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Internasionale Vertaaldag 2014

Taal en menseregte
Internasionale Vertaaldag word elke jaar wêreldwyd op 30 September gevier. Ons gebruik
hierdie dag om ander oor ons professie op te voed en al ons kollegas en die werk wat hulle
doen, te huldig. Die Internasionale Federasie van Vertalers (FIT) kies elke jaar ŉ tema, en
vir 2014 is dit “Language Rights: Essential to All Human Rights” (Taalregte:
Noodsaaklik vir alle menseregte).
Die communiqué wat FIT oor hierdie jaar se tema uitgereik het, skets verskillende maniere
waarop taalregte met menseregte verband hou. In Suid-Afrika is ons veral bewus van hoe
nou taal en menseregte verweef is. Dit was ŉ minagting van hierdie regte wat ons met die
Soweto-onluste in 1976 op die pad na ŉ volle demokrasie geplaas het. Die belangrikheid
van taal word in ons nuwe grondwet erken en ons het vandag 11 amptelike tale in hierdie
land, ŉ stap wat ten doel gehad het om die waardigheid van ons moedertale te herstel. Dit
is in ieder geval die volgens wet – in die praktyk is daar nog baie werk wat gedoen moet
word.
Die belangrikheid van taal, en om vaardige en bevoegde tolke en vertalers te hê, is op ŉ
baie openbare manier onder Suid-Afrikaners se aandag gebring met die rampspoedige
tolking tydens die Oscar Pistorius-verhoor, wat die noue verband tussen taal en
menseregte duidelik illustreer. In hoeveel hofsake hou die vlak van tolking die sleutel tot die
uitslag van ŉ saak en iemand se toekoms? As ŉ mens hierdie scenario na ander
lewensterreine uitbrei, word dit duidelik dat dit noodsaaklik is dat die belangrikheid van
taaldienste erken moet word en dat hierdie dienste net aan mense met die vereiste
vaardigheid en ondervinding toevertrou moet word.
In die afgelope twee jaar is twee belangrike wette in Suid-Afrika goedgekeur wat sal bydra
om menseregte deur taal te handhaaf: die Wet op die Gebruik van Amptelike Tale (Wet 12
van 2012) en die Wet op die Suid-Afrikaanse Taalpraktisynsraad (Wet 8 van 2014) (laai
afskrifte af by:
http://translators.org.za/sati_cms/index.php?frontend_action=display_text_content&
content_id=4511). Die keerdatum waarop staatsdepartemente en openbare
instansies se taalbeleide en taaleenhede gereed moet wees, is in November
hierdie jaar en ons sien uit na hierdie bemagtiging van die gebruikers van
ons inheemse tale. Wanneer die Suid-Afrikaanse Taalpraktisynsraad
tot stand gekom het, sal burgers van gehalte taaldienste verseker
kan wees.

