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Traducerile în limbile germană, italiană, spaniolă, engleză, portugheză, greacă şi poloneză sunt 
disponibile on-line.

1. Regăsiţi cea de-a doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 iunie 2009 pe 
site
2. Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?
3. Declaraţiile îngrijorătoare ale lui Nicolas Sarkozy şi ale lui Richard Descoings privind limbile în 
colegii şi licee
4. Ultimele actualizări ale site-ului
5. Apariţii
6. Recitiţi scrisorile electronice precedente

1) Regăsiţi cea de-a doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 iunie 
2009 pe site
Toate comunicările din cadrul Assises sunt disponibile on-line pe site-ul   Observatorului  .
Au  fost  abordate  toate  subiectele  strategice  legate  de  ideea  de  cetăţenie,  fie  că  este  vorba  de 
alegerea limbilor în funcţionarea instituţiilor,  de modalităţile de a ajunge la modelul celor două 
limbi, în plus faţă de limba maternă, ca obiectiv al sistemului educativ, sau de modul de abordare a 
limbilor în strategiile folosite de întreprinderi şi în relaţiile la locul de muncă. 

Următoarele scrisori electronice ale OEP vor include analiza celor nouă mese rotunde. Dar dorim să 
atragem  aici  atenţia  asupra  unui  moment  important  din  cadrul  ultimei  mese  rotunde  dedicate 
chestiunii  lingvistice  ca  parte  a  dialogului  social  şi  când  Jean-Loup  Cuisiniez,  reprezentant  al 
sindicatului francez CFTC, a prezentat două cazuri de discriminare lingvistică, a se vedea etnică, 
prin limbă.

Subiectul este, în mod evident, mai vast decât pot sugera cazuri atât de şocante de discriminare prin 
intermediul limbii, al căror caracter intolerabil poate lăsa impresia că sunt excepţionale. 

Pe de o parte,  astfel  de încălcări  ale drepturilor fundamentale nu sunt excepţionale şi sunt prea 
adesea tolerate. Astfel, organizaţiile sindicale prezente la Assises, Confédération Européenne des 
Syndicats (CES), Unione Italiana Lavoratori  Metalmeccanici (UILM-UIL, ROMA), Federazione 
Lavoratori della Conoscenza (FLC Cgil), Confédération Générale du Travail (CGT), Confédération 
Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), Fédération des Travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ), invită toate organizaţiile sindicale să combată astfel de încălcări, în cazul în care le constată.

Pe de altă parte, lămuririle aduse subiectului de Catherine Henaff, din partea întreprinderii Axa-
Assistance, au arătat modul în care o întreprindere internaţională poate respecta, în diferitele sale 
ţări de implementare, atât personalul, cât şi clienţii, obţinând un beneficiu maxim pentru imaginea 
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lor în ţările de implantare, fără a-şi afecta propriile interese. La rândul său, Yves Montenay a arătat 
că acest comportament al întreprinderilor care constă în a privilegia în mod excesiv o singură limbă 
nu este în mod economic raţional şi se bazează mai mult pe o serie de a priori ideologice sau doar 
pe ignoranţă, şi nu pe un interes economic bine înţeles. 

2) Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?

Plurilingvismul şi dreptul la muncă

Fiecare muncitor are dreptul de a munci în limba ţării în care trăieşte.

Este o chestiune de respect al persoanei, căreia nu i se poate impune folosirea unei limbi străiine la  
toate  nivelurile întreprinderii.  Este,  de asemenea, o chestiune de securitate  la locul  de muncă,  
deoarece înţelegerea corectă a ordinelor, a consemnelor şi instrucţiunilor de folosire este o condiţie  
fundamentală a securităţii. Această condiţie implică folosirea limbii cel mai bine stăpânite. Este, în  
cele din urmă, o chestiune de eficienţă economică.

SEMNAŢI   CARTA   ŞI CONVINGEŢI-I ŞI PE ALŢII SĂ O SEMNEZE!  

3) Propuneri îngrijorătoare din parte lui Nicolas Sarkozy şi a lui Richard Descoings

„Concentraţi-vă pe franceză şi pe engleză”? Ce au spus de fapt?

Propuneri făcute de Nicolas Sarkozy şi prezentate în ediţia Le Monde din 16 iunie şi de Richard 
Descoings în revista Capital, în numărul din iulie, au putut duce cu gândul la abandonul oricărei 
ambiţii lingvistice la nivel de colegiu şi liceu prin concentrarea învăţării limbilor pe o singură limbă 
vie.

Nicolas Sarkozy contrazice astfel declaraţiile făcute cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile 
prezidenţiale (Discursul de la Caen din 9 martie 2007) şi, de asemenea, contrazice şi ceea ce au 
semnat miniştrii pentru educaţie, cultură şi tineret în cadrul Consiliului Educaţie şi Cultură din 21 
noiembrie 2008 privind o strategie europeană în favoarea multilingvismului.

Dacă astfel trebuie interpretate declaraţiile făcute în contexte foarte diferite (vizitarea unor şcoli în 
cartiere cu probleme), trebuie să le denunţăm cu cea mai mare vigoare. Dar care este realitatea?

Citiţi analiza noastră pe site-ul OEP.

4) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului
• 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   
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(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   
• 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) Apariţii
• La République en perspectives, Dir. Brigitte Krulic, Ed. Pul, 2009

Ideea de Republică este departe de a ocupa un loc simetric în imaginarul, gândirea şi viaţa politică a 
Franţei şi Germaniei. Ne amintim că dincolo de Rin, un partid de extremă dreapta, înfiinţat în anii 
’80 a putut adopta numele de Republikaner fără a suscita proteste puternice, ceea ce contrastează cu 
trimiterea, atât de pregnantă în Franţa, la „modelul republican” sau la „votul republican” invocat 
înaintea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din aprilie-mai 2002.

Punctul de plecare al acestei opere colective îl reprezintă chiar caracterul de „intraductibilitate”, din 
germană  în  franceză  şi  invers,  al  acestui  concept  dominant  de  „Republică”,  supraîncărcat  de 
referinţe istorice care combină miturile şi politica. Pentru a afla mai multe

• Les Langues Modernes , 2/2009, « Travailler avec la presse et les médias », coordonat de 
Marie-Pascale Hamez. Pentru a afla mai multe

6)  Recitiţi precedentele scrisori electronice ale OEP  apăsând aici      

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj cu titlul 
NU.
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assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu -  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 
90

Assises européennes du plurilinguisme au putut fi organizate doar cu ajutorul sprijinului oferit de partenerii de mai jos:
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