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IKU 5

Mezuri lingvan justecon:
 indikiloj kaj indicoj

Michele Gazzola

D-ro Michele Gazzola estas itala civitano kaj docento pri 
Publika administrado kaj politiko ĉe la Universitato de 
Ulstero, Nord-Irlando. Li studis ekonomikon kaj pub li kan 
administradon en Italio (Universitato “Bocconi” en Mi-
lano) kaj en Britio (Universitato de Jorko), kaj poste aki ris 
esplordoktorecon pri mastrumado de plurlingva ko mu  ni-
kado ĉe la Universitato de Ĝenevo en Svisujo. Liaj ĉefaj es-
plorkampoj estas lingva politiko kaj la studo de la eko nomiaj 
kaj sociaj flankoj de plurlingveco. Li estas la aŭtoro de pli 
ol 70 sciencaj publikaĵoj pri tiuj temoj, kaj donis pli ol 100 
prelegojn en pluraj landoj. Li estas kunredaktoro de la revuo 
Language Problems and Language Planning, kaj estrarano de la 
Centro por esplorado kaj dokumentado pri mondaj lingvaj 
problemoj (CED). Antaŭ ol eklabori ĉe la Universitato de 
Ulstero, li laboris ĉe Humboldt-Universitato de Berlino kaj Universitato de Lepsiko en 
Germanio, Universitato de Ĝenevo kaj Universitato de Luga no en Svisujo, Universitato de 
Otavo en Kanado, kaj la Instituto por etnaj studoj de Ljubljano en Slovenio.

Resumo: Mezuri lingvan justecon: indikiloj kaj indicoj

Indicoj estas kutime uzataj en naciaj kaj internaciaj komparoj. Registaroj aŭ registaraj 
organizaĵoj uzas ilin por kolekti kaj organizi kvantigeblajn informojn pri gravaj sociaj 
kaj ekonomiaj variabloj, kaj por kontroli ilian evoluon laŭlonge de la tempo. Iuj konataj 
ekzemploj estas la Indico de Homa Disvolvo, kreita de Mahbub ul Haq kaj Amartya Sen 
kaj publikigita de Unuiĝintaj Nacioj (UN), kaj la Indico Gini de enspezaj malegalecoj 
kreita de Corrado Gini kaj nuntempe uzata de la Organizo por Ekonomia Kunlaboro kaj 
Disvolvo (OEKD) aŭ la Monda Banko. Diversajn internaciajn indicojn produktas privataj 
instancoj kiel fondaĵoj, universitatoj aŭ neregistaraj organizaĵoj, ekz. la Tutmondan 
Konkurkapableco-Indicon, la Demokratian Indicon kaj la Mondan Gazetaran Liberecan 
Indicon. Laŭ nia scio, neniuj tiaj indicoj ekzistas en lingva politiko. Ĉi tio estas surpriza, 
konsidere la ĉieestecon de lingvoj en preskaŭ ajna kampo de homa agado. Lingva politiko, 
tamen, estas neevitebla, ĉar publikaj aŭtoritatoj en iu ajn nivelo ne povas efektivigi kernajn 
registarajn funkciojn – t. e. publikigo kaj apliko de leĝoj, policaj servoj, justico, publika 
administrado, sanservo kaj edukado - simple en iu ajn lingvo, kiun individuoj povas peti. 
Ĉar preskaŭ ĉiuj landoj en la mondo enhavas loĝantojn, kiuj parolas malsamajn lingvojn, 
situacio de absoluta lingva egaleco estas preskaŭ revo. Tamen la nivelo de malegaleco 
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inter lingvoj kaj sekve inter iliaj parolantoj povas esti pli aŭ malpli granda, kaj tiu nivelo 
ĝuste dependas de lingva politiko. Lingva politiko fakte povas kaŭzi grandajn distribuajn 
efikojn inter diversaj homgrupoj (difinitaj laŭ siaj lingvaj konoj), kaj tial ĝi povas influi la 
bonfarton de individuoj loĝantaj en lando aŭ regiono. Indico de lingva justeco devus ebligi 
difini tiajn distribuajn efikojn tra tempo kaj spaco, kaj kontroli ilian evoluon. En ĉi tiu 
artikolo mi prezentas kelkajn lastatempajn provojn konstrui indikilojn de lingva justeco, 
kaj mi ekzamenas iliajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Fine mi rilatigas miajn rimarkojn 
al la interfaka studokampo nomata "lingva justeco", kaj mi montras, kiel teorioj pri lingva 
justeco povus progresi se oni donus pli da atento al la empiriaj flankoj de la studo de 
lingva politiko.

