Me kingime igal aastal 17 miljardit eurot Suurbritannia majandusele!
Austatud Europarlamendi liige!
Šveitsi professor François Grin koostas 2005. a oktoobris huvitava raporti, mis on prantsuse keeles loetav
saidil http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf. Selle raporti kõige
silmatorkavamaks järelduseks on, et Suurbritannia teenib praegu inglise keele rahvusvahelisest
domineerimisest igal aastal 17–18 miljardit €, mis on enam kui kolm korda suurem kuulsast briti
tagasimaksest ehk moodustab 1% riigi rahvuslikust kogutoodangust. Teisisõnu, 394 miljonit mitteingliskeelset Euroopa Liidu kodanikku, k.a kõige vaesemate uute liikmesriikide elanikud, toetavad igal
aastal briti majandust!
See „toetus“ moodustub inglise keelega seotud raamatute ja kaupade müügist, 700 000 inimese igaaastasest reisimisest Suurbritanniasse keele-õppe otstarbel, aga ka briti koolides võõrkeelte õpetamise
eiramisest tulenevatest säästudest.
Seejuures ei ole vaadeldud kõiki Ühendatud Kuningriigile keele pärast teostatavaid makseid, vaid umbes
75% neist, mida autor peab inglise keele hegemoonia viljaks. Osa makseid tuleneb keele enda
demograafilisest kaalukusest.
Genfi Ülikooli professori ja keeleökonoomika spetsialisti François Grini Euroopa Liidu keelepoliitikat
analüüsiva uurimuse tellijaks ja väljaandjaks on Haut Conseil de l'évaluation de l'école [‘Kõrgem
koolisüsteemi evalveerimise nõukogu’], sõltumatu prantsuse organisatsioon, mis tegeleb hariduse
olukorra hindamise ja analüüsimisega Prantsusmaal. Uurimus püstitab küsimuse: missugune peaks olema
Euroopa Liidu töökeelte optimaalne valik?

Euroopa Liit võiks õiglasema keelepoliitika abil kokku hoida vähemalt 25 miljardit
eurot aastas!
Šveitsi majandusteadlane teeb ettepaneku võtta Euroopa Liidu institutsioonide sisemiste töökeelte
võrdlemiseks kolm stsenaariumi:
1. Inglise keel kui ainuke töökeel.
2. Paljukeelsus.
3. Esperanto kui kõigi liikmesriikide jaoks neutraalne töökeel.
Kolmanda stsenaariumi – esperanto – kasutamine on kõige väiksemate kulutustega ja kõige
võrdõiguslikum, kuid Grin peab seda stsenaariumit praegu teostamatuks suurte eelarvamuste tõttu, mille
taga on lihtne teadmatus. Ta arvab siiski, et uuele põlvkonnale on esperanto keel strateegiliselt
aktsepteeritav kahel tingimusel:
•
•

Ulatusliku ja pikaajalise teavituskampaania korraldamine keelte ebavõrdsuse ja esperanto kohta
kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.
Liikmesriikide koostöö teavituskampaanias, näitamaks Euroopa Liidu rahaliste vahendite
otsese säästmise võimalust 25 miljardi € ulatuses igal aastal!

"85 protsenti Euroopa Liidu 25 riigi elanikkonnast ilmutavad selle küsimuse vastu otsest ja
ilmselget huvi," väidab prof François Grin.
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P.S. Info, kuidas esperanto kergendab teiste keelte õppimist: www.springboard2languages.org
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