
Maksamme joka vuosi 17 MILJARDIA € Britannian taloudelle!
Arvoisa kansanedustaja
Lokakuussa 2005 ilmestyi sveitsiläisen François Grinin mielenkiintoinen raportti, joka on ranskaksi 
luettavissa osoitteessa http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf. Sen 
silmiinpistävin johtopäätös on, että englannin kielen kansainvälinen ylivalta tuottaa Britannialle  
joka vuosi 17-18 miljardin euron hyödyn, joka on yli kolminkertainen verrattuna brittien kuuluisaan 
alennukseen ja vastaa 1% sen BKT:sta. Siten kaikki 394 miljoonaa ei-englanninkielistä EU:n 
kansalaista, heidän joukossaan köyhimmät viimeksi liittyneet maat, tukevat joka vuosi brittitaloutta!

Em. summan britit saavat kirjojen ym. englannin kieleen kytkeytyvien tuotteiden myynnistä ja niiltä 
700 000 vuosittaiselta kävijältä, jotka tulevat Englantiin kieltä oppimaan. Vieraiden kielten 
opetuksen laiminlyönti kouluissa merkitsee lisää säästöä. Laskussa ei ole kyse koko siitä summasta, 
minkä Yhdistynyt Kuningaskunta kielensä ansiosta säästää, vaan niistä 75 prosentista, jotka tutkijan 
mukaan johtuvat englannin ylivallasta eikä vain kielen omasta demografisesta painoarvosta.

Geneven yliopiston professori, kieliekonomisti François Grin on julkaissut laajan aineiston, jossa 
hän analysoi EU:n kielipolitiikkaa. Tutkimuksen on tilannut Opetusjärjestelmän arvioinnin 
korkea neuvosto [Haut Conseil de l'évaluation de l'école], ranskalainen julkinen ja itsenäinen 
järjestö, joka arvioi ja analysoi opetuksen tasoa Ranskassa. Raportti asettaa kysymyksen: Mikä olisi  
paras mahdollinen valinta EU:n työkieliksi?

Oikeudenmukaisemmalla järjestelmällä EU säästäisi vähintään 25 miljardia 
euroa vuosittain!

Sveitsiläinen tutkija vertailee kolmea mahdollista toimintatamallia:

1. englanti ainoana kielenä; 
2. monikielisyys; 
3. esperanton valinta EU:n toimielimien sisäiseksi työkieleksi. 

Kolmas optio, esperanto, osoittautuu olevan edullisin ja tasa-arvoisin, mutta Grinin mielestä se ei 
kuitenkaan ole nopeasti toteutettavissa, koska esperantoa vastaan tunnetaan vahvoja ennakkoluuloja, 
jotka perustuvat tietämättömyyteen. Silti esperanto on hänen mielestään seuraavan sukupolven 
strateginen mahdollisuus, kahdella ehdolla:

• Jatkuvan, laajamittaisen tiedotuskampanjan toteuttaminen kaikkialla EU:ssa kielellisistä 
epätasa-arvoisuuksista ja esperantosta. 

• Kaikkien jäsenmaiden yhteistyö kampanjan toteuttamisessa. 

Tuloksena olisi EU:lle vuosittain noin 25 miljardin euron nettosäästö!  "85 prosentille 25 maan 
Euroopan asukkaista tämä on suoraan ja välittömästi heidan etujensa mukaista", professori 
Grin vakuuttaa. 

Ystävällisesti

Margareta Handzlik, EU-parlamentaarikko,  mhandzlik@europarl.eu.int
Prof. Renato Corsetti, Esperanton maailmanliitto (UEA),  Renato.Corsetti@uniroma1.it
D-ro Seán Ó Riain, Euroopan esperantoliitto (EEU), sean.oriain@web.de

PS. Esperanto auttamaan muita kieliä:  www.springboard2languages.org
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