Abstract: Measuring linguistic justice: indicators and indices

Indices are commonly used in national and international comparisons. Governments or 
government organizations use them to collect and organize quantifiable information on 
important social and economic variables, and to monitor their development over time. 
Some well-known examples are the Human Development Index, created by Mahbub ul 
Haq and Amartya Sen and published by the United Nations (UN), and the Gini Index 
of Income Inequality created by Corrado Gini and currently used by the Organization 
for Economic Co-operation and Development (OECD) or the World Bank. Various 
international indices are produced by private bodies such as foundations, universities or 
non-governmental organizations, e.g. the Global Competitiveness Index, the Democratic 
Index and the World Press Freedom Index. To my knowledge, no such index exists in the 
area of language policy. This is surprising, given the ubiquity of languages in almost any 
field of human activity. Language policy, however, is unavoidable, as public authorities at 
any level cannot carry out core government functions – e.g. publication and enforcement of 
laws, police services, justice, public administration, health care and education – simply in 
any language that individuals may request. Because society in every country in the world 
is multilingual, a situation of absolute linguistic equality is almost a dream. However, the 
level of inequality between languages and therefore between their speakers can be more 
or less great, and that level precisely depends on language policy. Language policy can in 
fact cause large distributional effects among various groups of people (defined according 
to their language skills), and therefore it can affect the well-being of individuals living in 
a country or region. An index of linguistic justice should make it possible to define such 
distributional effects across time and space, and to monitor their development. In this 
article, I present a few recent attempts to construct indicators of linguistic justice. Finally, 
I relate my remarks to the interdisciplinary field of study called “linguistic justice,” and I 
show how theories of linguistic justice could progress if more attention were given to the 
empirical aspects of the study of language policy.

Résumé:  Mesurer la justice linguistique : indicateurs et indices

Les indices sont couramment utilisés dans les comparaisons nationales et internationales. 
Les gouvernements ou les organisations gouvernementales les utilisent pour collecter 
et organiser des informations quantifiables sur des variables sociales et économiques 
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importantes, et pour suivre leur évolution dans le temps. Parmi les exemples bien connus, 
je cite l'indice de développement humain, créé par Mahbub ul Haq et Amartya Sen et 
publié par les Nations unies (ONU), et l'indice de Gini sur l'inégalité des revenus, créé par 
Corrado Gini et actuellement utilisé par l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou la Banque mondiale. Divers indices internationaux sont produits 
par des organismes privés tels que des fondations, des universités ou des organisations 
non gouvernementales, par exemple l'indice de compétitivité mondiale, l'indice de 
démocratie et l'indice mondial de liberté de la presse. A ma connaissance, aucun indice 
de ce type n'existe dans le domaine de la politique linguistique. Cela est surprenant, étant 
donné l'omniprésence des langues dans presque tous les domaines de l'activité humaine. 
La politique linguistique est pourtant inévitable, car les autorités publiques, à quelque 
niveau que ce soit, ne peuvent pas remplir les fonctions gouvernementales essentielles –
par exemple, la publication et l'application des lois, les services de police, la justice, 
l'administration publique, les soins de santé et l'éducation – simplement dans n'importe 
quelle langue que les individus peuvent demander. La société étant multilingue dans 
tous les pays du monde, une situation d'égalité linguistique absolue est presque un rêve. 
Cependant, le niveau d'inégalité entre les langues et donc entre leurs locuteurs peut être 
plus ou moins grand, et ce niveau dépend précisément de la politique linguistique. La 
politique linguistique peut en effet provoquer d'importants effets distributifs entre divers 
groupes de personnes (définis en fonction de leurs compétences linguistiques), et elle peut 
donc affecter le bien-être des individus vivant dans un pays ou une région. Un indice 
de justice linguistique devrait permettre de définir ces effets distributifs dans le temps 
et l'espace, et de suivre leur évolution. Dans cet article, je présente quelques tentatives 
récentes de construction d'indicateurs de justice linguistique. Enfin, je relie mes remarques 
au champ d'étude interdisciplinaire appelé " justice linguistique ", et je montre comment 
les théories de la justice linguistique pourraient progresser si l'on accordait plus d'attention 
aux aspects empiriques de l'étude des politiques linguistiques.

