
ETT SPRÅK FÖR FRED 

 

Man kan fråga sig vad ett språk ska ha för funktion. Man kan också fråga sig vilken funktion språk 

har haft under historiens lopp. Lingvisterna hävdar att de olika språken skapades för att särskilja 

olika grupper från varandra. Man använde språken för att försäkra sig om vem som var vän eller 

fiende. Det är ju fortfarande flera folkgrupper som kallar sina grannar för ”De som inte kan tala 

mitt språk”. Även nu för tiden använder olika grupper språken för att särskilja sin grupp från andras 

grupper t.ex. ungdomsgrupper, grupper i olika stadsdelar och skolor. Invandrargrupper i olika 

stadsdelar skapar sitt eget sätt att kommunicera. I Sydafrika har olika ungdomsgrupper var sina 

varianter av ”sheng”, som är en blandning av swahili och engelska, detta trots att de inte är 

”invandrare”. Språket spelar en stor roll för att bevara den specifika gruppens kultur. De grupper 

som lyckats bevara sina språk under olika typer av kolonisering eller förtryck, har också lyckats 

leva vidare som folkgrupp. De baltiska folken har lyckats överleva den sovjetiska ”ockupationen”, 

medan många av språken i norra Sibirien försvunnit. Romerna har trots att de är spridda i flera 

länder lyckats behålla sin särart och sin kultur därför att de hållit sitt/sina språk levande. 

 

Det är viktigt för olika folkgruppers överlevnad och kultur att deras språk överlever. Det finns idag 

omkring 6000 språk och lingvisterna räknar med att hälften av dem kommer att försvinna inom 100 

år. Stora språk i världen ”tar över” för att olika språkgrupper ska göra sig förstådda sinsemellan. 

Detta är naturligtvis nödvändigt, men det utrotar också en mängd sätt ”att se på världen”. I Kina 

sprider sig mandarin, som är huvudspråket, på bekostnad av de mindre områdenas språk och 

dialekter. I denna nya globala ”förminskade” värld är det naturligtvis nödvändigt att de olika 

folkgrupperna kan kommunicera med varandra, men frågan är hur man kan göra det på ett bra sätt. 

Det är inte önskvärt att ”de stora språken” lägger sig som en våt duk över de mindre språken. 

Dessutom är det också ett ofrånkomligt faktum att de personer som har ett av ”de stora språken” 

som modersmål alltid kan uttrycka språkets nyanser bättre än de som lärt det som främmande 

språk. I alla förhandlingar som dagligen äger rum på internationell nivå finns alltid risken att de 

förhandlare som har förhandlingsspråket som modersmål bättre kan driva sina synpunkter.  

 

Detta problem är kanske mer påträngande nu än det har varit tidigare, men det har alltid funnits. 

Vid olika tillfällen har det skapats projekt med neutrala, artificiella språk. 1887 skapades esperanto, 

det artificiella språk som nu fungerar bäst som mellanfolkligt språk. Ett neutralt, artificiellt språk 

betyder att ingen nation ”äger” språket, att alla har samma möjlighet att lära det perfekt. Esperanto 

skapades av en ung student vid namn Ludwig Lazar Zamenhof, som under sin barndom upplevt 

olika språks överlägsenhet och hur man använde dem till att särskilja grupper från varandra, så att 

man inte kunde samtala och komma överens. Han hade upplevt hur våld och slagsmål ”löste 

problemen” till den starkes fördel. Han föddes och levde under sin barndom i Bjalistok, en polsk 

stad, som under den period då Polen var delat lydde under Ryssland. Ryskan var administrationens 

språk, tyskan köpmännens språk, polskan lokalbefolkningens språk och hebreiskan eller jiddisch 

den judiska minoritetens språk. Det var en blandning av olika språk som inte var möjliga att förstå 

sinsemellan. Barn och även vuxna löste ofta sina konflikter med hjälp av våld och slagsmål. Den 

