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DEA-jarkunveno 2019
Ĉi-jare nia jarkunveno okazos en belega loko en Middelfart, meze de la
lando, por ke ankaŭ niaj fuenaj kaj jutlandaj membro facile partoprenu. La
sabata programo estas dediĉita al plia kompreno kaj ekzercado de la
lingvo. Nia gasto Aleksandr Melnikov estas speciale invitita por gvidi nin
tra tiu tute ne teda, sed ege instrua parto, kiel indikas la titolo “Instruado
sen turmentado”.
Meze de la revuo vi povas legi la inviton kun la programo, kiun vi povas
elpreni. Sube du allogaj bildoj de la Centro kie la jarkunveno okazos.
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UEA kaj UN dum 2019-2020
– multflanka kunlaboro okaze la 75-jariĝo de UN
La oficejo de Universala Esperanto-Asocio (UEA) en Novjorko troviĝas
vid-al-vide de la ĉefa sidejo de Unuiĝintaj Nacioj (UN), ĉe la adreso 777
United Nations Plaza. De multaj jaroj, do, tiu cifero havas apartan signifon, kiel simbolo de la longadaŭra kunlaboro inter la ĉefa monda asocio de
esperantistoj kaj la ĉefa monda organizo de la ŝtatoj.
Tial, en ĉi tiu 777-a Gazetara Komuniko, ni enfokusigas la nunajn formojn de tiu kunlaboro, kiu daŭre iĝas
pli proksima, pli intensa, kaj pli
vasta laŭ sia temaro. La kampon vigle kaj atente gvidas estrarano Sara
Spanò, kun laŭbezona subteno de la
prezidanto Mark Fettes, aliaj estraranoj kaj la Ĝenerala Direktoro.
Jam de pli ol 60 jaroj, UEA kultivas
kunlaborajn rilatojn kun pluraj branĉoj de UN. En Novjorko, temas pri la
Departamento pri Publika Informado
(DPI: ekde 1 jan. 2019 nove nomata
la Departamento de Tutmonda Komunikado) kaj la Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK); en Parizo pri
la Organizo de UN pri Edukado, Scienco kaj Kulturo (Unesko), kaj en
Ĝenevo kaj Vieno pri diversaj organoj de UN rilate al paco, homaj rajtoj,
kaj indiĝenaj popoloj. Ĉiujare ni renomumas niajn oficialajn reprezentantojn en tiuj urboj. En la nuna jaro temas pri:
• UN-Novjorko: Ĉefreprezentanto: Humphrey TONKIN. Reprezentantoj: Jonathan LIECHTY, Michael BRANDINI, Ulrich BECKER.
Raúl J. GARCIA.
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• UN-Ĝenevo: Ĉefreprezentanto: Stefano KELLER. Reprezentantoj:
Alain FAVRE, Nicole MARGOT, Francesco REALE.
• UN-Vieno: Ĉefreprezentanto: Hans-Michael MAITZEN. Reprezentantoj: Norina FLORINETH, Alfred HEILIGENBRUNNER.
• Unesko-Parizo: Ĉefreprezentanto: Renée Triolle. Reprezentantoj:
Barbara DESPINEY, François LO JACOMO.
Ekde marto 2018, UEA troviĝas en la estraro de la Konferenco de Neregistaraj Organizoj (NRO-oj) en Konsultaj Rilatoj kun UN. Tie ĝi kunlaboras kun 17 aliaj internaciaj NRO-oj pri plej diversaj aspektoj de la
laboro de UN. Interalie, UEA estis la ĉefa aŭtoro de la komuniko de la
Konferenco okaze de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de
Homaj Rajtoj en decembro 2018. Dume la junulara sekcio de UEA, TEJO,
kunlaboras en la estraro de la Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj (IKRJO), kaj aktive kontribuas al diversaj UN-eventoj kiel
la Junulara Forumo de EKOSOK (8-9 aprilo). La kunlaboro inter la du
asocioj, UEA kaj TEJO, estas vere modela ĉi-terene.