Mezuri lingvan justecon:
 indikiloj kaj indicoj

Enkonduko

Laŭ vaste akceptitaj normoj pri homaj rajtoj, registaro ne devas intermetiĝi en la elek-
toj de individuoj pri tio kiun lingvon uzi en sia privata vivo, ekzemple la lingvon uzatan 
ene de familioj kaj kun geamikoj. En multaj kampoj de ekonomia, politika kaj socia vivo, 
tamen, ia grado de ŝtata lingva interveno, ĉu rekta aŭ nerekta, estas neevitebla (Kymlicka 
1997; De Schutter 2007). Ĉiuj ŝtatoj devas ja elekti kiujn lingvojn uzi en kernaj registaraj 
funkcioj kiel la administrado de justico, ĝenerala publika administrado, san-servoj kaj pub-
lika edukado. Dum provizi per publika lumo en urbo ne havas iun ajn rilaton kun ling voj, 
lingvo havas certe grandan rolon en alispecaj publikaj bonoj kaj servoj (Wickström, Tem-
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plin, kaj Gazzola 2018). Oni ne povas skribi leĝon sen elekti lingvon; oficialaj formularoj 
devas esti skribitaj en almenaŭ unu lingvo; komunikado inter doktoroj kaj pacientoj evi-
dente estas pli efika se oni sin komprenas, kaj senlingve oni ne povas labori en kortumo.

La elektoj de la registaroj pri lingvopolitiko en tiuj kampoj povas havi politikajn, so-
ciajn kaj ekonomiajn konsekvencojn por homoj. Depende de la lingvo (aŭ lingvoj) en kiu 
la ŝtato havigas publikajn bonojn kaj servojn, tiuj bonoj povas esti pli aŭ malpli alireblaj 
por la homoj. La lingvo-politiko de la ŝtato povas tiel influi la bonfarton de la homoj, ilian 
aliron al prisanaj, justicaj kaj administraj servoj (Gazzola 2014). Alivorte, lingvopolitiko 
povas kuntreni politikan, socian kaj ekonomian ekskludon aŭ malavantaĝon malfavore al 
grupoj de individuoj, ekzemple tradiciaj malplimultoj, enmigrintoj aŭ rifuĝintoj. 

Ŝtata lingvopolitiko povas kompreneble influi la vivon de la homoj ankaŭ en aliaj 
kampoj. Oficiala lingva politiko povas plifaciligi aŭ plimalfaciligi la starigon de entrepre-
no aŭ ĝi povas influi regulojn en la labormerkato; ĝi povas influi la uzon de lingvo en la 
amaskomunikiloj. Tamen en ĉi tiuj kampoj la liberala ŝtato dividas sian influon kun la 
privata sektoro, foje eĉ en duaranga rolo. Male, kampoj kiel la administrado de publika 
sekureco, publika administrado kaj la justica sistemo estas sub la rekta respondeco de la 
publikaj aŭtoritatoj, kiujn homoj povas demokrate kontroli.

