
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της πολυγλωσσίας,
- Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Πολυγλωσσίας -
Βερολίνο /Genshagen 18-19 Ιουνίου 2009

Ενημερωτικό δελτίο N°26 (Ιούλιος 2009)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Μεταφράσεις στα γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, αγγλικά, ρουμανικά, πορτογαλικά  , ελληνικά   και 
πολωνικά διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

1. Εύρεση του 2ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της πολυγλωσσίας – Βερολίνο 18-19 Ιουνίου 2009 – 
στην ιστοσελίδα.
2. Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της πολυγλωσσίας ;
3. Ανησυχητικές δηλώσεις του Nicolas Sarkozy και του Richard Descoings για τις ξένες 
γλώσσες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
4. Οι τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
5. Δημοσιεύματα
6. Πώς να ξαναδιαβάσετε τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία.

1) Βρείτε το 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της πολυγλωσσίας – Βερολίνο 18-19 Ιουνίου 2009 – στην 
ιστοσελίδα.
Όλες  οι  εισηγήσεις  του  Συνεδρίου  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  του  Παρατηρητηρίου   της   
Πολυγλωσσίας     
Γύρω  από  την  ιδέα  της  ιθαγένειας,  έγινε  προσέγγιση  όλων  των  στρατηγικών  θεμάτων,  είτε 
πρόκειται  για  γλώσσες  μέσα  στη  λειτουργία  των  θεσμών,  για  μέσα  επίτευξης  μοντέλου  δύο 
γλωσσών  επιπλέον  της  μητρικής  ως  στόχου  του  εκπαιδευτικού  συστήματος  είτε  του  τρόπου 
επεξεργασίας των γλωσσών μέσα στις στρατηγικές των επιχειρήσεων και των σχέσεων εργασίας. 
Θα  κάνουμε  ανάλυση  των  εννέα  στρογγυλών  τραπεζών  στις  επόμενες  δημοσιεύσεις  των 
Ενημερωτικών Δελτίων του Ε.Π.Π. 
Όμως θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μία δυνατή στιγμή της τελευταίας στρογγυλής 
τράπεζας  αφιερωμένη  στο  γλωσσικό  ζήτημα,  σαν  μέρος  του  κοινωνικού  διαλόγου  όπου  δύο 
περιπτώσεις γλωσσικής διάκρισης ήτοι εθνικής ως προς γλώσσα παρουσιάστηκαν από τον  Jean-
Loup Cuisiniez, αντιπρόσωπο του γαλλικού συνδικάτου CFTC. 
Το ζήτημα είναι  ολοφάνερα πιο  διευρυμένο  από όσο μπορεί  να  εννοηθεί  σχετικά  με  τις  τόσο 
κραυγαλέες  περιπτώσεις  γλωσσικών  διακρίσεων,  των οποίων ο  μη  ανεκτικός  χαρακτήρας τους 
αφήνει να εννοηθούν ότι αποτελούν εξαιρέσεις.
Από τη μια, τέτοιες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων δε γίνονται κατ’ εξαίρεση και γίνονται 
ανεκτές. Επίσης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οι παρούσες στο Συνέδριο, όπως η Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία  Συνδικάτων  (CES),  Unione  Italiana  Lavoratori  Metalmeccanici  (UILM-UIL, 
ROMA), Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC Cgil), Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας 
(CGT της  Γαλλίας),  Γαλλική  Συνομοσπονδία  Χριστιανών  Εργαζομένων (CFTC),  Ομοσπονδία 
Εργαζομένων  –  ανδρών  και  γυναικών  –  του  Κεμπέκ (FTQ), προσκαλούν  όλους  τους 
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συνδικαλιστικούς οργανισμούς, μόλις διαπιστώσουν τέτοιες ολισθήσεις, να τις καταπολεμούν. 
Από την άλλη, η διαφώτιση στο ζήτημα που δόθηκε από την  Catherine Henaff, της επιχείρησης 
Axa-Assistance, έδειξε πώς μια διεθνής επιχείρηση μπορούσε να σεβαστεί στις διάφορες χώρες των 
εγκαταστάσεών της  και  το  προσωπικό και  τους  πελάτες  της  ταυτόχρονα  λαμβάνοντας  για  την 
εικόνα  της,  στις  χώρες  εγκατάστασης,  ένα  μέγιστο  πλεονέκτημα  χωρίς  να  βλάψει  τα  δικά  της 
ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τον  Yves Montenay ο ίδιος έδειξε ότι η γλωσσική συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων  που  ευνοούν  με  υπερβολικό  τρόπο  μία  μοναδική  γλώσσα  δεν  είναι  οικονομικά 
λογικές και στηρίζονται εκ των προτέρων σε ιδεολογίες ή απλά στην άγνοια μάλλον παρά σε ένα 
οικονομικό συμφέρον πλήρως κατανοητό. 

2) Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα της πολυγλωσσίας ;

Πολυγλωσσία και δικαίωμα εργασίας 
Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα εργασίας στη γλώσσα της χώρας όπου εργάζεται. 

Πρόκειται για ένα ζήτημα σεβασμού των ατόμων, στα οποία δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τη χρήση 
μιας ξένης γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Πρόκειται επίσης για ένα ζήτημα ασφαλείας  
της εργασίας, διότι η σωστή κατανόηση των εντολών, των υποδείξεων και των οδηγιών χρήσης είναι  
μία θεμελιώδης προϋπόθεση ασφάλειας. Αυτή η προϋπόθεση εμπλέκει τη χρήση ή η προσφυγή στη  
γλώσσα την περισσότερο κατανοητή. Τέλος πρόκειται για ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας. 

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΧΑΡΤ  Α Κ  ΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ!  

3)   Ανησυχητικές δηλώσεις του Νικολά Σαρκοζί και του Richard Descoings
«Επικέντρωση στα γαλλικά και στα αγγλικά»; Τι είπαν πράγματι;
Οι σχετικές δηλώσεις του Νικολά Σαρκοζί στην εφημερίδα «Λε Μοντ» της 16ης Ιουνίου και του 
Richard Descoings στο  περιοδικό  «Capital»  του  Ιουλίου  μπόρεσαν  να  κάνουν  πιστευτή  την 
εγκατάλειψη κάθε γλωσσικής φιλοδοξίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο με τη συμπύκνωση της 
διδασκαλίας των γλωσσών σε μία μόνο ζωντανή γλώσσα.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα έλεγε, έτσι, το αντίθετο από τις δηλώσεις του που έκανε επί τη ευκαιρία της 
προεδρικής του εκστρατείας  (λ  όγος της   Caen   της 9ης Μαρτίου 2007) και θα έκανε ακριβώς το 
αντίθετο από αυτό που υπέγραψαν οι υπουργοί οι υπεύθυνοι για την παιδεία, τον πολιτισμό και της 
νέας γενιάς στο Συμβο  ύλιο Παιδεία, Νιάτα και Πολιτισμός   της 21  ης     Νοεμβρ  ίου   2008   σχετικά με μία 
ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ της πολυγλωσσίας. 

Αν αυτή έπρεπε να είναι η ερμηνεία για την απόδοση των δηλώσεων που έγιναν σε περιστάσεις 
πολύ  ιδιαίτερες  (επισκέψεις  σχολικών  ιδρυμάτων  σε  δύσκολες  περιοχές),  θα  έπρεπε  να 
αποποιηθούν με μεγάλο σθένος. Όμως τι είναι στην πραγματικότητα; 

Διαβάστε την ανάλυσή μας στην ιστοσελίδα του ΕΠΠ. 