lille gossen Ludwig tänkte ut att språkproblemet skulle lösas om människorna talade ett gemensamt 

språk. När han studerade i skolan och lärde sig latin och till slut även engelska skapade han sitt nya 

språk som han kallade esperanto efter sin pseudonym som han använde då han gav ut sin första 

lärobok: Doktoro Esperanto (esperanto betyder ”Den som hoppas”). Från engelskan hade han lärt 

sig att man kunde förenkla grammatiken, man behövde inte så många böjningsformer utan kunde få 

ett fungerande språk utan dem. Han skapade ett språk som var enkelt att lära, som var logiskt och 



utan undantag. Han hade sett att många språk använde affix och han använde dessa konsekvent och 

logiskt. Ex: lerni = att lära sig; affixet ej som betyder plats lernejo = skola.  

Instrui = att undervisa, affixet ist som betyder yrke instruisto = lärare.  

 

Han skapade ett 40-tal olika affix, som alltid hade samma betydelse och som kunde läggas till alla 

ord där det kunde få logisk betydelse. Detta innebär att den som talar och använder esperanto på 

egen hand kan skapa sig en mängd ord med hjälp av dessa affix. Dessa ger den esperantotalande en 

stark känsla av kreativitet och ger också möjlighet att uttrycka nyanser och detaljer i språket. Med 

hjälp av dessa affix och kanske 200 – 300 ordstammar kan man skapa ett normalrikt vardagsspråk. 

Detta gör att man på ett förhållandevis enkelt och snabbt sätt kan man lära sig att tala esperanto. 

 

De första åren var esperanto endast ett skriftspråk. Men 1905 ägde den första kongressen rum i 

Boulogne-sur-Mer i Frankrike. Detta var alltså första gången som Zamenhof och de övriga som var 

där och som lärt sig esperanto hörde det talas. Han var naturligtvis oerhört lycklig att höra ”sitt” 

språk talas för första gången. ”Här talar inte ryss med tysk. Här talar inte grek med fransman? Utan 

här talar människa med människa”; citat från Zamenhofs kongresstal 1905. Dessa ord har förblivit 

levande under hundra år. Esperanto tar inte hänsyn till nationalitet, religion eller språk utan alla är 

människor. Zamenhof studerade till och arbetade som ögonläkare, men hade kraft och energi att 

utveckla esperanto, förbättra det, författa läroböcker som han distribuerade över Europa, översätta 

Gamla Testamentet från hebreiska, översätta Hamlet och andra klassiska verk, arbeta med 

uppbyggnaden och administrationen av esperantorörelsen samt svara på brev från intresserade 

personer. Han skaffade familj och flera barn av vilka de som inte omkom i Förintelsen också 

ägnade sina liv åt esperanto. Han var en liten spenslig man med otrolig kapacitet. 

 

Under åren efter den första kongressen 1905 spreds intresset för esperanto snabbt i Europa och 

esperantorörelsen byggdes upp; styrelse, språkakademi och kurser. Redan 1912 ägde en kongress 

rum i Krakow med 1000 deltagare. 1914 kallade man till kongress i Paris, men den måste ställas in 

på grund av att första världskriget bröt ut. Under 1920-talet och början av 1930-talet var det väldigt 

stort intresse för esperanto i Europa. Det var under de åren då man trodde att det aldrig skulle bli 

krig mer. I många länder reste det runt utländska esperantolärare och kurserna hade ofta hundratals 

deltagare. Europas invånare började intressera sig för mer och mer kontakter med andra länder. Fler 

och fler böcker översattes till esperanto, originallitteratur författades, man framförde teaterpjäser på 

esperanto under de stora kongresserna. Det skapades en esperantokultur. Språket skulle vila på 

neutral grund vad beträffar språk, religion och nationalitet. Alla skulle ha lika rättigheter. Språket 

gav samma möjligheter åt alla. Det var relativt enkelt att lära så att alla kunde tillägna sig det och 

känna sig lika säker som på sitt modersmål. På de årliga kongresserna anordnade man talartävlingar 

eller författartävlingar. Det sändes brev på esperanto kors och tvärs över Europa. Tyvärr från slutet 

av 1930-talet till 1945 drogs Europa åter in i krig och de internationella kontakterna avbröts. 

