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26 Juli - Hari Esperanto, hari kesetaraan berbahasa 

Kenapa Hari Esperanto? - Kenapa itu penting untuk dunia saat ini? 

 
 

 
 

 

Pada 26 Juli 1887 buku pertama tentang bahasa internasional Esperanto muncul. 

Esperanto diusulkan untuk digunakan dalam hubungan antara orang-orang dari 

bahasa ibu yang berbeda-beda, yang berbicara secara netral dan setara dalam 

berbahasa, dan komunikasi di antara mereka adil. Tidak ada yang berhak merasa 

lebih unggul daripada yang lain.  
 

Kami, para penutur Esperanto, mengusulkan kepada dunia untuk merayakan 26 Juli 

sebagai hari Kesetaraan Berbahasa, hubungan antar budaya, masyarakat, etnis yang 

adil. Komunikasi yang setara adalah situasi di mana semua lawan bicara memiliki 

kesempatan berbahasa yang sama untuk mengekspresikan diri. Jelas bahwa jika 

ada orang-orang diperbolehkan berbicara dalam bahasa ibu mereka, sementara 

yang lain harus menggunakan bahasa ibu dari penutur lain, maka di situasi 

demikian tidak ada kesetaraan. 
 

Dengan memilih dan menempatkan satu atau lebih bahasa di atas bahasa yang lain, 

menunjukkan betapa pentingnya atau penguasaan yang lebih besar oleh penutur 
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asli bahasa tersebut. Pilihan ini menjadi sarana untuk mengecualikan orang dari 

politik, pendidikan, akses ke bisnis dan banyak aspek kehidupan sosial lainnya. Ini 

memperkuat kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok masyarakat. 

 

Ada hak asasi berbahasa dan ada hak asasi manusia dengan konten bahasa. 

Kebebasan berekspresi dan hak untuk menggunakan bahasa ibu tidak dapat 

dipisahkan. 

 

Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan bahwa kebijakan multibahasa dapat 

memperluas peluang bagi orang-orang dalam banyak cara. Yang dibutuhkan dunia 

egaliter adalah sebuah formula, yang juga direkomendasikan oleh UNESCO, yang 

memberikan pengakuan publik terhadap penggunaan semua bahasa: bahasa ibu, 

nasional/regional dan internasional.  

 

a) Bahasa ibu. Setiap orang ingin dan butuh menggunakan bahasa ibu mereka, 

meskipun bukan bahasa regional maupun bahasa internasional, yang 

memungkinkan dalam banyak situasi. Anak-anak di sekolah dasar berhak 

menerima pengajaran dalam bahasa ibu. 

 

b) Bahasa nasional/daerah. Bahasa penghubung lokal memfasilitasi komunikasi 

antara kelompok bahasa yang berbeda - seperti Swahili di negara-negara Afrika 

Timur, di mana banyak bahasa lain juga digunakan. 

 

c) Bahasa internasional. Di era komunikasi internasional yang mudah ini, semua 

orang harus memiliki hak untuk menggunakan bahasa internasional yang netral 

yang menempatkan masyarakat pada tingkat yang sama dalam hal komunikasi 

internasional dan pertukaran budaya. 

 

Pemerintah harus mengakui semua bahasa yang digunakan dan sebisa mungkin 

memfasilitasi pengajaran dan penggunaannya dalam kehidupan. Ada banyak versi 

formula multibahasa, tergantung pada negaranya. Meskipun mungkin dan bahkan 

diinginkan bagi sebuah negara untuk tetap “netral” dalam hal etnis dan agama, hal 

ini tidak mungkin dengan bahasa. Orang-orang di dunia dan warga negara masing-

masing membutuhkan bahasa yang sama untuk mempromosikan saling pengertian 

dan komunikasi yang efektif, tetapi pada saat yang sama mereka memiliki hak 

untuk menggunakan bahasa ibu mereka. 

 

Bahasa internasional Esperanto adalah alat yang netral, yang penggunaannya 

mewujudkan hak asasi berbahasa di tingkat internasional, antar-etnis. 
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- "Dari semua bahasa artifisial di dunia, Esperanto adalah yang paling dikenal dan 

paling banyak digunakan saat ini. Menurut pendapat saya, hal itu akan membawa 

banyak keuntungan jika orang menganggapnya serius. ... Esperanto membutuhkan 

lebih sedikit waktu belajar daripada bahasa 'alami' mana pun. Karena Esperanto 

teratur dan logis, tidak ada pengecualian. Namun, dalam bahasa Esperanto Anda 

dapat mengatakan apa pun yang Anda inginkan [...] "- menurut ahli bahasa terkenal 

dunia Dr. Tove Skutnabb-Kangas. 

 

Selain itu, Esperanto menghalangi hegemoni kekuatan besar saat ini. 

 

- "Memperkuat hak-hak penutur semua bahasa adalah tujuan di mana Esperanto 

berkontribusi secara signifikan." - menurut ahli bahasa terkenal lainnya,  

Dr. Roberto Phillipson . 
 

Sudah waktunya untuk berhenti berpikir dengan cara kontemporer, kita harus mulai 

membangun situasi kesetaraan antara semua orang di dunia. 

 

ESPERANTO adalah alat untuk mencapai, mewujudkan komunikasi yang adil. 
 

 

 

Dalam rangka HARI ESPERANTO, 26 Juli 2022. 

 

 

 

 

----------------  

Diterjemahkan dari Esperanto ke Indonesia: Ilia Dewi, Indonesia  

---------------- 

 

 

 

 
 

 

 

 

Asosiasi Esperanto Indonesia  

www.esperanto.or.id  

Instagram: @asosiasiesperanto  

WhatsApp: +62811-177-33-87 

 

 

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Tove-Skutnabb-Kangas-125-years-of-Esperanto.html
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/Dr-Robert-Phillipson-Professor-emeritus-125-years-of-Esperanto.html
http://www.esperanto.or.id/?fbclid=IwAR3rsvZBftmb6OeFx__Hwbjftck6xfwVyeCJfdGCKLkDJRed07hECmHYkiA
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Esperanto en Indonezio/Esperanto di Indonesia 

Facebook 

 

 

https://sites.google.com/site/esperantoenindonezio/esperanto/belajarEsperanto   

 
 

 

 

Twitter: @BahasaEsperanto 

https://twitter.com/BahasaEsperanto 

 

 

 
http://malnova.esperanto.net/info/index_id.html 

 

 

 

Apa itu Esperanto? 

Bahasa Esperanto merupakan bahasa yang sangat cocok untuk 

komunikasi internasional. 

https://lernu.net/esperanto?lang=id  

 

 

 

 

 

www.uea.org 

 

 

 

 

 

 

Lingvaj Rajtoj 
Hak Bahasa 

www.linguistic-rights.org 

 

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html  

https://www.facebook.com/groups/EsperantoIndonesia/
https://sites.google.com/site/esperantoenindonezio/esperanto/belajarEsperanto
https://twitter.com/BahasaEsperanto
https://lernu.net/esperanto?lang=id
http://www.uea.org/
http://www.linguistic-rights.org/
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-tago/esperanto-tago-2022.html
https://www.facebook.com/groups/EsperantoIndonesia

