
Plătim 17 miliarde de euro anual economiei britanice!

Stimate domn europarlamentar,

În octombrie 2005 a fost publicat un raport deosebit de interesant, poate fi citit în limba franceză la adresa 
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/raport_Grin.pdf, al prof. François Grin din Elveţia. Concluzia 
cea mai frapantă a raportului este aceea că din cauza actualei supremaţii a limbii engleze Marea Britanie 
câştigă în fiecare an 17-18 miliarde  EUR, ceea ce reprezintă 1% din produsul său intern brut. Cu alte 
cuvinte, fiecare din cei 394 milioane de nevorbitori de limba engleză din UE, între ei locuitorii celor mai 
sărace ţări recent integrate, subvenţionează anual economia britanică!

Ea primeşte această sumă din vânzarea de cărţi şi alte mărfuri legate de limba engleză şi de la cei 700.000 
de oameni care vizitează anual Anglia pentru a studia limba, şi încă din economiile ce provin din neglijarea 
învăţării limbilor străine în şcolile britanice. Nu este vorba de totalul plăţilor economice către Regatul Unit 
datorate limbii, ci despre 75% din ele, pe care autorul raportului le consideră rodul hegemoniei limbii 
engleze şi nu numai al importanţei demografice a limbii înseşi. 

Profesorul Universităţii din Geneva şi specialistul în economie lingvistică, François Grin, a publicat un 
dosar amplu, în care a analizat   politica lingvistică a Uniunii Europene. Studiul a fost comandat şi editat 
de Înaltul Consiliu de Evaluare a Sistemului de Învăţământ [în limba franceză : Haut Conseil de 
l’évaluation de l’école], o organizaţie publică autonomă, care evaluează şi analizează starea 
învăţământului în Franţa. Raportul ridică întrebarea: care ar fi alegerea optimă pentru limbile de lucru în  
Uniunea Europeană?

Cu ajutorul unui sistem mai just UE ar economisi minimum 25 miliarde de eoro anual!

Economistul elveţian propune o comparaţie între trei scenarii posibile:

1. engleza, ca limbă unică;
2. multilingvismul;
3. alegerea limbii esperanto ca limbă de lucru în organele UE.

A treia posibilitate, esperanto, apare ca cea mai puţin costisitoare, dar Grin opinează că ea nu este posibilă 
în prezent din cauza puternicelor prejudecăţi împotriva limbii esperanto, bazate pe simplă necunoaştere. 
Totuşi, el o crede strategic posibilă pentru noua generaţie, cu două condiţii:

*o campanie la scară mare şi continuă în întreaga UE asupra inechităţii lingvistice şi despre limba 
esperanto.
*O strânsă colaborare între toate statele membre în cadrul campaniei.

Aceasta poate duce la o economie netă pentru UE, în fiecare an, de cca. 25 miliarde de euro! „85% 
din populaţia Europei are în aceasta un interes direct şi evident”, afirmă Prof. Grin. 

Cu prietenie,

Margareta Handzlik, europarlamentar, mhandzlik@europarl.eu.int

Prof. Renato Corsetti, Asociaţia Mondială de Esperanto, Renato.Corsetti@uniroma1.it

D-ro Seán Ó Riain, Uniunea Europeană de Esperanto, sean.iriain@web.de

PS. Esperanto pentru a ajuta la învăţarea altor limbi: www.springboard2languages.org
                                                                                                   

Bruxelles, 22 mai 2006
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