Esperanto förbjöds av Europas diktatorer, för det var ju ett ”farligt språk”, då det skapade kontakt 

mellan människor, som statledningarna inte alltid kunde kontrollera.  

 

Det dröjde ända in på 1950-talet innan esperantorörelsen åter kunde resa sig och samla sig. Man 

ordnade några internationella konferenser i södra Sverige under 1950-talet som hade stor betydelse 

för framtiden. 1954 på Unescos generalkonferens i Montevideo och på Unesco-konferensen 1985 i 

Sofia godkändes två resolutioner som klart deklarerade esperantos värde som internationellt 

kommunikationsmedel. Esperantorörelsen har kontinuerligt samarbete med Unesco och FN i New 

York. Man har ett kontor i närheten av FN-kontoret. Vid kongressen i Prag 1996 sändes ett 

manifest till ”alla regeringar, internationella organisationer och människor av god vilja” där 



esperantorörelsen inbjöd alla att deltaga i arbetet kring det internationella språket. Vid alla 

världskongresser deltager ambassadörer från olika länder samt även ambassadörer från FN och 

Unesco. De har alltid varit oerhört imponerade av att det inte behövs tolkar, trots att de tusentals 

deltagarna kommer från 50 – 60 länder. 

 

Jag har själv i olika omgångar under mitt liv arbetat med esperanto och jag vill berätta lite om vad 

man kan göra på personlig nivå. Naturligtvis har jag brevvänner och vänner som jag träffat i en 

mängd länder. Jag deltog i ungdomskongresser från det jag var student. 2005 deltog jag i Vilnius i 

hundraårsjubileet av den första kongressen. Nu är jag pensionär så jag kan säga att jag levt i 

Esperanto-landet under hela mitt liv. Under nästan 20 år var jag sambo med en esperantist från 

England. Han lärde sig tala svenska med esperanto som hjälpmedel. Den första tiden tillsammans 

använde vi esperanto som hemspråk. På olika håll i världen finns det familjer som också använder 

esperanto som hemspråk. Flera av dessa familjer finns i Sverige. Min sambo, Harold, var konstnär 

och författare när han bodde i Sverige. Några av hans bilder finns med i denna artikel. Vi arbetade 

mycket tillsammans med olika esperantoprojekt, ordnade resor, översatte några böcker av Astrid 

Lindgren, författade några böcker direkt på esperanto och ordnade turnéer i Sverige.  

 

Naturligtvis kan man använda andra språk för att knyta internationella kontakter, men 

esperantorörelsen har olika ”årsböcker” och adresslistor där man får kontakt med andra 

esperantotalande. Genom dessa kontakter känner man sig genast ”som hemma”. Man ställer upp 

för varandra, bjuder in varandra att bo i ens hem och kan på många ställen i världen känna sig som 

i ”la granda rondo familia”. Denna möjlighet att komma in i hem i olika länder och se vardagsliv, 

att kunna samtala direkt utan tolk och att samtala på jämlik nivå gör att jag och även andra lär sig 

förstå världen och livet som olika människor lever. Detta är oftast endast ett fåtal personer 

förunnat, men med esperanto som nyckel har varje esperanto-talande den möjligheten.  

 

I början av 1990-talet ordnade jag en liten gruppresa till Tomsk i Sibirien. Där bodde vi två och två 

i olika hem. Det man känner till om Sibirien via böcker och tidningsartiklar är att Sibirien är 

fångläger. Men vi lärde oss att det bodde vanliga människor i städer, det fanns sjukhus, skolor, 

teater och vardagsliv för hundratusentals människor i Tomsk. De vi bodde hos berättade om sina 

liv, om stora svårigheter, men också om önskningar och drömmar. Jag minns en elvaårig flicka 

som tog min hand och sa på esperanto: ”Varför ska vi ha det så här svårt?”. Jag glömmer aldrig det. 