4) Ανάμεσα στις τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας

• Τ  ι   είναι η πολύγλωσση εκπαίδευση;   (  συνέντευξη   FDLM/J.-C. Beacco)  
• Ο   μεταφραστής   :   ένας πολιτισμικός πρεσβευτής   (Υποβολή περιλήψεων)   
• '.eu' domain extended to Cyrillic, Greek alphabets (euractiv.com)   
• Για τον υπολογιστ  ή  , η     μετ  άφραση   κ  άνει ομοιοκαταληξία λιγότερο με την προδοσία   
(Le Monde) 
• Master in Mehrsprachigkeits-forschung und -didaktik (Universität Salzburg)     
• La ñ y otros caracteres del alfabeto español podrán utilizarse en el dominio «.eu»   
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• Περιοδικ  ό   ALSIC : Τα τρ  ία πρώτα άρθρα του τόμου   12/2009   στην ιστοσελίδα   
• Τα vidéo   αρχεία   του Capcanal.com   για     τις γλώσσες      
• Η πολυγλωσσ  ία είναι παράγοντας αφομοίωσης  : (Υποβολή περιλήψεων)   
• Η σχολικ  ή αφομοίωση των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη    (Αναφορ  ά   
Ευρυδίκης  )   
• 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   
• Οι Γερμανο  ί αγαπούν τη γλώσσα τους και τη γαλλική προφορά      
• Μ  ία στιγμή κλειδί στο Συνέδριο του Βερολίνου      
• "Languages through Lenses": Sprachliche Vielfalt verbildlicht   
• Πρ  ώιμη εκμάθηση γλωσσών   :δ  ύο πρόσφατες έρευνες      
• Con l'Europa in cuffia (La Repubblica)   
• Deutsch-Türkische Universität vor dem Start     
• Η κρ  ίση θα επηρεάσει τη γλωσσική πολιτική των πανεπιστημίων   (C. Springer)   
• Sprachen ohne Grenzen - Ein Projekt des Goethe-Instituts   
• Η πολυγλωσσ  ία του Μαγκρεμπ   (Συγγραφ  ές γλωσσολογίας   34)   
• Dominant Languages. Language and Hierarchy in Britain and France (R. D. Grillo)  
• Europäische Sprachenvielfalt und Globalisierungsprozess (E. Ronneberger-Sibold,   
R. Nate)

5) Δημοσιεύματα
- Η Δημοκρατία σε προοπτικές, Dir. Brigitte Krulic, Εκδόσεις Pul, 2009

Η ιδέα της Δημοκρατίας είναι μακριά από το να κατέχει μια συμμετρική θέση στο φαντασιακό, στη 
σκέψη και στην πολιτική ζωή στη Γαλλία και στη Γερμανία … Θυμόμαστε ότι πέρα από το Ρήνο 
ένα  ακροδεξιό  κόμμα  που  ιδρύθηκε  στη  δεκαετία  του  80  μπόρεσε  να  υιοθετήσει  το  όνομα 
Republikaner χωρίς  να  εγείρει  έντονες  διαμαρτυρίες,  πράγμα  που  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την 
παραπομπή,  την  τόσο  κυρίαρχη  στη  Γαλλία,  στο  «δημοκρατικό  μοντέλο»  ή  ακόμα  στη 
«δημοκρατική ψήφο» που επικαλείται στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Απρίλιο-
Μάιο 2002. 
Το  σημείο  εκκίνησης  αυτού  του  συλλογικού  έργου,  είναι  ακριβώς  ο  χαρακτήρας  της  μη 
μεταφρασημότητας από τα γερμανικά στα γαλλικά και το αντίστροφο, αυτή της κυρίαρχης ιδέας της 
«Δημοκρατίας»  φορτισμένη  με  ιστορικές  αναφορές  ενώνοντας  μύθους  και  πολιτική.  Για 
περισσότερες πληροφορίες 

- Οι Σύγχρονες Γλώσσες, 2/2009, «Εργασία με τον τύπο και τα ΜΜΕ», υπό το συντονισμό της 
Marie-Pascale Hamez. Για περισσότερες πληροφορίες 

6) Για να διαβάσετε ξανά τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, πατήστε εδώ.
Εάν δεν θέλετε πια να λαμβάνετε αυτό το δελτίο, απαντήστε σε αυτό το μήνυμα με τίτλο ΟΧΙ.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, Γαλλία – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  κινητό : ++33 (0)6 10 38 68 90

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Πολυγλωσσίας δε θα μπορούσε να οργανωθεί παρά μόνο χάρη στην υποστήριξη των 
κάτωθι εταίρων : 
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