Situacio de pura egaleco, en kiu ĉiuj lingvoj estas ĉiam uzataj en iu ajn ebla ŝtata aga-
do, ofte ne eblas aŭ ne estas realisma. Oni povas tamen uzi situacion de pura egaleco inter 
lingvoj kiel idealan abstraktan situacion por priskribi kaj kompari realajn situaciojn (Wick-
ström 2016). Publikaj servoj povas esti pli aŭ malpli plurlingvaj, kaj rezultantaj malegalecoj 
povas sekve esti pli aŭ malpli grandaj kaj akcepteblaj. Interesa demando do estas kiel ni 
povas mezuri malegalecojn, kiuj estas rekte ligitaj al lingvopolitiko, kaj kiel ni povas kom-
pari landojn laŭ ilia sukceso minimumigi ilin.

Indikiloj kaj indicoj kiel kompariloj

Indikiloj kaj indicoj estas regule uzataj en naciaj kaj internaciaj kompara analizo. Regi-
staroj aŭ registaraj organizaĵoj uzas ilin por kolekti kaj organizi kvantigeblajn informojn 
pri gravaj sociaj kaj ekonomiaj temoj, kaj por kontroli ilian evoluon laŭ la tempo. Iu ko-
nata ekzemplo estas la Indico de Homa Disvolviĝo publikigita de Unuiĝintaj Nacioj (UN). 
Aliaj indicoj estas uzataj por esplori specifajn sociajn problemojn; la Genra Egaleca Indico, 
produktita de la Eŭropa Instituto por Genra Egaleco, aŭtonoma instanco de Eŭropa Unio, 
estas ekzemplo. Indicoj estas ofte uzataj por kompari landojn en rangotabeloj. Diversaj 
internaciaj indicoj kaj rangotabeloj estas produktitaj ankaŭ de privataj organizaĵoj kiel re-
vuoj, fondaĵoj, universitatoj aŭ neregistaraj organizaĵoj. Mi mencias kelkajn, kiuj altiris la 
atenton de la amaskomunikiloj: la Tutmonda Konkurenca Indico de la “Monda Ekonomia Fo-
rumo”, la Demokratia Indekso de la revuo “The Economist”, kaj la Monda Indico de Gazetara 
Libereco fare de la organizaĵo “Ĵurnalistoj Sen Limoj”.

Laŭ mia scio, neniu nacia aŭ internacia organizaĵo publikigas ion similan en la kampo 
de lingvopolitiko. Sekve mankas al ni iloj por kompari la lingvan politikon de landoj kaj 
regionoj, kaj taksi kie malegalecoj estas pli grandaj. Sen priskribo de la situacio, tamen, 
estas malfacile aliri la problemon. En tiu ĉi ĉapitro, mi prezentas ĝeneralan metodologion 
por prilabori indikilojn kaj indicojn, kaj mi prezentos kelkajn ekzemplojn de indikiloj de 
lingva justeco el la literaturo.
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Prilabori indikilojn kaj indicojn: ĝenerala metodologio

Se oni konsideras la ĉieecon de lingvo en preskaŭ ajna kampo de homa agado, estas 
certe surprize konstati, ke ni ne havas indikilojn por mezuri kaj kompari lingvajn male-
galecojn kaj iliajn politikajn, sociajn kaj ekonomikajn sekvojn por la individuoj. Sed sam-
tempe tiu ĉi ĉieeco estas verŝajne ankaŭ la plej kredebla kialo, kiu eksplikas la mankon de 
mezuriloj. Ne estas facile difini kaj mezuri kompleksajn konceptojn kiel “libereco de la 
gazetaro”, aŭ “homa disvolviĝo” aŭ “lingva malavantaĝo”. Por tion fari, oni devas sekvi 
specifan metodologion.

Oni devas unue difini la koncepton, kiun oni intencas studi, ekzemple lingvan mal-
egalecon. Laŭ la praktiko de la sociaj sciencoj, tio signifas priskribi la multflankajn dimen-
siojn de la koncepto (Land, Michalos kaj Sirgy 2012; Maggino kaj Zumbo 2012). Tiu fazo 
nomiĝas “specifado”. Se necese, oni devas plue detali la dimensiojn, aŭ kelkajn el ili, en 
plurajn sub-dimensiojn. Tiu fazo nomiĝas “detaligo”. Detaligo daŭras ĝis la cela koncepto 
estas sufiĉe klare difinita, ke ni povas alveni al observeblaj indikiloj. La bildo 1 ĉi-sube 
montras ĝeneralan ekzemplon. Dekstre la sagoj montras la fazojn de la procedo laŭ kiu 
ĝenerala koncepto estas transformita en mezureblajn indikilojn (pliaj ekzemploj de lingvaj 
indikiloj estas haveblaj en Gazzola kaj Grin 2017).

