Ние плащаме 17 МИЛИАРДА ЕВРО годишно
на Британската Икономика !
Уважаеми депутати !
През октомври 2005 година бе публикуван особено интересен
доклад на френски език от професор Фр. Грин от Швейцария,
който може да бъде прочетен в
http://cisad.adc.edukation.fr/hcee/dokuments/rapport_Grin.pdf .
Най – очевадното заключение в доклада е, че при сегашната
международна доминация на англииския език Англия печели
всяка година 17 – 18 милиарда евро, което придставлява 1% от
брутния национален продукт. С други думи, всеки един от 394те милиона неанглоговорящи в Европейския Съюз, в това
число и жителите на най – бедните новоприети страни,
подпомагат всяка година британската икономика.
Тази сума те получават от продажбата на учебници и други
материали свързани с изучаването на английски език и от 700
000 души, които всяка година посещават Англия да изучават
езика, както и от приходите за чуждестранно обучение в
британските училища. Не става въпрос за всички
разплащания на Обединеното Кралство за езикови причини, а
за 75% от тях, които авторът смята като продукт на
хегемонията на английския а не само от демографската тежест
на самия език.

Професорът от Женевския Университет и специалист по
езикова икономика Францис Грин побликува обемно досие в
което анализира езиковата политика на Европейския Съюз.
Изследването поиска и издаде Висшият Съвет за Оценка на
Учебната система (на френски: Haut Conseil de l’evaluation de
l’ekole), френска автономна публична организация, която
оценява и анализира обучението във Франция. Доклада
поставя въпроса: кой би бил оптималния избор за работен език
в Европейския Съюз ?
Чрез по - справедлива система ЕС ще пести минимум 25
милиарда евро годишно !
Швейцарският икономист предлага избор из между три
възможни сценария :
1. Английският като единствен език;
2. Многоезичие;
3. Избиране на Есперанто като вътрешен работен
език в органите на Европейския Съюз.
Третият вариант, Есперанто, се явява най-евтин и
равноправен, но проф. Грин го смята сега за невъзможен
заради силното противопоставяне срещу Есперанто, базирано
просто върху незнание. Той обаче го смята за стратегически
възможно за новото поколение при две условия:
- голяма, мащабна и продължителна информационна
кампания в целия Европейски Съюз за езиковата
неравнопоставеност и Есперанто.
- сътрудничество в кампанията от всички страни
членки.
Това може да води към чиста печалба за ЕС всяка година от
около 25 милиарда евро! 85% от населението на Европа от

25 страни има в това пряк и очевиден интерес, твърди проф.
Грин.
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PS. Eсперанто – помощник за изучаване на други езици:
www.springboard21anguages.org
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