Det gjorde mycket större intryck än att läsa om det i en tidning. Flera år senare träffade jag henne i 

San Fransisco utexaminerad från Berkley University.  

 

Ett annat år var Harold och jag inbjudna att göra en föreläsningsresa i Japan. Jag föreläste om 

Astrid Lindgren. Japanerna älskar Emil. Vi åkte runt och bodde i olika hem, vilket är mycket 

ovanligt i Japan. Vi blev bjudna på banketter sittande på golvet, åt olika japanska specialiteter. och 

pratade esperanto med de japanska vännerna. Även detta var något helt annat än att läsa en artikel i 

en tidning. Världen, människorna och vad som händer dem kommer mycket närmre när man 

kommer in i hemmen, när man kan prata som vän till vän. Människor behöver prata med varandra 

som vän till vän. Människor vill leva i fred och ro. Om människorna får vara ifred för extremistisk 

påverkan så vill de varandra väl. Bästa sättet att se en bit av Sanningen är att komma hem till 

varandra och prata om hur livet gestaltar sig för den vanliga människan. En konstnär från Sibirien 

har gjort ett par längre besök i Oskarshamn och Högsby i Sverige och han och Harold hade 

gemensamma utställningar på några olika ställen. Deras tavlor finns kvar i några hem här. En grupp 

i Oskarshamn skickar sändigt ”paket” till barngrupper i Sibirien och vi har alltjämt kontakt med 

konstnären och hans familj. 



 

Under 1980- och 1990-talen hade jag många kontakter med Polen och Estland. Människorna i de 

före detta kommunistiska länderna ville väldigt gärna ha kontakter västerut. Enda sättet för dem att 

kunna resa på besök i utlandet var att få en ”officiell inbjudan”. Det kunde man få genom 

esperantovänner. En pollack som besökte Sverige sa: ”Jaså det är så här det ser ut”.  

 

Jag ordnade små gruppresor till Estland i början av 1990-talet. Vi bodde hemma hos esperantister 

på olika ställen, fick se hur de bodde, fick höra om deras liv och om deportering till Sibirien. Jag 

hjälpte en kvinna, vars hela familj, även hon själv, deporterades till Sibirien att ge ut ett häfte som 

hon hade skrivit om sin deportation. Hon skickade det till en f.d. skolkamrat som hon hade kontakt 

med i USA. Hon blev ditbjuden och träffade flera gamla vänner från skoltiden. Skolkamraterna 

hade ju spritts. Jag har lärt mig att det finns levande människor överallt som tänker och känner. Det 

är inte alltid en tidningsartikel eller nyhetsprogram på tv kan förmå att förmedla detta. 

Just nu korresponderar jag med en man i Brasilien om livsåskådning och religion. Intressant att se 

hur lika vi ser på många saker. 

 

Esperanto – dröm och verklighet i Europa. 

 

2005 efter esperantovärldskongressen i Vilnius anordnades ett symposium om språkfrågor i Europa 

vid universitetet där. Symposiet var uppkallat efter japanen Nitobe Inazo (1862-1933). Han har 

varit vice generalsekreterare i Nationernas Förbund och han strävade efter att uppnå språklig 

jämlikhet och rättvisa inom denna organisation. Det är fjärde gången Nitobe-symposier äger rum i 

samband med esperanto-världskongresser. Denna gång hade man fått subventioner från USA:s 

”Esperantic Studies Foundation”. Ordföranden för esperantokongressens arbetskommitté Povilas 

Jegorovas hade övertalat Europakommittén i det litoviska parlamentet att förlägga Nitobe-

symposiet till det prestigefyllda universitetet i Vilnius. Den litoviska vetenskapsakademin var 

medarrangör. Man inbjöd lingvister och vetenskapsmän från ett flertal länder. Många personer från 

olika universitet i och utanför Europa svarade med entusiasm ja till inbjudan från Vilnius att 

diskutera språkfrågan i Europa. Politiker och ambassadörer från bl.a. Ungern, Singapor, Tjeckien, 

Japan deltog. Från EU deltog bl.a. nobelpristagaren i ekonomi Reinhard Selten (esperantotalare), 

liksom också den belgiska ambassadören i Litauen Marie-Louise Vanherk. 