Bildo 1 : Ekzemplo de specifiado kaj detaligo de ĝenerala koncepto

La indikiloj ĝuste “indikas” la koncepton, sed neniu indikilo tute sola reprezentas ĝin. 
Kompreneble, ekzistas ankaŭ aliaj metodoj por prilabori indikilojn, ekzemple laŭ indukta 
procedo (t.e. komenci de la datumoj por prilabori indikilojn).

Ne ĉiuj indikiloj havas la saman kvaliton. Por esti bona, indikilo devas esti klara kaj 
fidinda. Klareco signifas, ke indikilo devas trafi la esencon de koncepto kaj havi klaran kaj 
akceptitan interpreton, t.e. ne esti ambigua. Ĉi tio signifas, ke estu ĝenerala konsento, ke 
ŝanĝo de la valoro de indikilo en iu specifa direkto estas plibonigo (aŭ male malpliboni-
go). Bona indikilo devas samtempe esti fidinda. Tio signifas, ke du malsamaj mezurantoj, 
kiuj faras la saman mezuron en la samaj kondiĉoj, devas akiri la saman rezulton (ene de 
marĝeno de eraro).
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Aro de indikiloj estas difinita kiel indikilosistemo. Indikiloj povas esti kunigitaj por 
konstrui indicon. La plej simpla metodo por kunigi indikilojn en indicon estas sumigi ilin, 
sed oni devas unue taksi ĉu sumo estas sencohava (Hagerty kaj Land 2012). Ekzemple, se 
ĉiuj indikiloj konsistigantaj indicon povas havi valoron inter nulo kaj unu, sumi ilin povas 
esti sencohave. Estas ankaŭ aliaj metodoj pli kompleksaj, kiujn ne estas eble prezenti ĉi tie.

Lingvo-politiko kaj lingva justeco

La akademia esploro pri lingvaj malegalecoj kaj malavantaĝoj ne estas nova (vidu 
ekzemple la gravan laboron en politika scienco de Pool 1987, 1991). La debato tamen gajnis 
videblon en la 2000-aj jaroj kaj pli intense en la 2010-aj jaroj, ĉefe en politika filozofio post 
la publikigo de tri libroj, nome Lingvaj Rajtoj kaj Politika Teorio (Kymlicka kaj Patten 2003), 
Lingva Justeco por Eŭropo kaj por la Mondo (Van Parijs 2011), kaj Egala Rekono: La Moralaj 
Fundamentoj de Minoritataj Rajtoj (Patten 2014). La debato en politika filozofio ne limigas 
sin al priskribo de lingvaj malegalecoj. Ĝi samtempe pritraktas la etikajn principojn laŭ 
kiuj lingva malegaleco povas esti akceptebla aŭ ne. Ĝi ankaŭ pritraktas la principojn, kiuj 
devus gvidi publikajn politikojn por mastrumi malegalecon. Pli kaj pli ofte, oni uzas la no-
mon “lingva justeco” por priskribi kaj la esplorkampon kaj ĝian studobjekton. Kvankam 
la plej granda parto de la literaturo venas el politika filozofio, estas grave mencii plurajn 
interesajn kontribuojn de sociolingvistiko (Iannàccaro, Dell’Acquila, kaj Gobbo 2017; Pil-
ler 2016), ekonomiko (Gazzola, Templin kaj Wickström 2018) kaj de juro (Mowbray 2012). 
Kiel montras la detalaj superrigardoj fare de Alcalde (2018), kaj Morales-Gálvez kaj El vira 
Riera-Gil (2019), esplorado pri lingva justeco estas tre interfaka.

