Evropa bez jazykových hranic
JSOU AMERIČANÉ SCHOPNĚJŠÍ, PRACOVITĚJŠÍ A VZDĚLANĚJŠÍ? NESOUHLASÍTE?
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- Může se umělý jazyk prosadit?
- Proč Evropská unie
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- Pro zavedení evropštiny
je nutné bojovat!

Evropština je jediné, správné,
účinné a spravedlivé řešení
mezinárodní komunikace v EU!
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Evropa bez jazykových hranic
Jazykové problémy EU poškozují ekonomiku!

Podle EU-statu, Američan vytvoří ročně na hlavu o 300 000 Kč víc než průměrný obyvatel EU. To by mohlo znamenat zvýšení příjmu o 57% i víc. Tedy podstatně víc, než
obvyklé roční zvýšení platu! Jsou Američané schopnější, pracovitější a vzdělanější?
Mohly by se USA stát světovou velmocí, kdyby každý z jejich padesáti států měl svůj
jazyk, tak jako je tomu v Evropě? Jazyky hrají velkou roli i v ekonomice. Evropané si to
k vlastní škodě neuvědomují.

Proč Evropská unie potřebuje evropštinu?

- Právo volného pohybu osob je velmi omezené, když se na místě nedomluvíte. Ani na
cestu se nezeptáte…
- Právo volného pohybu zboží je vám k ničemu, když se nedorozumíte. Jak je objednat
a jak je nabídnout bez znalosti jazyka?
- Právo volného pohybu služeb je vám k ničemu, když o ně nedokážete požádat nebo
je nabídnout.
- Právo volného pohybu kapitálu vůbec nemáte, když se nedomluvíte. Peníze si nevypůjčíte, ani v cizině neuložíte.
- Právo pracovat kdekoli v EU vůbec nevyužijete, když nemůžete komunikovat s okolím.
Brusel navrhuje, aby se každý mimo mateřského jazyka naučil jeden a víc cizích
jazyků. Při počtu jazyků v EU toto problémy nevyřeší. Jak se Čech, znající polsky
a rusky, domluví s Francouzem mluvícím portugalsky a španělsky? Tento nesmysl je
jen taktikou, jak nechat angličtinu ovládnout terén.

Zavedení angličtiny jako evropského komunikačního jazyka poruší
základní právo rovnosti všech občanů EU.

Vznikne jazykově třídní společnost. Vrchnost – mající mateřský jazyk angličtinu a s tím
spojené výhody a lokajové – lidi učící se celý život cizí jazyk (angličtinu) bez dosažení
úrovně anglických rodilých mluvčích. Poddaní – většina, která se angličtinu nenaučí
nebo jen málo. Ti nebudou mít možnost ani čerpat z dostupných informací, ani je
využívat. Nedosáhnou na dobře placená místa, protože budou neinformovaní a méně
vzdělaní.

Evropština je jediné, správné, účinné a spravedlivé řešení mezinárodní komunikace v EU!
Evropštinou nemůže být žádný národní jazyk, protože by zvýhodňoval jeden národ
na úkor ostatních a porušoval základní princip rovnosti všech obyvatel unie. Navíc
všechny národní jazyky jsou nepravidelné a náročné na naučení. Až 90% času při
výuce jazyků padne právě na učení se výjimek.
-

Společný jazyk musí být zcela pravidelný.
Musí být též fonetický a musí se stejně psát jako vyslovovat.
Musí mít stručnou a logickou gramatiku umožňující kvalitní vyjadřovací schopnost.
Systém odvození dalších významů ze základů musí být zcela pravidelný, logický
a snadno pochopitelný.
- Musí být zvládnutelný za mnohanásobně méně času, než je tomu u národních
jazyků.

Evropština existuje!
Jazyk, který má všechny předpoklady, aby se stal hledanou evropštinou, byl vytvořen
geniálním tvůrcem již před 120 lety. Jedná se o opravdovou evropštinu:
- Většina slovní zásoby má hluboké, evropské kořeny. Proto je nám spousta slov již
povědomých bez učení.
- Ze slovních kmenů lze jednoduše odvodit další slova pomocí předpon a přípon
nebo skládáním.
- Z jednoho kmene tak lze vytvořit i několik desítek odvozených výrazů.
- Gramatika byla postupně zjednodušena na pouhých 16 pravidel a dá se tedy
popsat na jednom listu A4.
- Podle národnosti žáka se dá evropština naučit za asi šest až desetkrát kratší dobu
než národní jazyky. Tím se uspoří obrovské náklady na výuku a čas.

Může se umělý jazyk prosadit?
Co rozhoduje o prosazení čehokoliv, je hlavně účelnost. Jsme obklopeni umělými
hmotami a nikomu nevadí, že jsou umělé. Bez umělého chrupu by mnoho starých lidí
hladovělo. Jen blázen by odmítl umělou ledvinu, když mu zachrání život ...

Pro zavedení evropštiny je nutné bojovat

Občanské sdružení E-Lingvo je neziskové a dobrovolné sdružení, které bojuje o prosazení účinné komunikace v EU. Co zaručí prosazení evropštiny, jsou její velmi užitečné kvality. Musíme ale dohnat politiky k tomu, aby přijali nutná rozhodnutí. Tomu je potřeba pomoct. Jinak to ke škodě všech nebude možné. Připojte se k nám a pomozte uskutečnit dobrou věc. Je to i ve vašem zájmu. Pomůžete zajistit budoucí prosperitu občanů EU ve stále sílící světové konkurenci.
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