Op internasionale vlak is ons almal bewus van die gevaar wat dit kan inhou om in sekere dele van die
wêreld as tolk of vertaler te werk. Vertalers word in die tronk gesit omdat hulle sekere werk vir die wêreld
beskikbaar maak, en tolke word doodgemaak omdat hulle vir buitelandse militêre magte werk. Die
Internasionale Federasie van Vertalers, waarvan die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) lid is, het
verskeie projekte om bewustheid van hierdie kwessies te verhoog en waar moontlik te help.
Tydens die Federasie se Wêreldkongres wat aan die begin van Augustus in Berlyn plaasgevind het, het
afgevaardigdes ’n resolusie aanvaar wat ’n beroep op die beskerming van tolke en vertalers in
konflikgebiede doen. SAVI steun hierdie resolusie (hieronder weergegee) ten volle en doen ’n beroep
op almal in die beroep, en op die Suid-Afrikaanse owerhede, om alles moontlik te doen om te verseker
dat hierdie regte beskerm word. Suid-Afrikaanse troepe doen diens in gebiede soos die SentraalAfrikaanse Republiek en hulle het dalk plaaslike taalkundiges in diens – beskerm ons hulle na behore?
As een van die projekte om die omstandighede te verbeter van tolke wat in konflikgebiede werk, het die
FIT, in samewerking met Red T en die International Association of Conference Interpreters (AIIC), ŉ
dokument met riglyne opgestel onder die titel “Conflict Zone Field Guide for Civilian
Translators/Interpreters and Users of Their Service.” Meer inligting is by http://www.fit-ift.org/?p=389
beskikbaar en die gids kan ook in verskeie tale hier afgelaai word. SAVI sal tot die nuttigheid van hierdie
projek bydra deur ook aan vertalings in ons amptelike tale te werk.
ŉ Ander belangrike projek is die “Open Letter Project” waarin ŉ direkte beroep op owerhede gedoen
word in verband met spesifieke situasies, soos vertalers wat aangehou word en plaaslike taalkundiges
wat in die steek gelaat word wanneer troepe uit konflikgebiede soos Afghanistan onttrek word. Hierdie
briewe het al daartoe bygedra dat regerings hulle beleide hersien en aan tolke asiel verleen het. Meer
inligting is by http://www.fit-ift.org/?p=394 beskikbaar.
Op Internasionale Vertaaldag 2014 gee die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut erkenning aan en vereer
die onskatbare werk wat deur vertalers en tolke in ŉ groot verskeidenheid omgewings gedoen word. Ons
doen ŉ beroep op die regering en die publiek om die nodige erkenning aan hierdie werk te verleen deur
professionele persone te gebruik en te verseker dat hulle regte en die regte van hulle kliënte gehandhaaf
word.

Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (www.translators.org.za)
Vir verdere inligting, kontak:
Johan Blaauw (SAVI-voorsitter): 082 822 5110 johan.blaauw@nwu.ac.za
Marion Boers (SAVI uitvoerende direkteur): 011 803 2681 office@translators.org.za
Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut is ŉ vrywillige professionele vereniging
wat meer as 850 taalpraktisyns in Suid-Afrika verteenwoordig.

2

Resolusie wat tydens die 20e Wêreldkongres van die Internasionale Federasie van
Vertalers geneem is
Die Internasionale Federasie van Vertalers (Fédération Internationale des Traducteurs – FIT) nooi elke
drie jaar sy lede en ander uit die breër gemeenskap van vertalers, terminoloë en tolke van oor die wêreld
na die FIT-wêreldkongres uit. Hierdie jaar se kongres, wat in Berlyn, Duitsland gehou is, het 1 600
deelnemers van meer as 70 lande byeengebring om relevante onderwerpe en die toekoms van die
taalbedryf te bespreek.
Die kongresdeelnemers het met groot besorgdheid ook besin oor die omstandighede van daardie
kollegas wat hulle werk in konflikgebiede regoor die wêreld uitvoer. Met hulle gevaarlike, maar
belangrike werk, verseker hulle minstens ŉ minimum kommunikasie tussen die andersins “stom” partye
in die konflik. As taalkundiges wat tot onpartydigheid verbind is, bou hulle brûe wat taal- en kulturele
versperrings oorbrug en sodoende help om situasies op te los waar andersins net wapens sou praat.
Tog geniet die dienste van vertalers en tolke nie die erkenning wat hulle verdien nie en word hulle
telkens deur al die betrokke partye as verraaiers of kollaborateurs beskou.
Onder die besef van die gevaar en dringendheid van hulle omstandighede, steun die deelnemers by die
20e FIT-wêreldkongres die resolusie wat deur die lede van FIT by hulle statutêre kongres op 2-3
Augustus 2014 aanvaar is om ŉ beroep te doen op nasionale regerings en die internasionale
gemeenskap om
• plaaslike vertalers en tolke in konflikgebiede te beskerm
• ŉ veilige lewe tydens en na hulle werk in die konflikgebied te verseker
• die onpartydigheid van die werk van vertalers en tolke te respekteer
• vir ŉ VN-konvensie en/of ŉ internasionale veiligheidsdokument vir die beskerming van vertalers en
tolke in konflikgebiede tydens en na hulle diens voorbrand te maak
Berlyn, 6 Augustus 2014
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