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

1. Participarea la cea de-a doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 
iunie 2009

2. Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?
3. Un apel către aleşi pentru semnarea Cartei
4. Ultimele actualizări ale site-ului
5. Apariţii
6. Recitiţi scrisorile electronice precedente

1) Participarea la cea de-a doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 
iunie 2009 
Programul Assises este disponibil on-line pe site-ul Observatorului.

Vă puteţi înscrie în continuare pentru a asista la Assises – apăsaţi aici

2) Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului?
Fragment „Plurilingvismul este o libertate.

Plurilingvismul este o libertate,  aşa cum cunoaşterea deplină a limbii  materne este o libertate  
fundamentală.
Cunoaşterea lumii  nu se poate face decât prin intermediul limbii. De aceea, cunoaşterea uneia sau  
a mai multor limbi străine reprezintă o lărgire considerabilă a orizontului indivizilor şi calea spre o  
mai bună înţelegere a societăţilor şi problemelor contemporane. Atât pentru copil, cât şi pentru  
adult, cuvântul nu poate fi disociat de gândire şi de comunicare : este o forţă şi cheia accesului la  
libertate.”

SEMNAŢI   CARTA   ŞI CONVINGEŢI-I ŞI PE ALŢII SĂ O SEMNEZE
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3) OEP a lansat un apel către aleşi pentru semnarea Cartei: reacţii…

Doamnă Deputat, Domnule Deputat (Parlamentul European)
Doamnă Reprezentant, Domnule Reprezentant (Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei)
Doamnă, Domnule candidat la alegerile europene

Carta europeană a plurilingvismului, rezultat al primei ediţii Assises européennes du plurilinguisme 
care a avut loc la Palatul Luxemburg la Paris la 24-25 noiembrie 2005, reprezintă o iniţiativă a 
societăţii civile, principiile sale fiind următoarele:

• Plurilingvismul şi afirmarea unei Europe politice sunt inseparabile,
• Diversitatea limbilor asigură pluralitatea şi bogăţia reprezentărilor,
• Plurilingvismul este o libertate,
• Plurilingvismul reprezintă modul de afirmare în Europa a perenităţii entităţilor naţionale, loc 

privilegiat de exercitare a cetăţeniei,
• Plurilingvismul este o sursă fundamentală a sentimentului de cetăţenie europeană,
• Plurilingvismul reprezintă unul  dintre răspunsurile  la  „şocul civilizaţiilor”  şi  la diversele 

forme de hegemonie politică, culturală şi economică,
• Plurilingvismul este un element esenţial al inovaţiei ştiinţifice, 
• Dreptul la limbă şi la diversitate lingvistică şi culturală este indivizibil,
• Plurilingvismul reprezintă o garanţie a progresului economic într-o lume a păcii,
• Fiecare muncitor are dreptul de a munci în limba ţării în care trăieşte,
• Sistemele educative trebuie să ofere o educaţie plurilingvă,
• Media trebuie să permită exprimarea culturilor multiple.

Aceste  principii  sunt  dezvoltate  în  cele  12  articole  care  alcătuiesc  Carta  şi  care  acoperă  toate 
domeniile vieţii politice, economice, sociale şi culturale.

Carta a însoţit Avizul Comitetului Economic şi Social European nr. SOC229, votat cu majoritate 
covârşitoare în cadrul şedinţei din 26 octombrie 2006.

Fără  a  contesta  utilitatea,  cu  alte  cuvinte,  necesitatea  limbilor  vehiculare  la  nivel  european  şi 
internaţional, Carta consideră un mai bun echilibru lingvistic în Europa, atât la nivel instituţional, 
cât  şi  economic,  social  şi  cultural,  precum şi  înregistrarea  de  progrese  considerabile  în  planul 
cunoaşterii de către cetăţenii ţărilor europene a cel puţin două limbi în afară de limba lor maternă ca 
o  necesitate  pentru  ca  cetăţenii  să  includă  în  alegerile  lor  personale  şi  colective  dimensiunea 
europeană.

Legitimitatea  proiectului  european  depinde  în  mare  măsură,  pe  lângă  interesele  economice,  de 
schimburile  intra-europene  de  cunoştinţe,  idei  şi  elemente  care  ţin  de  imaginaţie,  facilitate  de 
plurilingvism.

De accea, cu ocazia alegerilor europene, vă invităm să consultaţi Carta şi să o semnaţi fie on-line pe 
site-ul OEP, fie trimiţând prin poştă formularul anexat.

La finalul celei de-a doua ediţii Assises européennes du plurilinguisme, care va avea loc la 18-19 
iunie 2009 la Berlin/Genshagen, Carta va fi transmisă oficial tuturor autorităţilor politice europene 
şi naţionale.

Semnatari: asociaţiile şi organismele care alcătuiesc Observatorul European al Plurilingvismului



Iată primii aleşi care au răspuns apelului OEP:

• Kader Arif,   Deputat european şi cap de listă pentru PS în regiunea de Sud-Ouest la alegerile 
europene din 2009, şi membrii listei sale

• Catherine Boursier  , Deputat european şi candidat socialist, regiunea Grand-Est la alegerile 
europene din 2009, Preşedinte al Pays du Val de Lorraine 

• Nathalie Griesbeck  , Deputat european regiunea Grand Est - ADLE / Mişcarea Democrată, şi 
candidat la alegerile europene din 2009, Consilier general în Metz (Moselle)

• Mathieu Grosch  , Deputat european pentru Regatul Belgiei
• Marie Panayotopoulos-Cassiotou,   deputat european, Grecia
• Marielle de Sarnez  , cap de listă MoDem pentru Ile-de-France şi toţi candidaţii listei Mişcării 

Democrate
• Henri Weber  , cap de listă socialist Massif Central-Centre la alegerile europene din 2009, şi 

membrii listei

Semnaseră deja, în special: Jack Lang, fost ministru, deputat, Jacques Toubon, fost ministru, 
deputat european, Nicolae Manolescu, ambasador al României, Antonie Solomon, primarul 
Municipiului Craiova (România), Mircea Perpelea (fost consul al României), Ioan Paul Popescu 
(fost senator), Cornel Boiangiu (fost senator şi deputat de Dolj - România), Dan Horatiu Buzatu 
(deputat de Dolj - Dolj).

4) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• A Bruxelles, un statut linguistique à part (article Cafébabel)     
• Europeas. la ue gasta 2,30 euros por ciudadano en traducción de sus 23 lenguas   
• Master européen trilingue en lexicographie (Université de Nancy)     
• UK : HEFCE commissions review of languages provision  
• UK : Language matters (report)   
• Presseurope, un média européen   
• Drastic action needed to solve language issues before Olympics: Report   
• Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
• Des langues et de leur rencontre en traduction (Souleymane Bachir Diagne)   
• Sprachportal für die Tourismuswirtschaft (Artikel von Sprachennetz-Redaktion)   
• Potenziale von Mehrsprachigkeit für die Wirtschaft  

5) Anunţuri apariţii, referinţe şi evenimente
• Linguistique et traduction (collectif)   
• DLF-Bruxelles : Infolettre n°17  , în special, cu rezumatul-reportaj privind festivalul limbilor 

care a avut loc la Lille (20-21 martie 2009)
• Langue(s) et immigration(s) : société, école, travail   
• Apariţia site-ului plurilingv Presseurop  : Nou-nouţul site Presseurop, rezultat al iniţiativei 

Comisiei Europene şi încredinţat unui număr de patru reviste cu experienţă în materie de 
presă internaţională (Courrier international în Franţa, Internazionale în Italia, Forum în 
Polonia şi Courrier internacional în Portugalia). Presseurop vă propune zilnic articole 
traduse în zece limbi.

• Traduire:  défense  et  illustration  du  multilinguisme  (A  traduce:  apărarea  şi  ilustrarea   
multilingvsimului) (F. Ost) Nu am încetat niciodată să resimţim nostalgia limbii primordiale 
care prevala înainte de ceea ce noi considerăm „catastrofa” Turnului Babel. Astfel încât ne 
închidem în următoarea dilemă: ori limba unică, ori plierea pe diferitele noastre idiolecte. 
Pentru a scapă de această alternativă distrugătoare, filosoful şi juristul François Ost descrie 
ceea  ce  ar  putea  reprezenta  a  treia  cale  pentru  multilingvism şi  traducere.  Se  degajă  o 
viguroasă paradigmă care, pe lângă chestiunea limbilor, se impune de fiecare dată când, în 
lumea noastră pluralistă, se confruntă cunoştinţe şi valori, fără vreun principiu superior de 
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compoziţie.

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.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ - http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

assises@observatoireplurilinguisme.eu - tagung@efm-mehrsprachigkeit.eu - mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

Les Assises européennes du plurilinguisme n'ont pu être organisées que grâce au soutien des partenaires ci-après :
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