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ESPERANTO:
officiële taal van de EU
Een project en petitie,
om Esperanto te promoten
als officiële taal van de Europese Unie

Lezing
door Dr. Thierry Saladin
(Montpellier, Frankrijk)

Onze taal, het Nederlands, wordt bedreigd. Niet meer
Simultaanvertaling
- zoals vroeger - door een Franstalige burgerij maar door de
naar het Nederlands
globalisering. Het recht behouden om in onze eigen taal
school te lopen en in onze eigen taal bediend te worden is
niet alleen een kwestie van elementaire
TOEGANG GRATIS
rechtvaardigheid, maar ook van behoud van taaldiversiteit.
Het tempo waarmee kleine talen verdwijnen is
zorgwekkend. Elke taal die verdwijnt betekent een verlies
aan kennis en cultuur.
Anderzijds moeten mensen efficiënt met elkaar kunnen
communiceren. Een nationale taal gebruiken als brugtaal is
niet de beste oplossing want deze talen bevatten allerlei
uitzonderingen en zijn dus moeilijk onder de knie te krijgen.
Een veelgesproken taal met een dominante
cultuur achter zich, zoals het Engels, heeft bovendien als
nadeel dat onderwijs in een dergelijke taal automatisch een
bepaald - beperkt - perspectief geeft op de wereld.
Esperanto is een geplande taal, die dan ook niemands
eigendom is en bovendien snel aan te leren is.
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ESPERANTO: EEN TAAL MET EEN IDEAAL
TAALRECHTEN

Als Nederlandstaligen in België hebben wij weinig te klagen over onze taalrechten binnen
België. Daar is wel een lange taalstrijd aan voorafgegaan, maar nu kunnen wij zonder
probleem school lopen in onze moedertaal en worden wij in onze eigen taal bediend door
onze autoriteiten. Dat is nu een evidentie.
Andere taalgemeenschappen hebben minder geluk. Dikwijls moeten ze in een andere taal dan
hun moedertaal les volgen en ook bij hun lokale of nationale autoriteiten kunnen ze niet in
hun moedertaal terecht.
Waar het gaat om onze taalrechten op internationaal vlak oogt de situatie minder
bemoedigend. Wij vinden het bijna vanzelfsprekend dat wij Engels (of een andere taal dan
onze moedertaal) moeten gebruiken bij internationale contacten terwijl grote
taalgemeenschappen zonder probleem hun eigen taal kunnen spreken.
Het is een zaak van efficiëntie, heet het dan. Maar is het zo evident dat de rechten van kleine
taalgemeenschappen, in naam van de efficiëntie, beknot worden? En is het normaal dat grote
taalgemeenschappen groot economisch voordeel genieten dankzij hun taaldominantie terwijl
de kleintjes net opdraaien voor extra-kosten?
TAALECOLOGIE

Die toestand is op zich een aanfluiting van het rechtvaardigheidsprincipe. Maar tegelijk
speelt er ook nog iets anders mee: het voortbestaan van talen, de taaldiversiteit. Willen wij
een wereld waarin almaar meer talen inclusief culturen verdwijnen, opgegeten door grotere
talen, tot er ten slotte alleen maar een mono-talen-cultuur overblijft? Biologen weten dat
monoculturen veel minder duurzaam zijn dan gemengde teelten. Niet voor niks raken
mensen almaar meer gealarmeerd door de slinkende biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor
talendiversiteit. Tijd om ons zorgen te beginnen maken.
NEUTRALE TAAL

De Esperantobeweging staat voor een rechtvaardig en duurzaam talensysteem. Ze
verwelkomt veeltaligheid maar daar bovenop stelt ze een hulpmiddel voor. Een taal die een
alternatief biedt voor het huidige systeem dat meer en meer op weg is naar 'dorre'
eentaligheid. Een relatief gemakkelijke taal die ter beschikking staat van mensen als neutraal
communicatiemiddel maar die geen cultuur opdringt aan mensen. Een taal die, door het feit
dat ze gebruikt en meegecreëerd wordt door mensen uit diverse taalgemeenschappen, overal
welkom is.
Ondertussen bestaat de taal al 127 jaar en heeft ze haar deugdelijkheid voldoende
bewezen, getuige de beperkte maar levendige gemeenschap die de taal actief gebruikt.
Hiervan getuigen de vele (originele en vertaalde) publicaties die op de markt komen.
Meer info: http://nl.lernu.net/