 

Eftersom detta inte var en esperantokongress använde man en grupp professionella tolkar mellan 

olika språk. De 25 nationerna i EU måste agera beslutsamt, om man vill garantera att de 21 olika 

språken ska överleva. Den största risken är naturligtvis att om man vill åtnjuta största möjliga 

fördel av sitt EU-medlemskap, måste de små språken ge avkall på sitt kulturarv och sitt språk. De 

små språken i de nya EU-länderna riskerar att skjutas åt sidan. Den litauiska ministern Ina Druviete 

gav ett bra exempel härpå: ”Det var mer än 500 fel i den litauiska översättningen av EU:s 

konstitutionstraktat. Hur ska man då kunna ha en meningsfull politisk debatt?” Professor Francois 

Grin tog upp frågan med ekonomiska fördelar för Storbritannien på grund av den stora 

användningen av det engelska språket. Enligt professor Grin betalas tio miljarder euro till 

Storbritannien varje år. En mer multispråklig politik skulle kanske kosta lika mycket, men 

kostnaderna skulle fördelas mera jämlikt till olika länder. Den irländske diplomaten doktor Seán 

O’Riain, vars land just under denna period var ordförandeland i EU framförde sin åsikt att 

esperanto skulle vara den enda lösningen på språkproblemet inom EU, på samma gång rättvis och 

effektiv. 

 



Symposiets sammanfattande dokument redigerat av doktor Mark Fettes från Kanada underströk att 

medlemsstaterna inom EU skulle samarbeta för att uppnå en gemensam språklig nivå. Den skulle å 

ena sidan skydda och ge positivt erkännande åt språklig olikhet och å andra sidan skapa en effektiv 

högkvalitativ kommunikation bland alla medborgare inom EU. Trots att Rom-traktaten fastslog att 

språk och institutioner inom EU skulle vara på jämlik nivå, har murarna för att denna princip skulle 

förverkligas vuxit betydligt. Dessutom menade deltagarna i symposiet att språkfrågorna 

negligerades inom EU. Man beklagade tillbakagången av språkundervisningen i olika länder med 

undantag av undervisningen i engelska. 

 

Sammanfattningsvis åtnjuter de stora språkens länder fördelar och de små språkens länder får extra 

belastning genom att behöva undervisa i främmande språk. I engelskspråkiga länder är 

undervisning i främmande språk en lyx, medan i länder med ”små” språk är detta en tung 

nödvändighet. Symposiets föreläsare pekar på ekonomisk och politisk belastning i det nuvarande 

systemet och uttryckte fruktan att alla språk utom de allra största skulle förlora sin status och sin 

möjlighet att överleva. Föreläsarna presenterade sina visioner om de olika språkens framtid inom 

EU. En del talade om esperantos potential inom olika områden: 

1) dess betydelse som brospråk för översättning och tolkning 

2) dess profylaktiska effekt vid språkundervisning 

3) dess förtjänster vid interkulturell kommunikation 

 

Symposiet utmynnade i att man kom överens om att vidareutveckla dessa förslag och att skapa en 

jämlik språkpolitik. Man diskuterar vidare på internet på www.esperanto.se där det finns mycket 

information på och om esperanto bl.a. kurser. Man ger ut skrifter och planerar kommande 

konferenser. Doktor Seán O’Riain kommer att föreläsa om språkfrågan i Europa i maj 2006 vid en 

esperantokonferens i Malmö. 

 

Kerstin Rohdin 
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