
Sonnenberger richtlijnen over Europese taalpolitiek

Algemene taalpolitiek
1. Wij ondersteunen veeltaligheid.
2. Wij streven ernaar vooral kinderen en jongeren op te voeden tot respect voor alle talen.
3. Wij ondersteunen initiatieven tot interculturele communicatie in Europees verband.
4. Wij zijn voor een taalpolitiek die niet leidt tot terzijdeschuiven van talen.
5. Wij zijn tegen taaldiscriminatie.
6. Wij stimuleren een EU-wijde dialoog over taalpolitiek.
7. Wij wijzen op knelpunten tussen de EU-aanbevelingen over talen enerzijds en de 

realisering daarvan in de lidstaten anderzijds.

Esperanto in de Europese Unie
1. Wij verwachten een rationeel onderbouwde houding jegens het Esperanto, met name 

van de zijde van taalkundigen en politici.
2. Op dit moment zien we geen directe juridische mogelijkheid het Esperanto tot één van 

de officiële talen van de EU te maken.
3. Wij geloven dat het Esperanto kan bijdragen aan het ontstaan van een Europese 

identiteit.
4. Wij ondersteunen het voorstel het Europese volkslied in het Esperanto te zingen.
5. Het is zinnig het Esperanto uit te proberen als werktaal in bepaalde organen en instanties 

van de EU.
6. het heeft voordelen het Esperanto als relaistaal te benutten in het Europese Parlement.

Esperanto-onderricht
1. Wij stellen het Esperanto voor als propedeutisch middel om het onderricht in vreemde 

talen te steunen.
2. Wij raden de Europese burgers aan het Esperanto als één van de twee talen te kiezen, 

waartoe de Europese Commissie oproept te leren. Het propedeutisch effect daarvan 
biedt de burgers dan de mogelijkheid twee of meer andere vreemde talen reëel zich 
eigen te maken.

3. Wij stellen voor de basisprincipes van het Esperanto op school te onderwijzen.
4. Wij raden het Esperanto als facultatief vak op school aan.
5. Wij raden het Esperanto-onderricht aan op universiteiten, bij voorbeeld bij een soort 

Studium Generale.
6. Wij raden aan het vak Esperantologie en Interlinguïstiek op universiteiten te bevorderen. 

Besproken – door de Duitse Esperantovereniging  - op het  weekeinde ‘Europese 
Taalproblematiek' in september 2010 in ‘Haus Sonnenberg', St.Andreasberg/Harz.
Definitief vastgesteld in juni 2011.

Esperanto Nederland, Arubastraat 12, 9715 RW Groningen         www.esperanto-nederland.nl


