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На састанку дана 19/2/2011руководство удружења Европа Демократија Есперанто усваја 
гледиште  о  пожељном  облику  пројекта  за  увођење  у  школе  за  речне  бродаре  листе 
реченица,  назване  'riverspeak' (речни говор).  'Riverspeak' је жаргон за комуницирање на 
бродовима између бродова, на броду лично и између брода и речне обале.

Радна група „Леонардо да Винчи“, под  покровитељством  EDINNA, од 2009. године ради 
експеримент на  основу енглеског  језика  у  коме су ангажовани белгијски,  француски  и 
пољски  ученици  Института  КТА  у  Звиндрехту,  Белгија  (тел.:  +3235709730, 
secretariaat@cenflumarin.be).

У досадашњем периоду главни језици за комуникацију на Рајни су холандски, немачки и 
француски, а на Дунаву,  колико је познато, руски, немачки и румунски, као што се види, 
прихватање 'речног говора' у догледној будућности значило би рушење вреднe културне 
традиције.  Пловидба  реком  као  професија  је  пример  породичне  традиције  која  има 
сопствену културу и институције. Увођење страног језика, а фаворизује се енглески за 
неевропске усељенике, који не познају ту културу, а подстиче је већина предузећа која 
нису обележена породичном традицијом.

Ако организације речног бродарства хоће да уведу један заједнички жаргон, онда се не 
смеjу обавезати да то буде енглески језик.  Увек у  историји постоје типови жаргона за 
разне  занате  (дијалекти),  на  пример  међу  рударима,  морнарима,  студентима).  Са 
модерним разумевањем језичког  планирања могуће је  креирати друштвену подлогу на 
основу фраза, обичаја и израза из разних важних земаља које имају речни транспорт. 
Велики успех есперанта, чији речник извире из шест најважнијих европских језика, као и 
његов развој који још траје, могу послужити као пример.

Додајући  у  политичку  климу  доминирајућу  могућност  евроцентра,  који  се  углавном 
изражава  кроз  енглески  језик,  где  се  говоре  22  (23  минус  енглески)  званична  језика, 
Европска Унија осећа све већу опасност за свој језички идентитет, као што су и многи 
Европљани искусили маргинализацију свога матерњег језика у њиховом професионалном 
животу,  експериментисање са вишејезичким жаргоном могло би да буде важан сигнал 
противу  притиска  једног  језика,  једностраног  информисања  и  забаве,  униформности 
културе и за разноврсну језичку екологију у Европи.

Тако Европа Демократија Есперанто (ЕДО)

– апелује на школе, пријављене у ЕДИННА, да траже од Управе, да она усвоји упутства 
Радне  групе  „Леонардо  да  Винчи“  да  прошире  свој  експеримент  о  'речном  говору' 
укључивањем  вишејезичког  жаргона,  који  поштује  досадашњу  праксу  језичког 
споразумевања  на  европским  рекама  од  Румуније  до  Холандије  и  да  за  то  ангажује 
стручњаке за језичко планирање. 
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–  скреће  пажњу  националним  министарствима  образовања да  Европска  Унија, 
нештедимице субвенционише пројекат ПЛАТИНА, који,  с једне стране, стреми главним 
циљевима: модернизацији предузећа за речни транспорт, заштити природне средине око 
река  и  понуди  алтернатива  већим  потрошачима  енергије  у  копненом  и  ваздушном 
саобраћају, али, на другој страни, упућује на језички развој, којим руши разнолику jезичку 
екологију  Европе  и  радикално  се  супротставља  многобројним  свечано  усвојеним 
принципијелним декларацијама европских институција за мултијезичност у Европи.
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