Praktikebla difino de lingva justeco 

Kvankam ĉi tiu literaturo disponigas gravajn kaj riĉajn rimedojn, la demando pri ling-
va justeco ankoraŭ ne estas pritraktata laŭ la vidpunkto de publika politiko kaj el empiria 
perspektivo. Unu eksplika faktoro estas, ke ekzistas tre malsamaj teorioj pri tio, kion sig-
nifas lingva justeco. Tiel homoj malkonsentas pri tio, ĉu iu speco de lingva malegaleco / 
malavantaĝo kondukas al maljusteco. Pro tio mankas interkonsentitaj indikiloj, kiuj ebli-
gus kontroli kiom lingvaj politikoj malpliigas (aŭ inverse pliigas) lingvan justecon.

Unu paŝo al sistema kompara taksado de lingva justeco en diversaj landoj estas farita 
de Gazzola, Wickström kaj Fettes (2020). Anstataŭ konsideri multajn dimensiojn de lingva 
justeco en socio, la aŭtoroj preferas koncentriĝi sur la rolon de la ŝtato. Kiel mi observis 
en la enkonduko, estas iuj kampoj, en kiuj la lingva politiko adoptita de la registaro havas 
rektan efikon sur la politikan, socian kaj ekonomian situacion de individuoj. En ĉi tiuj 
kampoj (aŭ sferoj), la ŝtato kutime havas ekskluzivan aŭ superregantan povon kompare 
kun la privata sektoro. Pro tio ĝi rekte respondecas pri la malegalecoj rezultantaj de ĝia 
lingvopolitiko.

Estas tri tiaj sferoj: la jura sistemo, publika administrado kaj esencaj publikaj servoj. La 
unua priskribas la minimuman infrastrukturon necesan por la funkciado de la socio, t.e., 
juraj aŭtoritatoj kiel tribunaloj kaj publikaj sekurecaj sistemoj kiel polico kaj malliberejoj. 
Ankaŭ juraj tekstoj kaj dekretoj aŭ aliaj oficialaj komunikaĵoj apartenas al ĉi tiu katego-
rio. La dua estas publika administrado. Ĉi tio inkluzivas la oficejojn, kiuj estas necesaj 
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por la bona funkciado de ŝtato, kiel la impostoficejo kaj la oficejo por enmigrintoj. La tria 
sfero rilatas al esencaj publikaj servoj, kiujn oni trovas en plej multaj landoj de la mondo. 
Ekzemploj estas la publika sansistemo (malsanulejoj) kaj la centroj por migrado-krizoj por 
azilpetantoj kaj rifuĝintoj.

Por taksi la nivelon de lingva justeco, la aŭtoroj uzas teorie idealan situacion, en kiu 
ĉiuj individuoj havas la samajn rajtojn rilate sian preferatan lingvon, sendepende de konoj 
de aliaj lingvoj. Malproksimiĝo de ĉi tiu ideala situacio kaŭzas malpli altajn valoron de 
indikiloj. Individuoj povas aparteni al la regantaj grupoj, tradiciaj kaj indiĝenaj malpli-
multoj, minoritatoj devenantaj de enmigradoj, sed ankaŭ turistoj kaj moviĝemaj civitanoj.

