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NIZOZEMSKÁ JAZYKOVÁ UNIE

Nizozemská jazyková unie (Nederlandse Taalunie) je mezivládní organizace,
která byla zřízena roku 1980 na základě dohody mezi Nizozemím a Belgií. Vy
pracování smlouvy pro Nizozemskou jazykovou unii (NJU) bylo zadáno v Nizo
zemí nizozemské vládě a v Belgii Vlámskému společenství. Cílem NJU je integ
race Nizozemí a Vlámského společenství v Belgii v rámci nizozemského jazyka
a literatury v nejširším slova smyslu. Do náplně práce NJU patří mj. pravopis,
mluvnice, terminologie, slovníky, literatura všeobecně, péče o jazyk a vyučová
ní nizozemštiny jak uvnitř, tak i vně nizozemského jazykového území.
Nizozemská jazyková unie obsahuje 4 orgány. Výbor ministrů (Het Comité
van Ministers), sestávající z nizozemských a vlámských ministrů školství a kul
tury, má v rukou vedení. Kontrolu vedení vykonává Interparlamentární komise
(De Interparlementaire Commissie), v níž zasedají nizozemští a vlámští zástupci
veřejnosti. Rada pro nizozemský jazyk a literaturu (De Raad voor de Nederland
se Taal en Letteren), ve které jsou zastoupeni odborníci z oblasti výuky, vědy,
literatury a médií, vydává odborné posudky týkající se vedení. Pracovníci Hlav
ního sekretariátu (Het Algemeen Secretaríaat, Lange Voorhout 19, Postbus
10595, N L - 2501 HN 's Gravenhage) připravují koncepci řízení a současně j i
uvádějí do života.
Roku 1993 byl pro NJU poprvé vytvořen víceletý plán řízení. Rok 1997 s se
bou přinesl další víceletý plán řízení NJU týkající se období 1998-2002. Dvě
klíčová hesla tohoto plánu jsou upevnění (,consolidatie ), a to formou prohlou
bení či rozšíření toho, co bylo uvedeno do chodu, a pružnost (flexibiliteit), aby
se i při nenadálých změnách mohly podniknout správné kroky. Co se týče střed
ní a východní Evropy, Výbor ministrů rozhodl - částečně pod vlivem nadcháze
jícího vstupu některých zemí střední Evropy do EU - o zesílení snahy souvisejí
cí s šířením nederlandistiky v tomto regionu. Více informací o tomto naleznete
v publikaci Nizozemské jazykové unie Meerjarenbeleidsplan 1998-2002.
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