Az ICEO Kampánya a Flexibilis
trilingizmussal Európában.
---------------------Az ICEO először konkrét javaslatokat dolgozott ki a „rugalmas” háromnyelvűség
előmozdítására az Európai Unióban. Ezeket az Európai Parlamentnek címzett javaslatokat a
következő cikkekben részletesebben ismertetik: J°001-1 és J°001-2. Az alábbiakban
összefoglalt bemutató, manifeszt formájában, az Ön támogatását kéri, ha d egyetért az
érvelésével és javaslataival.
----------------------------------Tamogatás az Egynyelvüséget Ellenzö Europai Társulat számára
--------------------Célkitüzések: Az európai nyelvek és gondolkozásmódok megörzése. Ezeket az egynyelvüség veszélye
fenyegeti egyre inkább, a jogi és egyébb fogalmak használatában, melyeket az egynyelvüség az
Európai unió minden területén elöir.
Eszközök: - Az egynyelvüség visszautasitása;
-Visszatérni egy “rugalmas” háromnyelvüség használatához ami vagy az Europai Unio Bizottságnak
munkanyelveire (angol, német, francia) van alapitva, vagy áltolánosabban, két nyelvre és egy - az
elöadó nyelvére.
- Előtérbe helyezni az előadó anyanyelvét, mint gondolatainak legtökéletesebb kefejező eszközét.
---------------------Az ICEO már jo ideje dolgozik az egynyelvüség rendszeres terjesztése ellen az Europai Unio és
közigazgatási egységein belül.
Ezen kivül az egynyelvüség terjeszkedik a tömegtajekoztatásban, a szorakoztatás területén és a
hirdetésekben is, mert ez egy fajta sznobizmus – néha az eredeti nyelv félreértésével – de a
kereskedelemben és most már az egyetemi világban is egyre inkább jelentkezik. Igy szeretnének
bennünket meggyözni, hogy csak egy nyelv felel meg a pontos kefejezéshez és a nemzetközi
kereskedelem alátámasztásához. Más szóval egy üzletember csak akkor lehet sikeres a kereskelemben,
a kutató csak akkor publikálhat, ha egyetlen egyetemes nyelvet alkalmaz minden más nyelv
rendeszeres kizárásával.
Ez nyiltan vagy rejtve történik, annak ellenére, hogy hivatalos elöirások a többnyelvüséget
pártfogolják, mint az Unio álláspontját.
Mint látható, mind a europai, mind nemzeti hatoságaink az angol nyelv tanitását és gyakorlatát
hangsulyozzák, a többi europai nyelv hátrányára; ez még az elemi iskolákban és ovodákban is igy van.
Ami még jelentösebb, a közös europai ügyekben, minden tagállamnak kötellezö az angol nyelv
használata minden programban és tervezetben amit Brusszel finansziroz, igy nyomást gyakorolnak a
fiatalságra, hogy csak ezt az egy nyelvet tanulják és gyakorolják.
ICEO, a németországi VDS (Verein Deutsche Sprache e.v.) támogatásával, nemrég inditott egy
kampányt aminek a celja meggyözni az Europai Parlamentet, hogy fogadjon el egy – a mi
javaslattervezetünkön alapulo
– határazotat ami kötelezné a Bizottság és közigazgatási
egységeit a háromnyelvüség tiszteletben tartására:

- vagy a három “pilért” és munkanyelvet használva, amiket maga a Bizottság fogadott el, de
amit most egyre gyakrabban elfelejt a saját, mostani gyakorlatában,
- vagy a három nyelv egyikén alapulva plusz egy másik hivatalos europai nyelv, ha a tárgyhoz
kapcsolodik, az elöadó nyelve után.
Valojában, ezt tovább fejlesztettük egy “rugalmas három nyelvüség” ötletével, hangsulyozva elöször
az elöadó anyanelvét, ami legjobban fejezi ki az ö gondolatait, közzététele elõtt két másik europai
nyelvben, beleértve egyet a Bizottság három munkanyelveböl és még egyet, ami a hozzászoláshoz
kapcsolodik és amit az elöadó választhat.
Ez a tervezet – és a kampány amit inditottunk – két alapvetö okmányra alapozodik:
• Egy tervjavaslatra ami megköveteli a Bizottságtol és közigazgatási egységeitöl a háromnyelvüség
használatat, a három pilér nyelv keretében;
• Egy okmányra ami megmagyaráza – példákkal élve - hogyan müködik ez a háromnyelvüség
különbözö helyzetekben
Szerintünk ez a tervjavaslat egy észszerü, középutás megoldás egy tulzottan egyszerü egynyelvüség és
egy elméleti többnyelvüség között. A többnyelvüséget nem tisztelik, mivel túl drága, és csak az
Europai Parlamenten belül jogos a használata, mivel ez a szervezet képviseli az Unio népeit minden
változatosságukban.
Természetesen nincsen semmiféle ellenséges érzelmünk az angol nyelvvel szemben, ami egy nemzeti és
kulturális nyelv, és teljesen tiszteletre méltó, mint akármelyik más. Szintén nincsen negativ érzelmünk
az angolnyelvü és brit országok iránt, amelyek erösen meghatarozták a világ történelmet.
Mi egyszerüen ellenezük az egyetlen nyelv használatát az állami köszti kapcsolatokban. Ez a helyzet
alaertékeli a többi nyelvet, és közép- vagy hosszu távon hozzájárul a nyelvi és kulturális változatosság
hanyatlásához, megszünéséhez, pedig ez a változatosság az alapja az europai civilizáció közös
örökségének és rendkivüli gazdagságának, az egységben foglalja a változatosságát.
Azt is tekintetbe veszük, hogy ezzel Europa elveszit egy nagy elönyt a nemzetközi kapcsolatok térén:
egy általánosan értett nagy nyelvet amit legtöbb tárgyaló társa használ, nem elöirás szerüen, hanem
szabadon választva.
Azért, hogy jobban értesiteni tudjuk az Europai Parlament képviselöit és a nemzeti országgyülések
képviselöit az ICEO javaslatairol, szeretnénk meghivni mindenkit aki ellenzi az angol egynyelvüséget,
hogy csatlakozon az Egynyelvüséget Ellenzö Europai Társulathoz, amit az ICEO ideiglenes
védnöksége alatt alapitottunk.
Ezen kivül felhivunk minden olyan személyt, szervezetet, egyesületet, szakszervezetet, tanárt,
akik fontosnak tartják a nyelvi változatosságot amire az europai hagyományok gazdagsága
alapul, hogy terjesszjék minél szélesebb körben kampányunk céljait.
Külön megtiszeltetés lenne számunkra, ha Ön támogatná a javaslatainkat és aláirná a kérelmünket
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