Ne sufiĉas, tamen, karakterizi celgrupojn de lingvopolitiko kaj ĝiajn kampojn. Oni 
devas ankaŭ pli klare difini (specifi, en la senco de tabelo 1 ĉi-sube) la dimensiojn de lingva 
justeco. Gazzola, Wickström kaj Fettes (2020) difinas tri dimensiojn, parte inspiritajn de 
Patten (2009). La unua baziĝas sur akceptitaj normoj pri homaj rajtoj laŭ kiuj registaro ne 
devas intermetiĝi kun la elektoj de individuoj pri tio kiun lingvon uzi en sia privata vivo. 
La dua baziĝas sur paternalismaj preferoj de politikisto, kaj ne necese sur la preferoj de la 
membroj de la celgrupoj. La unua dimensio estas nomata toleremo, kaj ĝi celas la mankon 
de ŝtata enmiksiĝo en privataj lingvaj elektoj. La dua dimensio estas akomodemo, tio signi-
fas, ke la ŝtato faciligas alireblecon de publikaj servoj en diversaj lingvoj. Tiel ĝi alĝustigas 
sian lingvan politikon, tiel ke pli da homoj povas profiti de publikaj bonoj kaj servoj en sia 
gepatra lingvo. La tria dimensio konstruiĝas sur la preferoj de la koncernataj homoj mem, 
kaj ĝi postulas, ke ĉiu homo kun siaj preferoj havu la saman valoron. Ĝi estas nomata 
kompensado. Tiu ĉi rilatas al ŝtata uzo de minoritata lingvo, eĉ kiam ĝiaj parolantoj tre bone 
scipovas la regantan lingvon. Nur la preferoj de la minoritatanoj gravas. Tiu do estas kaj 
simbola kaj praktika rekono de minoritataj lingvoj. 

Praktika problemo estas, ke ekzistantaj sociaj rimedoj ne sufiĉas por doni la samajn
rajtojn al parolantoj de ĉiuj lingvoj. Tial necesas fari kompromisojn en la distribuo de 
lingvorajtoj. Tiajn kompromisojn oni trovas en la tradicio de la teorio de socia kontrakto 
kaj en la metodoj de konstitucia ekonomiko. Wickström (2020) ellaboris la principojn de 
tiu kompromiso, kaj en Wickström kaj Gazzola (2020) oni surbaze de ĝi prezentas prak-
tike aplikeblan indikilon. Esence, havigi dulingvajn bonojn aŭ servojn havas kostojn kaj 
la kriterio de efikeco postulas, ke la avantaĝoj de la servoj devas esti almenaŭ egalaj al la 
kostoj. Se la kostoj de politikero superas la avantaĝojn, la politiko kaŭzas netajn sociajn 
efikeckostojn. Tio estas la kazo se la nombro de parolantoj de minoritata lingvo estas sufiĉe 
malgranda. Estas egaleca politiko havigi lingvajn bonojn al ĉiuj minoritatoj, tamen pro la 
netaj sociaj efikeckostoj, tiu egaleco havas “prezon”. Difinante en tiu ĉi kazo “justecon” 
kiel kompromison inter kostoj kaj egaleco de lingvopolitiko, oni devas decidi, kiom valo-
ras la egaleco (kiujn sociajn kostojn oni pretas akcepti por la egaleca politiko). 

El tio sekvas ankaŭ, ke ne havigi dulingvan bonon al sufiĉe granda minoritato estas 
malpli bona uzo de la publikaj rimedoj ol ne havigi la saman bonon al malgrandega grupo 
de parolantoj, ĉar la sociaj kostoj de egaleco por la granda minoritato estas pli malaltaj 
ol la sociaj kostoj de egaleco por la malgranda minoritato. La aŭtoroj proponas indikilon 
por mezuri tiun emon de kompromiso (kiu estas nomata “indikilo de agnosko”), tiel ke 
manko de agnosko por pli grandaj minoritataj grupoj kaŭzas pli malaltan valoron de tiu 
ĉi indikilo.
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Al indico de lingva justeco

Ne estas eble ĉi tie detale prezenti la dek indikilojn pritraktitajn de Gazzola, Wick-
ström kaj Fettes (2020). Sufiĉas prezenti ĝeneralan priskribon. Rilate al la unua dimensio 
toleremo, oni konsideru du indikilojn. La unua estas manko de leĝoj, kiuj limigas la uzon 
de iu ajn lingvo en la privata vivo de loĝantoj en iu lando. La dua estas manko de leĝoj 
malpermesantaj skriban publikan uzon de iu ajn lingvo fare de entreprenoj, kondiĉe ke 
traduko en la loka reganta lingvo estu havebla. La formulo “manko de leĝoj” permesas 
doni pozitivan valoron 1 al la indikiloj. 

