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Til
- Gronne representanter i Europaparlamentet
- Fooerasjonen av europeiske Gr0nne partier

Vi som sender dere denne hilsen, er medlemmer av Foreningen av esperanto-talende Gronne,
deltakere pa foreningens moter under den 2. EU-esperantokongress i Paris i juni og under den
80. esperanto-Verdenskongress i Tampere ijuli i ar,.

Pa begge de nevnte motene var vi nesten 30 Gr0nne. Vi snakket bl.a. om aktivitet blant
foreningens medlemmer for a stotie en 0kologisk, sosiaJ og fredsskapende poJitikk, og om ., -""'~kt . .9. d .9.k 1. .kk h d Gr f"~,,,f'{'"
perspe Ivene ang(1en e spr(1 po It I en os e 0nne. *'\;"!iiT~

~~
Vi snakket ogsa om dere, de Gronne politikeme, fordi vi ser et behov for bedre spraklig ~
forstaelse mellom de Gr0nne: Dere kunne vel 0nske dere bedre kommunikasjon med ~!.~
parlamentsmedlemmene, og det kan ogsa vrere et behov for Gronne pa grunnplanet a komme ~~I;f

sammen for bedre a koordinere yare likesinnede partier. .;t"~

~
Vi vedtok a sende dere denne hilsen pa deres egne sprak.
Vi ser naturligvis, som brukere av det intemasjonale spraket esperanto, store mangler ved den
navrerende sprakpraksisen, f.eks. i EU-systemet og i andre intemasjonale organisasjoner, nar
det gjelder spraklig likeverdighet.
Spraktjenestene innenfor EU sluker pa en u0kologisk mate store pengesummer og andre
ressurser - og likevel er dette ikke nok til a fjeme sprakbarrierene. Dere viI sikkert vrere
enige i dette i st0rre eller mindre grad, avhengig av deres egne sprakkunnskaper og erfaringer
pa ornradet.

Vi vedtok a geode dere et kort resyme av et foredrag som ble holdt ved apningen av EU-
esperantokongressen i Paris. Foredragsholderen, Claude Piron, er psykolog og bar arbeidet
bl.a. som tolk ved Verdens helseorganisasjon. Fra bans 10-siders manuskript bar vi trukket ut
og oversatt dette resymeet: Vi kan gjeme geode dere hele teksten, eller en kortversjon pa
fransk.

Perverse virkninger av det navrerende kommunikasjonssystemet

Europa - og verden - mangler et relies ovemasjonalt sprak, men istedenfor a konstatere denne
mangelen, og rette den opp, noyer man seg med surrogatlesninger. Dette haT perverse virkninger, som
at. til en intemasjonal konferanse kommer bare de fagfolkene som behersker konferansens arbeidssprak
. i ferie- og turistmilje om gas folk bare sine egne landsmenn. det oversettes langt mer litteratur fra engelsk enn fra andre sprak; sma spraksamfunns kulturer blir

fortiet; det samme gjelder filmer. misbruk av engelsk i intemasjonale sammenhenger skaper et slags kastevesen: bare de som haT
engelsk som morsmal kan forsta fullt ut, og broke feilfritt, de spesielle engelske vendingene. det oppstar et radbrukket kvasi-engelsk idiom blant ikke-engelsktalende, som er en gru a here pa for

I de som virkelig kan engelsk, og som er he It utilstrekkeligfor nyansert kulturell omgang. denne forkreplede engelsken haT skapt misforstaelser som til og med haT vrert arsak til tlere

alvorlige tlyulykker. for a tilpasse neste generasjon til dette systemet, setter vi bama i gang med a lrere engelsk allerede i
6- 7-arsalderen, og derved utsetter clem for psykiske pakjenninger ved at de blir belastet med enda et

fag. i et forsek pa a opprettholde spraklig likevekt brukte EU i fjor rundt 600 milliarder kroner arlig pa
oversetting og tolking mellom de 9 sprakene (na er det jo 11)
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. det det koster A oversette hvert ord i EO vii Ie vrert nok til A redde tre barn som der av
diaresykdommer - ogdet oversettes (1991-tall) 3 - 4 millioner ord daglig

. til tross for at vi bar demokrati, blir befolkningen aldri forelagt valget mellom A broke de 600
milliarder pA oversetting eller - +f..eks. - pA helsetjenester i fattige land.

Vi, medlemmer av Foreningen av esperanto-talende Gr.enne
er sterkt overbevist om at bare et sprak som er etnisk n.eytralt, kan fungere bra, bade

i global utveksling av informasjon,
i arbeidet for milj.evern
og i bestrebelsene for a verne mangfoldet av sprak ogkulturer i verden.

Derfor foreslar vi at
vi kan vrere til disposisjon dersom dere .ensker et mote med oss, og at
vi kan undervise dere i esperanto. V ref klar over at man kommer langt pa noen fa
maneder i dette spraket.

Til slutt viI vi minne dere om at esperanto haT vrert brukt i over hundre ar pa en rekke
internasjonale kongresser, og bra fungerer det. Pa den 80. Verdenskongress i Tampere,
Finland, i juli i ar vaT vi 2500 deltakere fra 60 land, som arbeidet, diskuterte, pratet og sang
sammen, og forsto hverandre utmerket - alt sammen selvf.elgelig uten tolker.

F.ert i penneD i Tampere av

Maire Mullarney (Irland)
Gerard Paing (Frankrike)
Manfrcd Westermayer (Tyskland, sekretrer)

[oversatt fra esperanto av Douglas Draper

~

,


