
Mēs maksājam  17 miljardus eiro gadā Lielbritānijas ekonomikai

Cienījamais parlamentārieti!

2005. gada oktobrī franču valodā tika publicēts interesants Šveices profesora Franča Grīna 
(François Grin) ziņojums: http://cisad.adc.education.fr/hcee/documents/rapport_Grin.pdf
Ziņojumā vislielāko uzmanību piesaista secinājums, ka pašlaik angļu valodas nospiedošā 
pārsvara dēļ Lielbritānija katru gadu papildus iegūst 17-18 miljardus eiro, kas vairāk nekā 3 
reizes pārsniedz slavenās britu atlaides un ir 1% no Lielbritānijas iekšzemes kopprodukta. 
Citiem vārdiem sakot – katrs no 394 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, kuru dzimtā 
valoda nav angļu valoda, arī nabadzīgāko jauno ES valstu iedzīvotāji, subsidē Lielbritānijas 
ekonomiku.

Tik daudz līdzekļu tā iegūst no grāmatu un citu ar angļu valodu saistītu preču tirdzniecības, no 
apmēram 700 000 cilvēkiem, kuri ik gadu apmeklē Angliju, lai mācītos valodu, kā arī no 
ietaupījumiem, kuri rodas, nepievēršot pienācīgu uzmanību svešvalodu mācīšanai Lielbritānijas 
skolās. Nav runa par visu ar valodu saistīto maksājumu kopumu Apvienotajai Karalistei, bet par 
75%, ko ziņojuma autors uzskata par angļu valodas hegemonijas rezultātu.

Ženēvas Universitātes profesors un valodu ekonomikas speciālists Francis Grīns  ir publicējis 
plašu rakstu, kurā analizē Eiropas Savienības valodu politiku. Pētījumu ir pasūtījusi un 
publicējusi Apmācību sistēmas vērtēšanas padome (Haut Conseil de l'évaluation de l'école) 
– autonoma sabiedriska organizācija, kura vērtē un analizē mācību procesu Francijā. Ziņojums 
uzdod jautājumu: kāda būtu optimālā darba valodas izvēle Eiropas Savienībā?

Izvēloties taisnīgāku sistēmu, ES ietaupītu vismaz 25 miljardus eiro gadā!

Šveices ekonomists salīdzina trīs iespējas:
1. angļu  valoda kā vienīgā valoda;
2. daudzvalodība;
3. esperanto kā iekšējā darba valoda ES organizācijās.

Trešā iespēja – esperanto valodas pielietošana – varētu būt vislētākā un līdztiesīgākā, bet pēc 
Grīna domām patreiz tas nav iespējams aizspriedumu dēļ pret esperanto, kas balstās uz 
vienkāršu nezināšanu.  

Tomēr viņš uzskata to par stratēģiski iespējamu nākotnē pie diviem nosacījumiem:  
• Plaša un ilgstoša informatīva kampaņa visā ES par valodu nevienlīdzību un esperanto.
• Visu dalībvalstu sadarbība šajā kampaņā. 

Tas ļautu ES ik gadu ietaupīt ap 25 miljardu eiro! Profesors Grīns apgalvo: ˝85% Eiropas 
iedzīvotāju no 25 gadu vecuma tajā ir tieši ieinteresēti˝. 

Ar cieņu,

Margareta Handzlik, ES parlamentāriete,  mhandzlik@europarl.eu.int

Prof. Renato Corsetti, Pasaules Esperanto Asociācija,  Renato.Corsetti@uniroma1.it

Dr. Seán Ó Riain, Eiropas Esperanto Savienība, sean.oriain@web.de

PS: Esperanto, lai palīdzētu iemācīties citas valodas: www.springboard2languages.org 
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