La tria kaj kvara indikiloj rilatas al la dimensio akomodemo. Indikilo numero tri me-
zuras ĉu homoj en iu lando havas la rajton je helpo en onia gepatra lingvo dum krimaj 
procesoj en kortumo. La kvara indikilo dependas de la proporcio de la landaj centroj por 
azilpetantoj, kie laboras profesiuloj, kiuj povas flue paroli almenaŭ unu lingvon, kiu estas 
utila por komuniki kun la azilpetantoj. 

La resto de la indikiloj rilatas al la dimensio nomata kompensado. La kvina indikilo 
baziĝas sur la ĉi-supre menciita indikilo de agnosko, kaj ĝi mezuras la ekziston de la eblo 
skribi al aŭtoritatoj en sia unua tradicia minoritata lingvo kaj ricevi respondo en ĝi. La 
sesa indikilo estas kiel la kvina, sed ĝi rilatas al malplimultoj kiuj antaŭnelonge formiĝis 
pro enmigrado en la landon (foje oni nomas ilin “novaj minoritatoj”). Indikiloj sep ĝis dek 
rilatas al kompensado en la jura sistemo, publika administrado kaj esencaj publikaj servoj. 
Indikilo sep mezuras la proporcion de laŭleĝe devigaj dokumentoj, kiel leĝoj kaj regularoj, 
publikigitaj interrete jare en la lingvoj parolataj de civitanoj. La sekva indikilo mezuras la 
proporcion de administraj formularoj de la imposta oficejo kaj de la loĝantara registro, kiuj 
estas publikigitaj interrete en la lingvoj parolataj de civitanoj. La naŭa indikilo mezuras la 
proporcion de publikaj signalaroj, kiuj estas disponeblaj en la lingvoj de la civitanoj. La 
lasta indikilo mezuras la proporcion de publikaj malsanulejoj kie konsultado de la kura-
cisto estas ebla en la lingvo parolata de la civitanoj. Indikiloj sep ĝis dek devas esti ponditaj 
per la relativa popolnombro de la minoritatoj kaj per la indikilo de agnosko por enplekti la 
kostajn aspektojn de provizo per  plurlingvaj servoj. Ĉiuj indikiloj havas valoron inter nulo 
kaj unu, kaj la indico de lingva justeco povas esti kalkulita kiel simpla sumo de ili.

Konkludoj

Pri ĉiuj indicoj oni povas diri, ke ili tro simpligas kompleksan realaĵon. Tiaj kritikoj 
estis starigitaj ankaŭ al projektoj kiel la Multidimensia Malriĉeco Indico, aŭ la Socia Progresa 
Indico (ambaŭ prilaboritaj de la Monda Banko), kaj ankaŭ akademiaj projektoj kiel la Multi-
kulturalisma Politika Indico (Benting kaj Kymlicka 2013). Skribante pri la jam menciita Indico 
de Homa Disvolviĝo adoptita de la Programo de Unuiĝintaj Nacioj pri Disvolviĝo, Klugman 
kaj Choi (2011) rimarkis, ke la indico “devas esti komprenata kiel la deirpunkto de kon-
versacio pri tio, kion ni celas per disvolviĝo, anstataŭ kiel ĝia finpunkto”. Tio estas ĝuste 
la intenco de la indikiloj mallonge prezentitaj ĉi-supre. La nunaj debatoj pri lingva justeco 
estas certe riĉaj kaj intelekte stimuldonaj, sed ili ofte restas je tre teoria nivelo. Prilabori 
konkretajn indikilojn por mezuri kaj taksi la nivelon de lingva justeco en pluraj landoj per-
mesas komparadon, kaj tiu espereble instigu la ŝtatojn plibonigi siajn lingvajn politikojn. 
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Oni devas sekve interpreti la dek indikilojn ĉi-supre prezentitajn kiel startopunkto kaj ne 
kiel alvenopunkto. Se la nuna limigita versio de la indico estos sukcesa, en postaj fazoj ĝi 
povus esti ampleksigita por enhavi indikilojn, kiuj rilatas al aliaj kampoj nur parte influitaj 
de ŝtata agado, kiel amaskomunikiloj, kulturaj agadoj, edukado kaj labormerkato.
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