Word wereldburger, leer Esperanto!
Esperanto is geboren uit het idee dat als alle personenen een gezamenlijke tweede taal leren
naast hun eigen taal, we relatief snel en simpel het taalprobleem kunnen oplossen. Esperanto
is een snel te leren taal die gemakkelijker te leren is dan welke nationale taal ook. De taal is in
6 maanden studie met een kwartier per dag goed te leren doordat de taal geen onregelmatige
werkwoorden kent, geen rare naamvallen heeft en volgens een natuurlijke logica is
opgebouwd.
Daarnaast is de taal politiek neutraal, ze is niet gebonden aan een land, een politiek regiem of
een bepaald systeem. De taal is daarmee eigendom van niemand maar toegankelijk voor
iedereen. Dit is een belangrijk aspect want nationalistische spelletjes worden zo buiten spel
gezet en het zorgt ervoor dat de sprekers van de taal op gelijke voet staan met elkaar. Iets wat
met een nationale taal eigenlijk nooit het geval is omdat de moedertaalspreker altijd in het
voordeel is en daarmee vaak een superieure startpositie heeft.
Wat vooral niet vergeten moet worden is dat de taal ook erg leuk is. Rond Esperanto hangt
een gezellige internationale sfeer en wereldwijd worden er veel bijeenkomsten met Esperanto
georganiseerd waar je kunt zien dat de taal daadwerkelijk functioneert. Een leuk gesprek
voeren in het Esperanto met een Braziliaan, Koreaan of Vietnamees is de beste demonstratie
van het succes van Esperanto.
Esperanto is in 1887 gelanceerd door de toen jonge Poolse oogarts L.L.Zamenhof en staat een
kleine 122 jaar later in de top 100 van wereldwijde talen en is de 17de taal als je kijkt naar het
aantal beschikbare wikipedia artikelen. Als we beseffen dat er in de wereld in totaal 6.912
officieel erkende talen zijn dan zien we dat Esperanto behoorlijk aan terrein aan het winnen is.
Juist door het internet lijkt Esperanto nu haar groei te versnellen. Internet heeft de technische
barrières opgelost en Esperanto lost de taalbarrières op. Gecombineerd kunnen het internet en
Esperanto ervoor zorgen dat wij als aardbewoners daadwerkelijk met elkaar kunnen gaan
communiceren. Deze combinatie kan ervoor zorgen dat we in de toekomst terugkijken en
moeten lachen om de periode dat de mensheid niet in staat was met al de leden van haar groep
een fatsoenlijk gesprek te kunnen voeren.
Word wereldburger in een half jaar door 15 minuten per dag Esperanto te leren!
Op www.esperanto-jongeren.nl is veel informatie te vinden over de taal en hoe en waar je de
taal kunt leren in Nederland. Ook kun je hier een agenda vinden met internationale Esperanto
evenementen voor de komende tijd.
--- --- --Dit artikel mag vrij overgenomen worden ter promotie van Esperanto.
Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met het bestuur van de Nederlandse
Esperanto Jongeren op bestuur@esperanto-jongeren.nl

