Europa, voorjaar 1989
Beste Eurepuiie

,

=-ropese,

In 1993 zullen de Twaalf" van Europa één grote interne markt vormen en zult U
nog makkelijker kunnen kopen, investeren,verkopen en w eren waar el dat w ilt binnen de Gemeenschap..
Doch, om het gewenste succes te bereiken is het noodzakelijk dat U de taal van de door U gekozen
woon-, werkplaats beheerst. Wat indien ti in een ander taalgebied terecht komt? Het spreekt voor zich
dat men in het Europa van 1992 diverse talen dient te spreken, zowel om zakelijke redenen ais voor
privé contacten. Echter het. is ook van. elfsprekerd dat U niet in staat bent alle neggen officiële talen van
de huidige Gemeenschap te leren, laat staan haar officieuze (streek)talen, de talen van etnische
minderheden of de taal van eventuele nieuwe lidstaten.
Om de culturele en ti?lkrrndioie vArsi heidenheid te behoeden h e bben wij een r utraal cornenenicliemiddel
nodig, dat onze talen en culturen zo min mogelijk beinvloedt, doch dat simpel, veelzeggend en logisch is,
de mogelijkheid biedt tot orrtwikkelirrg, gemakkelijk te ':eren is en geen uitzoonderingen bevat, kortom:
een taal die men bilinea een kei - tere lijd kan leren dan gebruikelijk is Voor het leren van een vreemde
taal -bijv. voor kinderen tussen 10 .en 12 jaar slechts een tiende van de gebruikelijke t i en 15 a 30
uren voor volwassenen!- Bestaat er een dergelijk middel?
Jawel. een zodanige taal bestaat; meer dan 505 van haar basisvocabulaire (woordstammen) komt reeds
voor in d a rneodertaal van de meeste Ferono?nen: het vaat om de "!ntern a ria linnvn", beter hekend onder
de naam "Esreranto". Een taal die op indo-europese woordstammen steunt, en die een
woordvormingssysteem door middel van voor- en achtervoegsels bevat zoals dat het geval is in de
meeste Afrikaanse en Aziatische talen. Haar soepelheid, haar simpelheid en haar duidelijkheid
bestemc+e1en deze taal als een voorbereidend middel om andere talen te leren, voornameli Jj k die van onze
buren. Dat is de reden, waarom iedere Europeaan deze neutrale taal zou moeten beheersen en op zijn
minst een andere vreemde taal!
Deze benadering is geheel in overeenstemming met de beslissing van de Ministers van Onderwijs van de
Europese Gemeenschap welke bepaalt dat elke leerling op zijn minst twee vreemde talen op school
die het
leren, alsook met de resoluties, genomen in het kader van de UNESCO in 1954 en 1985,
Esperanto
g arant c: ^^opde
Esperanto ais verplicht vak
vak aanbevelen
^. Dit is tevens
dee e ^ ;e garantie
^_, ros
J dg
lange
. duur de
'gelijkheid van talen en culturen van onze volkeren"
te behouden.
.

'►^r'l j 'yel jzen onze peliticl erop v. L : echts cie oplossing: Een neutrale, universele en makkelijk te
leren taal plus een nationale taal naar keuze (el neer gelang de eekeiijke behoefte of pri v é
interesse) als minimale voor:eaarde moet gelden om schite.+r te verlaten, op lange termijn de culturele en
taalkundige identiteit van een ieder in een Europese Unie of Federatie kan garanderen! - Om die te
bereiken moeten "sceptische" politici overtuigd worden opdat zij tenminste zouden besluiten em bijv. op
twee scholen in elke Lidstaat een taaleuperin'.ent te nrraniseren naar voorbeeld van in Paderborn (D)
tussen1978 en 1984 gerealiseerde taalprojecten. Deze hebben aangetoond dat het Esperanto helpt
andere vreemde talen beter en sneller te leren zoals bijv. engels.
'

Wanneer IJ om al deze redenen van mening bent dat. de Eernpeanen van 1992 zouden moeten beschikken
over een dergelijke oplossing om te communiceren met elkaar, nodigen wij U uit om deel ie nemen aan
deze voorlichting5.actie: 'EUR+ESPERANTO" Hiervoor dient U
-

1, De gratis aan 1.1 verstrekte sticker op de achterruit van Uw auto te plakken (bij voorkeur
aan de rechterkant) of, indien U niet in het bezit bent van een auto, op een andere goed zichtbare plaats
(koffer, dossier-meppen, deur etc.) opdat de Europese vies met het symbool van het 100 -iarice
bestaan het Esperanto reeds van verre zou doen denken aan:
'Europa plus Esperanto is de beste garantie om de culturele en taalkundige
verscheidenheid op ons continent te behouden.'
2. Het bijgevoegde formulier in te vullen opdat het gebruikt kan worden om de Nationale

parlementen erf liet Euvee.. , ese de interesse van de burgers met betrekking Lot deze vragen
r te toeenen. - Dit

vragenformulier terug te sturen, eventueel vergezeld ven een verzoek om noo eens 5 (minstens)
stickers te ŭr,tvaneen, welke U (tezamen met deze tekst en vracenformulier) Gratis aan Uw vrienden en
bekenden kont verstrekken: Een kleinigheidje met goede bedoeling!
3. Tenslotte, mocht U, indien U geheel overtuigd bent, ideeen, ervaringen, contacten, geld, tijd of Uzelf
beschikbaar willen stellen, zea het ons dan door middel van de rubriek: OPMERKINGEN.
indien het idee "Verscheidenheid in de Fenheid' LI aanspreekt, zal de kleine vlag .tegelijkertijd
politici prikkelen er naar te handelen. Met 1992 in het vooruitzicht zal deze kleine vlag weldra, dankzij
U s een bekend symbool worden in al onze Staten.
'Tot ziens!'
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