian kuninkaalle Albert I:lle kirjeen, jossa hän puolusti ranskan kielen ja kulttuurin 
asemaa maassa. Destrée todisteli kielen ja identiteetin olevan läheisessä yhteydessä toisiinsa. 
Seuraavassa on ote hänen kirjeestään: 
 
”Mutta kuningaskuntanne maiden kahtiajaosta todistaa vielä leimallisempi ja ratkaisevampi seikka, 
joka on maaperään, maisemiin, ihmisten toimintaan, temperamentteihin ja uskomuksiin perustuvia 
seikkoja ilmeisempi, ja se on kieli. (Kieli on aikojen kuluessa ihmisyhteisöä varten koottu aarre. Siihen 
sisältyy heidän tapojensa, uskomustensa ja kärsimystensä muisto ja kaiku. Se synnyttää puhujissaan 
hämäriä mielikuvia hamasta lapsuudesta, kun he vielä tapailivat sanoja äidin polvella, ja 
kauempaakin, luoden yhteyden ikimuistoisiin esi-isiin. Kiintymys kieleen on arvoituksellinen asia, sillä 
siihen ei vaikuta niinkään järki vaan piilotajuntamme. Ja vasta kun näemme ongelman tällä tavoin ja 
ajattelemme niitä tuhansia hiuksenhienoja juuria, jotka juontavat mitä kaukaisimpaan 
menneisyyteen, ymmärrämme kielen pyhän luonteen ja sen, miten arkaluonteisia ja miten 
mahdottomia pelkän älyn voimin ratkaista ovat ne kysymykset, joita sen käyttö herättää.)”  
 
Destrée käytti kieltä perimmäisenä todisteena identiteetistä kirjoittaessaan kirjeessään vielä 
seuraavaa: ”(Te hallitsette) kahta kansaa. Belgiassa on vallonialaisia ja flanderilaisia; 
belgialaisia täällä ei ole.”  
 
1920-luvulta alkaen hyväksyttiin joukko lakeja, joissa flaami ja saksa tunnustettiin ranskan ohella 
Belgian kansalliskieliksi.  
 
Lähde: Les Belges, leur histoire -verkkosivusto  
 
”Jos olet espanjalainen, puhu espanjaa” 
 
 

 
 
Tässä graffitissa on poliittinen iskulause, jota käytettiin kenraali Francisco Francon kasvokuvan 
rinnalla diktatuurin (1939–1975) aikaisessa Espanjassa. Tekstissä lukee: 
”Jos olet espanjalainen, puhu espanjaa”  
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Iskulausetta käytettiin pääasiassa Kataloniassa sekä sisällissodan viime vaiheissa vuonna 1939 että 
sodan jälkeen, kun Francon armeija oli vallannut alueen, ja sillä haluttiin saada ihmiset luopumaan 
katalaanin käytöstä. Katalaanin käyttöä oli rajoitettu jo aiemminkin Espanjan historiassa. 
 
Lähde: Wikimedia Commons 
 
”La langue de la République est le français” – 
”Tasavallan kieli on ranska” 
 
Vuonna 1992 Ranskan hallitus muutti maan perustuslakia lisäten siihen määräyksen: ”Tasavallan kieli 
on ranska.” Ranskassa on kuitenkin monia vähemmistökieliä, joista yksi on Bretagnessa puhuttu 
bretoni. Bretonin kieli koetaan alueen identiteetin tärkeäksi ilmentymäksi, ja sitä puhuvat pitävät 
kielen säilyttämistä tuleville sukupolville elintärkeänä. Kaikki Ranskassa eivät kuitenkaan suhtaudu 
kielen vaalimiseen myönteisesti, sillä monet pelkäävät monien eri kielten vaikuttavan kielteisesti 
kansakunnan identiteettiin ja johtavan… 
”Ranskan balkanisoitumiseen” (entinen sisäministeri Jean-Pierre Chevènement) ja 
”ranskalaisen identiteetin hajoamiseen” (sanomalehti Le Figaro). 
 
Lähde: Jon Henley, 27.6.1999, The Guardian  
 
 
 


