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Språkpolicy för FRA:s webbplats  
 

 

 

Vi är en av Europeiska unionens byråer och som sådan strävar vi efter att nå ut till så 

många som möjligt och visa vad vi gör.  

 

FRA:s webbplats är skriven på engelska men det mesta av dess innehåll finns också 

tillgängligt på franska och tyska. Att vi valt just dessa språk beror på att de är EU:s tre 

officiella arbetsspråk. Dessutom visar en undersökning bland intressenter och användare 

att omkring 92 procent av dem föredrar engelska, medan 4 procent föredrar franska och 

3 procent helst tar del av innehållet på tyska.  

 

Många delar av webbplatsen finns dessutom på andra officiella EU-språk – vissa av dem 

på alla 24 EU-språk. Ett exempel är introduktionen om oss och vårt arbete (som även 

finns tillgänglig som faktablad i pdf-format), och Charterpedia, ett onlineverktyg som ger 

uttömmande information om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  

 

Till varje publikation från FRA offentliggörs som regel ett pressmeddelande som översätts 

till fler officiella EU-språk än publikationen i fråga.  

 

På huvudsidan för publikationer finns det också ett språkfilter som gör att du snabbt kan 

hitta den publikation du är intresserad av på det språk du föredrar. 

 

För att översätta våra texter använder vi oss av Översättningscentrum för Europeiska 

unionens organ, som finns i Luxemburg och tillhandahåller översättning och andra 

språktjänster till EU:s organ och byråer.  

 

EU:s officiella språk är bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, 

iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, 

portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och 

ungerska. 

http://www.facebook.com/fundamentalrights
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/introducing-fra-eu-agency-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/sv/charterpedia
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications

