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Lingva diverseco kaj la internaciigo
de la universitatoj en Eŭropo 1
Resumo
La internaciigo de universitatoj estas defio por la eŭropa lingva diverseco. La reformoj de universitatoj
en pluraj eŭropaj landoj fakte povus kaŭzi plifortigon de la nuna evoluo, kiu favoras la anglan lingvon
en la instruado kaj esplorado. Oni povas mencii almenaŭ du faktorojn, kiuj kontribuas al klarigo de la
kialo. Unue, la nuna utiligado de bibliometriaj indikiloj en la komparo kaj taksado de universitatoj.
Due, la politikoj, kiuj antaŭenpuŝas la moveblon de la studentoj kaj esploristoj. Mi montros, ke tiu
evoluo havas plurajn materiajn kaj simbolajn distribuajn efikojn inter lingvaj komunumoj, ĉefe ĉar ĝi
favoras la angleparolantajn landojn. Mi konkludos proponante kelkajn principojn por gvidi
redistribuajn lingvopolitikojn.1

1 Enkonduko

Reformi Universitaton estas temo de publika debato en pluraj eŭropaj landoj. Tutmondiĝo
kaj kresko de la aziaj ekonomioj kaŭzis profundajn ŝanĝojn en la strukturo de la monda
ekonomio. Por alfronti pli kaj pli akran internacian konkurencon, la industriigitaj
landoj devas plialtigi siajn kapablojn produkti novigajn varojn kaj servojn, por ke ili
iĝu pli kaj pli malfacile imiteblaj. Universitatoj kaj esplorcentroj ludas gravan rolon en
la tiel nomata “ekonomio fondita sur scio” – t. e. la moderna formo de la ekonomia
sistemo, kiu fondiĝas sur granda utiligado de altkvalita laboro 2 – ĉar estas precize ene
de tiuj instancoj, ke scioj estas produktitaj kaj transigitaj. Plialtigi la konkurkapablon de
universitatoj de iu lando ĝenerale signife kontribuas ankaŭ al la plialtigo de la konkurkapablo
de la lando mem.
En marto 2000 la estroj de la ŝtatoj aŭ de la registaroj de la membro-ŝtatoj de Eŭropa Unio
(EU) lanĉis la tiel nomatan “Strategion de Lisbono”, kies celo estas igi Eŭropan Union la plej
konkurkapabla ekonomio en la mondo antaŭ 2010 3. “La Strategio de Lisbono” estas kunligita
kun la “Bolonja Procezo”, en kiu partoprenas jam 45 ŝtatoj kaj kiu celas interproksimigi
la eŭropajn universitatajn sistemojn ene de 2010. La komuna celo de tiuj iniciatoj estas helpi
la starigon de eŭrop-skala universitata spaco, kiu estu komparebla kun tiu de Nordameriko
kaj kiu estu kapabla alfronti la ekonomiajn defiojn de la monda konkurenco.
Ene de tiu ĉi kadro okazas la nuntempa procezo de “internaciigo de la eŭropaj
universitatoj”, t.e. la serio de reformoj, kiuj celas plialtigi la internacian konkurkapablon
de universitatoj kaj pligrandigi la nombron de fremdaj studentoj kaj esploristoj en la
universitatoj de iu lando.

1
Tiu ĉi teksto parte baziĝas sur la prelego, kiun mi faris dum la internacia Simpozio “Lingvaj rajtoj en la mondo:
la aktuala stato”, organizita de Universala Esperanto-Asocio (UEA) ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, la 24-an de
aprilo 2008, okaze de la 100-jariĝo de UEA kaj de la 60-a datreveno de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj.
Mallonga varianto de tiu ĉi prelego estas publikigita en la kataluna lingvo en la revuo Kataluna Esperantisto,
julio-septembro 2008.
2
Vidu Foray 2006 por enkonduko.
3
Konkludoj de la Eŭropa Konsilio de Lisbono, 23.-24.3.2000.
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2 La lingvaj defioj de internaciigo de universitatoj

La registaroj de pluraj Eŭropaj landoj ofte sekvis du principojn por plialtigi la konkurkapablon
de la universitatoj. Unue, la publika financado de universitatoj devus dependi, interalie, de
la kvalito de esplorado kaj instruado. Por taksi tiun ĉi kvaliton, oni devas uzi objektivajn
indikilojn, pere de kiuj eblus kompari universitatojn kaj premii la plej bonajn. Due, oni devas
forigi ĉiujn obstaklojn al la libera moveblo de la studentoj kaj esploristoj en Eŭropo. Faciligi
la moveblecon teorie, permesus al la plej brilaj studentoj kaj esploristoj libere moviĝi al la plej
bonaj universitatoj. Tio, siavice, devus helpi la elstariĝon de altkvalitaj sciencaj centroj.
Temas pri serio de principoj, kiuj povus havi pozitivajn efikojn, eĉ se estas ankoraŭ
tro frue por taksi la rezultojn. Tamen, necesas rimarkigi, ke apliki tiujn principojn povus
kuntreni gravajn konsekvencojn rilate al la lingva diverseco. Unu el la plej rimarkindaj
efikoj de la internaciigo de universitatoj, fakte, estas ĝuste la plialtigo de la rapideco de
konverĝo al la uzo de nur unu lingvo, nome, la angla, kaj en la instruado kaj en la esplorado 4.
Universitatoj sekve estas certe unu el la plej interesaj studkampoj por studi la efikojn de
la nuntempaj ekonomiaj kaj politikaj fortoj sur la monda lingva diverseco en la 21-a jarcento
(Tonkin/ Reagan 2003).
Kiel tiuj principoj de reformo povus kontribui al la malkresko de lingva diverseco? Kiujn
aliajn konsekvencojn ili povus havi? Mi klopodos skizi respondon en la venontaj paragrafoj.

2.1 La bibliometriaj indikiloj
La naturo de la indikiloj por kompari la produktadkapablon de universitatoj donas
unuan eblan respondon. Gravan rolon pli precize havas la bibliometriaj indikiloj, kies
valoro dependas de la citaĵoj de artikoloj publikigitaj en sciencaj revuoj. “Citaĵoj” estas
la bibliografia parto de la artikolo, t.e. la sekcio, kie oni mencias la laborojn de aliaj membroj
de la scienca komunumo (inkluzive de la aŭtoro de la artikolo) pri la temo de la artikolo
mem (Merlet 2007). Pluraj indikiloj povas esti kalkulitaj baze de citaĵoj. Inter la plej uzataj
oni devas mencii la faktoron de influo (aŭ influfaktoron) de iu revuo, t.e. la mezuro de la
averaĝa frekvenco de citaĵo de la artikoloj de tiu revuo dum la lastaj du jaroj.
Kial la faktoro de influo estas tiom ofte uzata? La ideo estas simpla: bona artikolo estas tiu,
kiun membroj de la scienca komunumo ofte citas (kaj ĝuste pro tio ĝi iĝas “influa”). Sekve, ju
pli alta estas la faktoro de influo de iu revuo , des pli oni povas supozi, ke averaĝe la artikoloj
publikigitaj en la revuo estas altkvalitaj. Oni ofte opinias, ke indikiloj kiel la influfaktoro
reflektas la kvaliton de la artikoloj de la esploristoj en iu universitato, kaj sekve, la sciencan
produktadkapablon de la universitato mem.
La problemo estas, ke la bibliometriaj indikiloj estas kalkulataj preskaŭ ekskluzive baze
de anglalingvaj datumbazoj, ĉefe usonaj, kiuj recenzas plejmulte revuojn en la angla lingvo.
Sekve, la bibliometriaj indikiloj havas tendencon superreprezenti la anglalingvajn sciencajn
publikaĵojn, kaj plej ĝenerale la anglalingvan sciencan komunumon (UNESCO 2005;
Sandelin/Sarafoglou 2004).
Kiuj estas la konsekvencoj de tio sur la lingva diverseco? Se oni taksas, komparas kaj
financas universitatojn sur la bazo de bibliometriaj indikiloj, kiuj favoras la anglan,
universitatoj havos pluan instigon peti siajn esploristojn skribi en la angla. Estas malfacile
kredi, ke la aliaj lingvoj povos pluteni gravan lokon kiel kulturlingvoj, se bibliometriaj
indikiloj konstante malfavoras ilin.
Tiu evoluo estas kritikebla el multaj vidpunktoj. Oni povus demandi, ekzemple, ĉu
internaciigi la esploron signifas simple plialtigi la videblon de la sciencaj produktoj, aŭ male
4
La literaturo pri la temo de la hegemonio de la angla en scienca komunikado kaj en universitatoj estas vasta.
Vidu, inter aliaj, Ammon/McConnell 2002, Ammon 2006, Phillipson 2006 kaj Carli/Calaresu 2007.
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ĉu ĝi signifas, ke la laboro de la esploristoj kongruas kun la nuna stato de la internacia debato
kaj ke ili efektive partoprenas en ĝi. Laŭ la unua difino la uzo de la angla certe helpas plialtigi
videblon, sed laŭ la dua difino la utiligado de nur unu lingvo ne nepre estas necesa.

2.2 La plialtigo de la internacia moveblo de la studentoj
Plialtigo de la kvanto da fremdaj studentoj fariĝas kerna celo de la universitataj planoj pri
internaciigo. La plej ofta strategio por allogi fremdajn studentojn, estas proponi programojn
tute en la angla. Temas pri pligrandiĝanta tendenco en Eŭropo: dum la lastaj kvin jaroj,
la nombro de la studprogramoj en la angla triobliĝis, ĉefe sur la nivelo de doktoriĝaj
programoj kaj magistrigaj kursoj (Wächter/Maiworm 2008).
Ankoraŭ ne estas klare, ĉu la kursoj en la angla simple aldoniĝos al la ekzistantaj
programoj en la naciaj lingvoj, aŭ ĉu la unuaj anstataŭos la lastajn, sed kelkaj signoj montras,
ke oni iras al la dua scenaro. Ekzemple, ĉe la Politekniko de Torino, en Italio, kelkaj masterkursoj, en la itala lingvo estis anstataŭigitaj per programoj en la angla. Tiu ĉi evoluo povus
rezultigi paradoksajn situaciojn. Ekzemple, en la Universitato de Ĝenevo okazas, ke denaskaj
franceparolantaj profesoroj devas instrui en la angla, eĉ se la plej granda parto (aŭ preskaŭ
la tuto) de la aŭskultantaro estas ankaŭ franceparolanta.
La sekvoj de tiu ĉi tendenco ne estas ankoraŭ klaraj. Tamen, se la angla iom post iom
okupus la spacojn de supera instruado (nome, perfektigaj kaj doktoriĝaj programoj)
anstataŭante la naciajn ligvojn, multaj eŭropanoj simple ne plu povus akiri pintan scion
en sia lingvo. Tiu konsidero validas ne nur por la malgrandaj landoj (ekz. nordeŭropaj
ŝtatoj), sed ankaŭ por pli grandaj landoj kiel Germanio aŭ Italio. Kial universitatoj devus
proponi programojn en la naciaj lingvoj, se ili pere de la angla povus celi kaj la internacian
kaj la nacian merkatojn de supera edukado?

3 La problemo de la lingva justeco

Hegemonio de iu lingvo, kiu estas samtempe la gepatra lingvo de neneglektebla parto
de la eŭropa aŭ eĉ monda loĝantaro (ne tiom gravas, ĉu temas pri la angla, la franca aŭ
la nederlanda), havas almenaŭ du efikojn. Unue, tiu hegemonio nesimetrie kontribuas
al la malpliigo de la funkcioj de la aliaj lingvoj. Due, lingva hegemonio kaŭzas gravajn
distribuajn efikojn inter lingvaj komunumoj, kaj tio rilatas pli ĝenerale al la problemo de
distribua justeco (Van Parijs 2007, Grin 2005).
La civitanoj de la angleparolantaj landoj, fakte, malpli kaj malpli bezonas lerni fremdajn
lingvojn. Britio kaj Irlando, ekzemple, estas la landoj, kie oni parolas malpli da fremdaj lingvoj
en Eŭropa Unio (Eŭropa Komisiono 2006). En Usono, inter 1965 kaj hodiaŭ, la procento
de la studentoj, kiuj aliĝis al kursoj pri fremdaj lingvoj rilate al la sumo de la aliĝintoj al
la tria nivelo de instruado aŭ al la profesiiga nivelo de instruado (t.e. “altlernejoj”), kaj al
la universitata nivelo, falis de 16,5% al 8,6% (Furman k.a. 2007). Male, la aliaj landoj de
la mondo faras grandan streĉon kaj elspezas multe da financaj rimedoj por instrui kaj lerni
la anglan.
Oni povas mencii kelkajn ekzemplojn de distribuaj efikoj en la esploro kaj la instruado,
kiujn kaŭzas lingva hegemonio:
1.	Multo el la scienca literaturo en la angla estas produkto de nedenaskaj esploristoj. Sekve,
la denaskaj angleparolantaj esploristoj povas aliri scion sen fari iun ajn streĉon por lerni
fremdajn lingvojn. Krome, ili povas ankaŭ eldoni artikolojn en la internaciaj revuoj sen
havi la handikapon skribi en alia lingvo.
2.	La angleparolantaj denaskaj esploristoj povas esprimi sin en sia lingvo en ĉiuj internaciaj
sciencaj renkontiĝoj (konferencoj ktp), sen havi la bezonon prelegi uzante aliajn lingvon.

Lingva diverseco kaj la internaciigo de la universitatoj en Eŭropo	 159

Sekve, teni la monopolon de la legitima kompetenteco (Gazzola 2006) – t.e. la kapablo,
decidi kio estas ĝusta kaj kio ne en la angla – donas al la denaskaj angleparolantoj la eblon
havi rimarkindan avantaĝon en ĉiu situacio de debato kaj konflikto.
3.	Ju pli da eŭropaj universitatoj plialtigas la nombron de la kursoj en la angla, des pli da
denaskaj angleparolantoj pligrandigas siajn elekteblojn sen fari iun ajn streĉon por lerni
fremdajn lingvojn.

4 Eblaj redistribuaj lingvo-politikoj

Utiligado de bibliometriaj indikiloj, kiuj privilegias la anglan kiel bazon por kompari kaj
financi universitatojn, kaj la kresko de la programoj en la angla en la eŭropaj universitatoj,
plifortigas la lingvan maljustecon kaj plue malpliigas la vivipovon de la aliaj lingvoj rilate al
la altaj funkcioj de la komunikado. Lingvo-politikoj por subteni lingvan diversecon, sekve,
devus realigi formojn de kompensado favore al la aliaj lingvokomunumoj.
Pro manko de spaco ne eblas ĉi tie prezenti detale tiajn lingvajn politikojn, kiaj estus
dezireblaj, sed tamen eblas proponi sugestojn kaj doni ekzemplojn.
1.	Rilate al la utiligado de bibliometriaj indikiloj estus necese reformi la manierojn de
katalogado de akademiaj revuoj en la internaciaj datumbazoj. Tiu reformo devus valorigi
la sciencajn publikigaĵojn en aliaj lingvoj. Estus necese doni al la esploristoj spacojn por
esprimi sin utiligante siajn lingvojn, sen ke tiu elekto estu malfavorata de la bibliometriaj
indikiloj kaj de la internaciaj sistemoj por la taksado de la universitatoj.
2.	Komparojn inter eŭropaj universitatoj oni devus fari laŭ komunaj kriterioj, kiuj konsideras
ankaŭ lingvan diversecon.
3.	Rilate al la moveblo de studentoj estus necese plifortigi la instruadon de fremdaj lingvoj
en lernejoj kaj universitatoj. Tio plialtigu la ŝancojn de la studentoj aliri la programojn
rekte en la lokaj lingvoj. Peti la universitatojn proponi programojn nur en la angla, sub
la preteksto ke la fremdaj studentoj alikaze ne komprenus, signifus igi la instruadon
en la naciaj lingvoj fakte neebla.
4.	Krome necesus prilabori intervenojn rilate al la aŭtoraj rajtoj kaj intelekta propraĵo (Van
Parijs 2007). Oni devus permesi al la neangleparolantaj landoj aliri la sciencan literaturon,
la patentojn kaj la aliajn intelektajn propraĵojn en la angla pagante pli malaltajn prezojn
ol la angleparolantaj landoj. Alivorte, la aliro al la scio devus esti malpli multekosta por
la ne-angleparolantaj landoj, kaj pli multekosta por la angleparolantaj landoj. Tiuj ĉi,
sekve, devus fari nerektan transigon de rimedoj al la aliaj landoj. Oni povus interpreti
tion kiel formon de kompensado de la avantaĝo, kiun la angleparolantaj landoj profitas
pro la hegemonio de sia lingvo.

5 Konkludoj

La internaciigo de universitatoj estas certe unu el la plej grandaj defioj por lingva diverseco
de la nova jarcento. La bezonoj de la nova modelo de la ekonomio fondita sur scio plialtigas
la premon sur la konkurkapablo de la landoj, kaj sekve sur iliaj universitataj sistemoj.
Industriigitaj landoj pli kaj pli celas altiri brilajn fremdajn studentojn kaj esploristojn je
internacia skalo por ke ili venu studi kaj labori en siaj universitatoj.
Multaj opinias, ke por fari tion, necesas favori la utiligadon de la angla lingvo kaj en
esploro kaj instruado. Tamen, kiel ni vidis, tiu tendenco havas plurajn distribuajn efikojn
inter lingvaj komunumoj. Pli precize, tiu evoluo donas grandiĝantajn materiajn kaj simbolajn
avantaĝojn al la angleparolantaj landoj, kaj samtempe malpliigas la spacon de la aliaj lingvoj
en la konstruado kaj transigo de scio.
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Estas grave substreki, ke la eksplicitaj politikoj de la ŝtatoj aŭ de la unuopaj universitatoj
povas favori rekte aŭ nerekte tiun evoluon, kaj sekve pligravigi tiujn distribuajn efikojn. Tio
bone montras, ke la evoluo de lingvoj ne estas “natura” fenomeno, sed male ĝi estas tute
homa. Kiel Tonkin (2006: 33-34) prave rimarkis:
Multaj homoj opinias la demandon, kiun lingvon utiligi en difinitaj cirkonstancoj, kvazaŭ temas
pri la stato de la vetero: estas “nature”, ke la angla lingvo gajnu forton, kaj sekve oni lernu la anglan
lingvon: nenion oni povas fari por malhelpi tiun evoluon laŭ ili.

Tamen, estas klare, ke tiu natura metaforo estas elvojiga. Lingva evoluo, fakte, okazas ĉiam
en konkreta socia, ekonomia, politika kaj historia kuntekstoj, kaj ne en abstrakto. Tiu ĉi
kunteksto difinas la kondiĉojn, sub kiuj homoj faras elektojn pri tio, kiujn lingvojn lerni,
uzi aŭ eĉ forgesi. Ekzemple, kunligi la publikan financadon de la universitatoj al la kvalito
de esploro, povas esti utila ideo, sed ĝi certe influos lingvajn elektojn de la esploristoj, rilate
al ilia utiligado de lingvoj, precize ĉar tiu kvalito estas ofte taksata sur la bazo de la sciencaj
produktoj ĉefe en unu hegemonia lingvo.
Lingvo-politikoj celas precize influi la kondiĉojn, sub kiuj agantoj faras lingvajn
elektojn. Pro tio estas grave, ke lingvopolitikoj akompanu la reformojn de universitatoj en
Eŭropo, ne nur por eviti pluan malgrandiĝon de lingva diverseco en scienca komunikado –
malgrandiĝo, kiu tute ne estas “natura” fenomeno –, sed ankaŭ por kompensi la distribuajn
efikojn de lingva hegemonio inter lingvaj komunumoj.
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