Duurzame Communicatie en taalrechten
"De toekomst die we willen"
"Een nieuwe weg naar duurzame ontwikkeling"
"Wat stel jij voor voor de mensen in het jaar 2030?"
Met deze vragen stimuleert de Verenigde Naties het maatschappelijk middenveld om tot concrete
voorstellen te komen!
Onze organisatie, de Wereld-Esperantovereniging (Universala Esperanto-Asocio, UEA), houdt zich
bezig met de wereld-taalpolitiek binnen het concept van een "groene economie", het universele
recht op evenwaardige communicatie en de bescherming van de taalkundige en culturele
verscheidenheid.
Omdat de UNESCO officieel verklaart dat taal een strategische rol speelt bij het uitbannen van
extreme armoede en dat talen in feite essentieel zijn voor de identiteit van het individu - in
aanvulling op de strategische sociale factor - is onze organisatie UEA, advies-partner van UNESCO
en officiële betrekkingen onderhoudend met de Verenigde Naties, actief waar het eerbiediging van
taalrechten betreft.
Omdat taaldiscriminatie in de wereld nog steeds toeneemt, pleit UEA voor taalgebruiks- en
culturele rechten, waarbij ze de mogelijkheid tot emancipatie en een duurzame oplossing voor
doeltreffende communicatie biedt door middel van uitwerking van de voorstellen van UNESCO
voor een tweede neutrale taal voor iedereen.
UEA hoopt van de conferentie Rio+20 een duidelijke afwijzing van de huidige taaldiscriminatie en
de culturele dominantie van de grote volken over de kleinere.
Taal heeft een centraal belang voor het bereiken van de zes doelstellingen van "Onderwijs voor
iedereen", die door de UNESCO uitgeroepen zijn. Het wijdverbreide gebruik van de internationale
taal Esperanto als tweede taal is inherent duurzaam vanwege haar economische en politieke
neutraliteit, het gemak van leren en het ermee verbonden respect voor inheemse talen in het
onderwijs over de hele wereld.
De moderne en technologisch aanpasbare taal Esperanto, heeft hetzelfde doel als bijvoorbeeld het
huidige vertaalprogramma "Google-Translate" (in 64 talen, waaronder Esperanto) - om mensen te
helpen elkaar te begrijpen. Onder 6800 talen in de wereld behoort Esperanto tot de honderd meest
gebruikte; op Wikipedia neemt ze de 27e plaats in.
Wij hebben, voor de overgang in de hele wereld van de huidige taaldominatie naar een ethisch
verantwoorde oplossing gericht op doeltreffende communicatie, neutraal, duurzaam en vrij van
discriminatie, behoefte aan een politieke beslissing op het hoogste internationale niveau van
vreedzame, duurzame en permanente aard.
Om voor alle volken aanvaardbaar te zijn kan alleen een niet-nationale neutrale taal, speciaal
gecreëerd voor internationaal contact, beantwoorden aan de grote uitdaging aan de mensheid voor
doeltreffende communicatie in harmonie.
www.uea.org | www.lingvaj-rajtoj.org/rio | www.esperanto.net | www.lernu.net

