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1.Traduções em alemão, italiano, espanhol, inglês, romeno, português, grego e polaco acessíveis on-
line.

2. Encontrar os II Encontros Europeus do Plurilinguismo - Berlim 18-19 Junho de 2009 no site
3. O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?
4. Declarações preocupantes de Nicolas Sarkozy e de Richard Descoings sobre as línguas no ensino 
básico e secundário
5. As mais recentes actualizações do site
6. Publicações
7. Reler as últimas cartas

1) Encontrar os II Encontros Europeus do Plurilinguismo - Berlim 18-19 de Junho de 2009 no 
site
Todas as comunicações dos Encontros estão disponíveis no site do Observatório.
Em torno à ideia da cidadania, todos os sujeitos estratégicos foram abordados tanto sobre as línguas 
no funcionamento das instituições, os meios de alcançar um modelo de duas línguas além da língua 
materna como objectivo do sistema educativo, como o modo de tratar as línguas nas estratégias 
empresariais e nas relações laborais. 
Faremos uma análise das nove mesas redondas nas próximas publicações da Carta do OEP. Porém, 
gostaríamos de relembrar aqui o momento intenso da última mesa redonda consagrada à questão 
linguística como parte do diálogo social e onde dois casos de discriminação linguística e ética pela 
língua foram apresentados por Jean-Loup Cuisiniez, representante do sindicato francês CFTC.
A questão é evidentemente mais ampla do que nos podem sugerir os casos tão indignados de 
discriminação pela língua em que o carácter intolerável poderia levar a pensar que são excepcionais. 
Por um lado, tais violações dos direitos fundamentais não são excepcionais e são frequentemente 
toleradas. Neste sentido, as organizações sindicais presentes nos Encontros, a Confederação 
Europeia dos Sindicatos (CES), a Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL, ROMA), 
a Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC Cgil), a Confederação Geral do Trabalho (CGT), 
a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos (CFTC), a Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Quebeque (FTQ) convidam todas as organizações indicais assim que se 
aperceberem de ditas violações a combatê-las. Por outro, a perspectiva dada à questão pela 
Catherine Henaff, da empresa Axa-Assistance, demonstrou como uma empresa internacional pode 
respeitar nos vários países em que está implementada tanto o seu pessoal como os seus clientes ao 
conseguir uma imagem a um lucro máximo nos países de implementação sem prejudicar os seus 
próprios interesses. Yves Montenay manifestou que o comportamento linguístico das empresas ao 
privilegiar de forma excessiva uma única língua não são economicamente racionais e assentam 
sobretudo a priori em ideologias ou simplesmente na ignorância do que no interesse económico. 
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2) O que diz a Carta Europeia do Plurilinguismo?

Plurilinguismo e direito do trabalho
Todo trabalhador tem de ter o direito de trabalhar na língua do país onde vive.
Trata-se de uma questão de respeito das pessoas, às quais não se pode impor o uso de uma língua  
estrangeira a todos os níveis da empresa. Trata-se de uma questão de segurança do trabalho, visto  
que a correcta compreensão das ordens, das consignas e dos modos de utilização é uma condição  
fundamental da segurança. Esta condição implica o uso ou o recurso à língua que o trabalhador  
domina melhor. É, assim, uma questão de eficiência económica.

ASSINE A CARTA E FAÇA-A ASSINA  R  
3) Declarações preocupantes de Nicolas Sarkozy e de Richard Descoings
"Apostar pelo francês e inglês"? O que afirmaram ao certo?
As declarações do presidente francês, Nicolas Sarkozy, publicadas no jornal “Le Monde” de 16 de 
Junho e de Richard Descoings na revista “Capital” de Julho podem levar a pensar no abandono de 
qualquer ambição linguística no ensino básico e secundário pela concentração do ensino de línguas 
numa única língua viva.
Nicolas Sarkozy estaria, assim, a contradizer as declarações que proferiu aquando da campanha das 
eleições presidenciais (discurso de Caen de 9 de Março de 2007) e também a defender o contrário 
do que os seus ministros responsáveis pela Educação, Cultura e Juventude assinaram no Conselho 
de Educação Juventude e Cultura de 21 de Novembro de 2008 relativo a uma estratégia europeia a 
favor do multilinguismo.
Se esta é a interpretação a dar às declarações pronunciadas nos contextos muito particulares (visitas 
de estabelecimentos escolares nos bairros mais problemáticos), é preciso denunciá-las como maior 
vigor. Mas o que aconteceu na realidade?
Ler a nossa análise no site do OEP.

4) Entre as mais recentes actualizações do site

• Qu'est-ce qu'une éducation plurilingue ? (entretien FDLM/J.-C. Beacco)  
• Le traducteur : un ambassadeur culturel (Appel à communication)   
• '.eu' domain extended to Cyrillic, Greek alphabets (euractiv.com)   
• Pour l'ordinateur, traduction rime moins avec trahison (Le Monde)   
• Master in Mehrsprachigkeits-forschung und -didaktik (Universität Salzburg)     
• La ñ y otros caracteres del alfabeto español podrán utilizarse en el dominio «.eu»   
• Revue ALSIC : Les trois premiers articles du volume 12/2009 en ligne   
• Les documents vidéos de Capcanal.com sur les langues   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ? (Appel à communications)   
• L'intégration scolaire des enfants immigrants en Europe (Rapport Eurydice)   
• Bilingualer Sachfachunterricht (CLIL) im Kontext von Sprache, Kultur und Multiliteralität   

(S Ditze) 
• Il plurilinguismo, un obiettivo di pace (Intervista Swissinfo)     
• Interculturalidad y traducción en cine, teatro y televisión   
• Deutsche lieben ihre Sprache   
• Les Allemands aiment leur langue et l'accent français   
• Un moment clé des Assises de Berlin   
• "Languages through Lenses": Sprachliche Vielfalt verbildlicht   
• Apprentissage précoce des langues : deux études récentes   
• Con l'Europa in cuffia (La Repubblica)   
• Deutsch-Türkische Universität vor dem Start     
• La crise va affecter la politique linguistique des universités (C. Springer)   
• Sprachen ohne Grenzen - Ein Projekt des Goethe-Instituts   
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• Le plurilinguisme maghrébin (Cahiers de linguistique 34)   
• Dominant Languages. Language and Hierarchy in Britain and France (R. D. Grillo)   
• Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess (E. Ronneberger-Sibold, R. Nate)   

5) Publicações
• La République en perspectives, Dir. Brigitte Krulic, Ed. Pul, 2009

A ideia de República está longe de ocupar um lugar simétrico no imaginário, no pensamento e na 
vida política em França e na Alemanha. Temos memória que Outre-Rhien, um partido de extrema-
direita fundado em 1980 pôde adoptar o nome de “Republikaner” sem suscitar vivos protestos, o 
que contrasta com a referência, tão presente em França, ao "modelo republicano" ou ainda ao "voto 
republicano" invocado antes da segunda volta das eleições presidenciais em Abril-Maio de 2002.
O ponto de partida desta obra colectiva é precisamente o carácter de "intraduzibilidade" do alemão 
ao francês e vice-versa deste conceito dominante de "República" sobrecarregado de referências 
históricas unindo mitos e política. Para saber mais

• Les Langues Modernes , 2/2009, « Travailler avec la presse et les médias », coordenação de 
Marie-Pascale Hamez. Para saber mais

6) Rel  er as últimas Cartas do OEP clicando aqui   

Se não desejar receber esta carta, responda a este correio electrónico colocando no assunto NÃO.
O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu – telemóvel: ++33 (0)6 10 38 
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