Vi betaler 17 milliarder årligt til den britiske økonomi!
Ærede medlem af parlamentet!
I oktober 2005 blev der publiceret en interessant rapport på fransk på
http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf, af professor Francois Grin fra
Svejts. Rapportens mest bemærkelsesværdige konklusion er at p.g.a. det engelske sprogs nuværende
internationale overherredømme, tjener Storbritannien årligt 17-18 milliarder euro, som er mere en det
tredobbelte af den berømte britiske rabat, eller 1% af dets bruttonationalprodukt. Med andre ord, hver
enkelt af de 394 millioner af ikke-engelsktalende i EU, heriblandt indbyggerne i de fattigste af de nye
medlemslande, understøtter årligt den britiske økonomi!
Dette beløb fremkommer gennem bogsalg og andre varer relaterede til det engelske sprog samt fra de
700 000 personer som årligt besøger Storbritannien for at lære sig sproget, og fra de besparelser på
fremmedsprogundervisning i engelske skoler. Det drejer sig ikke om alle de økonomiske overførsler til
Storbritannien af sproglige årsager, men om 75% af dem, som rapportens forfatter tilskriver det
engelske sprogs overherredømme og ikke kun den demografiske tyngde af selve sproget.
Francois Grin, som er professor ved Geneve Universitet og specialist vedrørende sprogøkonomi,
publicerede en omfattende rapport, hvor han analyserer Europaunionens sprogpolitik. Undersøgelsen
blev bestilt og udgivet af Det Høje Råd vedrørende evalueringen af skolevæsenet
(-på fransk: Haut Conseil de l'évaluation de l'école-), en selvstændig fransk offentlig organisation,
som evaluerer og analyserer undervisningens tilstand i Frankrig. Rapporten stiller følgende spørgsmål:
Hvad ville det optimale valg være med hensyn til arbejdssprog i EU?

Ved at indføre et mere retfærdigt system ville EU spare mindst 25 miliarder euro!
Den svejtsiske økonom foreslår sammenligning af 3 mulige scenarier:
1. Engelsk som det eneste sprog
2. Flersprogethed
3. Valg af Esperanto som internt arbejdssprog i EU's organer.
Den tredje mulighed, Esperanto, viser sig at være den billigste og mest ligeberettigede, men Grin mener
at det ikke er muligt p.g.a. fordomme mod Esperanto, baseret på simpel uvidenhed. Alligevel mener
han, at dette er en strategisk mulighed for den nye generation, men dette forudsætter to betingelser :
•
•

En storstilet og vedvarende informationskampagne over hele EU om sproglige uligheder og
Esperanto.
At alle medlemslande samarbejder i kampagnen. Dette ville medføre en netto besparelse for EU på
ca. 25 miliarder euro årligt! Prof. Grin påstår at "85% af indbyggerne i Europa har en direkte og
indlysende interesse i dette".

Med venlig hilsen
Margareta Handzlik, EU-parlamentariker, mhandzlik@europarl.eu.int
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Dr. Seán Ó Riain, Eŭropa Esperanto-Unio, sean.oriain@web.de
P.S. Om Esperanto som hjælp til at lære andre sprog: www.springboard2languages.org
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