26.07.2016 Den esperanta – Den jazykové spravedlnosti.
Proč Den esperanta? Proč je nyní důležitý pro celý svět?

26. července 1887 vyšla kniha o mezinárodním jazyce esperanto. Esperanto má za cíl být používáno ve vztazích mezi lidmi rozdílných jazyků, kteří by se tak neutrálně a jazykově rovnoprávně bavili mezi sebou a komunikace mezi nimi by byla spravedlivá, aniž by se jedni cítili být výše než jiní.
Mezi sebou ať každý hovoří svým jazykem. • 

	Navrhujeme světu slavit 26. červenec jako den spravedlivé komunikace a následně spravedlivých vztahů kultur, národů, etnik. Spravedlivá komunikace je situace, v níž všichni její účastníci disponují stejnými jazykovými možnostmi pro sebevyjádření. Je jasné, že pokud někteří mají právo vyjadřovat se ve svém rodném jazyce, zatímco ostatní musí používat rodný jazyk těch druhých, pak v takovém případě nenastává situace rovnosti. Výběrem jednoho jazyka nebo několika jazyků před jinými se signalizuje větší důležitost nebo síla ze strany rodilých uživatelů těchto jazyků. Tento výběr se stává prostředkem vyloučení lidí z politiky, vzdělání, z přístupu k obchodování a mnohých dalších aspektů společenského života. Zesiluje sociálně-ekonomické nerovnosti mezi skupinami.

	Existují jazyková práva lidí a existují lidská práva s jazykovým obsahem. Svoboda vyjadřování a právo používat nějaký jazyk jsou neodlučitelné.  To, co rovnoprávný svět potřebuje, je trojjazyčná formulace, ostatně doporučovaná UNESCO(em), která poskytuje veřejné uznání používání třech jazyků: mateřského, státního a mezinárodního. 
	• Mateřský jazyk. Lidé si přejí a potřebují mít možnost používat svůj mateřský jazyk i tehdy, když není ani regionálním ani mezinárodním jazykem.
	• Jeden státní/regionální jazyk. Jazyk místního styku usnadňuje komunikaci mezi rozdílnými jazykovými skupinami – jako například svahilština ve východoafrických zemích, kde mluví i mnoha jinými jazyky. 
	• Jeden mezinárodní jazyk. V současném období globalizace všichni lidé musejí mít právo používat neutrální mezinárodní jazyk, který staví národy na stejnou úroveň, pokud jde o mezinárodní komunikaci.
	Země potřebují poznat všechny tři oficiální jazyky nebo alespoň zvládnout jejich používání a vyučování. Existuje mnoho verzí těchto trojjazyčných formulí v závislosti od dané země.  Zatímco je možné a dokonce žádoucí, aby stát zůstal "neutrální" ve vztahu k národnosti a náboženství, toto není možné v případě jazyka.

	Lidé ve světě a obyvatelstvo v jednotlivých zemích potřebují  společný jazyk, aby šli v ústrety vzájemnému porozumění a efektivní komunikaci, ale současně aby měli právo používat svůj mateřský jazyk. Mezinárodní jazyk esperanto je mezinárodním neutrálním prostředkem pro zaručení jazykových lidských práv na mezinárodní úrovni. „Ze všech plánových jazyků světa Esperanto je dnes nejznámější a nejpoužívanější. Podle mě přinese mnoho výhod, jestliže ho lidé budou vnímat seriózně ... Esperanto potřebuje méně času na učení, v esperantu je možno říci vše, je snadné tvořit nová slova" -  podle známé lingvistky Dr. Tove Skutnabb-Kangas. (www.tove-skutnabb-kangas.org). Esperanto, mimo to, zabraňuje hegemonii současných velmocí. Tyto síly představují v současnosti země hovořící angličtinou. A proto se angličtina stala ve světě tak silnou. Ale jaká bude situace v budoucnosti, např. za 50 let?  "Posilnit práva hovořících všemi jazyky je věcí hovořících všemi jazyky, k čemuž Esperanto významně přispívá" – podle jiného známého lingvisty dr. Roberta Phillipsona (www.cbs.dk/en/staff/rpibc).

	 • Je čas přestat myslet na následování současných nositelů moci, musíme začít stavět situaci rovnosti mezi všemi národy světa.  • Esperanto je prostředkem na dosažení spravedlivé komunikace.
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