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Dum sia kunveno de la 19a de februaro 2011, la estraro de la asocio ’Eŭropo Demokratio Esperanto’ difinis sian 
starpunkton pri la dezirinda formo de la projekto pri enkonduko en la lernejojn por riverŝipistoj de frazaro, nomata 
’riverspeak’ (riverparolo). ’Riverspeak’ estas ĵargono por komuniki sur eŭropaj riveroj inter ŝipoj, surŝipe kaj inter 
ŝipo kaj riverbordo.

Laborgrupo "Leonardo da Vinci", sub direktado de la asocio EDINNA, depost la jaro 2009 faras eksperimentojn 
surbaze de la angla lingvo en kiuj Belgaj, Francaj kaj Polaj lernantoj de instituto KTA en Zwijndrecht, Belgujo, estas 
engaĝitaj  (tel. :  +3235709730,  secretariaat@cenflumarin.be).  Dum ĝis nun la ĉefaj komunikaj lingvoj  sur Rejno 
estis la Nederlanda, la Germana kaj la Franca kaj sur Danubo, kiom konate, la Rusa, la Germana kaj la Rumana, 
oni  antaŭvidas,  ke  akceptado  de  ’riverspeak’  post  kelkaj  jaroj  signifos  detruon  de  valora  kultura  tradicio.  La 
riverveturaj profesioj estas tipa ekzemplo de familia tradicio kun sia propra kulturo kaj institucioj. Enkondukado de 
fremda lingvo kiel la angla favoros la endungadon de ne-eŭropaj enmigrantoj kiuj ne konas tiun familiecan kulturon 
kaj favoras la pli grandskalajn entreprenojn kiuj ne estas tiel stampitaj de familia tradicio.

Se la ŝipistaj organizaĵoj volas enkonduki unu komunan ĵargonon, oni ne estas devigita alpreni por tio la anglan 
lingvon. Ĉiam ekzistis en la historio ĵargonoj tipaj por iu metio (sociolekto), ekzemple inter minejistoj, marŝipistoj kaj 
germanaj studentoj (Burschensprache). Kun la moderna kompreno pri lingvoplanado estas eble krei sociolekton 
surbaze de frazoj,  esprimoj  kaj  vortoj  el  diversaj  gravaj  rivertransportlandoj.  La sukceso de Esperanto  rapide 
fariĝinte vivanta lingvo, kies vortaro fontas el ses gravaj eŭropaj lingvoj kaj kiu ankoraŭ daŭre evoluas, povas esti 
ekzemplodona. Meritas atenton ankaŭ la inkliniĝo de la eŭropocentra povo, cedi antaŭ la tendenco esprimi sin pli 
kaj pli (nur ?) en la angla lingvo. Pro tio la parolantoj de 22 (23 minus la angla) oficialaj lingvoj de Eŭropa Unio 
sentas sin pli kaj pli  minacataj en sia lingva identeco, kaj multaj eŭropanoj spertas marĝenigon de sia gepatra 
lingvo en sia profesia vivo. Tio degradas la estimon por la Bruseldevenaj aranĝoj ; eksperimentado kun multlingva 
ĵargono estus grava signalo kontraŭ la premo de unuforma lingvo, unuspecaj informado kaj amuziĝado, unuforma 
kulturo kaj por varia lingva ekologio en Eŭropo.

 Tial Eŭropo Demokratio Esperanto (EDE)

• apelacias al la lernejoj, aliĝintaj en EDINNA, postuli de la Estraro, ke ĝi donu instrukciojn al la laborgrupo 
"Leonardo  da  Vinci"  larĝigi  sian  eksperimenton  pri  ’riverspeak’  por  inkludi  multlingvan  ĵargonon,  kiu 
respektas la ĝisnunan praktikon de komuniklingvoj sur la Eŭropaj riveroj, de Rumanujo ĝis Nederlando, kaj 
endungi por tio ekspertojn pri lingvoplanado.

• atentigas la naciajn ministrejojn de Edukado, ke Eŭropa Unio malavare subvencias projekton PLATINA, kiu 
unuflanke alstrebas gravajn celojn : modernigado de la entreprenoj de surrivera transportado, protektado 
de  la  apudrivera  naturmedio  kaj  ofertado  de  alternativoj  de  pli  energikonsuma  surtera  kaj  traaera 
transportadoj, sed aliflanke direktas al lingva evoluo, kiu ne-renverseble detruas la varian lingvan ekologion 
en  Eŭropo  kaj  radikale  kontraŭas  plurajn  solenajn  principajn  deklarojn  de  eŭropaj  instancoj  por 
multlingveco en Eŭropo.
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