Ekzistas longa tradicio de konferencoj kaj simpozioj de UEA en Novjorko
pri temoj rilataj al UN. En la lastaj jaroj, temas pri simpozioj de la StudGrupo pri Lingvoj kaj UN, okazantaj dum du tagoj en majo. En la
simpozioj partoprenas tre diversaj homoj inkluzive de akademiaj esploristoj, oficistoj de UN, kaj internaciaj diplomatoj. Ĵus disiris la alvoko por
kontribuoj al la ĉi-jara simpozio (9.-10. majo), pri la temo “UN 75-jara:
Aŭskulti, paroli kaj agadi en multlingva mondo”. La simpozioj celas atentigi pri la graveco de lingvaj demandoj en la laboro de UN, kaj pri la pozitiva kontribuo de Esperanto kaj la Esperanto-movado al la solvado de tiuj
demandoj.
Multaj el la internaciaj tagoj kaj jaroj proklamitaj de UN havas apartan signifon por esperantistoj. UEA do sisteme kaptas tiujn okazojn por diskonigi
la perspektivon kaj agadon de esperantistoj sur la koncernaj kampoj. En la
lastaj monatoj, ekzemple, dissendiĝis komunikoj pri:
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• Internacia Tago de Paco, 21-an de septembro
• Monda Turisma Tago, 27-an de septembro
• Internacia Tago de Tradukado, 30-an de septembro
• Internacia Tago de Pli Aĝaj Personoj, 1-an de oktobro
• Internacia Tago de Ne-perforto, 2-an de oktobro
• Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 24-an de oktobro
• Internacia Tago por Toleremo, 16-an de novembro
• Internacia Tago de Homaj Rajtoj, 10-an de decembro.
Plej aktuale, UEA aliĝis kiel oficiala partnero de la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj (2019). Multaj esperantistoj havas personajn kontaktojn kun
aktivuloj por indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj, kaj ekzistas granda simpatio
kaj subtenemo al tiuj popoloj en la movado ĝenerale. Por soleni la Jaron,
UEA planas interalie plurflankan programon kun indiĝenaj gastoj en la
Universala Kongreso en Lahtio, Finnlando, kaj Esperant-lingvan eldonon
de la Deklaracio de UN pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj.
La posta jaro, 2020, alportos la 75-an datrevenon de UN. Tial por la 105-a
UK en Montrealo, la Estraro decidis pri la temo “UN 75-jara: Dialogo kaj
interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo.” Per frua difino de la temo, nomumo de reĝisoro, kaj kontaktado de partneroj kaj kunlaborantoj, UEA celas
elmontri al internacia publiko la multflankan engaĝigon de la Esperantomovado kun la streboj al pli paca, justa kaj daŭripova mondo.
Esperantistoj, kiuj volas sekvi ĉi tiun agadon kaj eventuale partopreni en
ĝi, povas trovi aktualajn informojn ĉe la retejo de “Esperanto por UN,”
http://www.esperantoporun.org/, inkluzive de sugestoj pri kunlaboro kaj
aliaj formoj de subteno. Donacoj por la agado ĉe UN kaj Unesko estas
ĉiam bonvenaj: rigardu ĉe la paĝo http://www.esperantoporun.org/subtenunin/ aŭ iru rekte al la donaca paĝo de UEA, https://uea.org/alighoj/donacoj,
kaj elektu “Unesko” aŭ “Novjorka Oficejo”. Eventuale, honore al ĉi tiu
777-a Gazetara Komuniko kaj la adreso de nia oficejo, pripensu donaci
€ 7,77, € 77,70 aŭ eĉ € 777,00 EUR por subteni tiun valoran aktivadon.
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Esperanto tutmondiĝas
Dum mia tuta vivo (venontjare mi 60-jariĝos) la monda tendenco de
Esperanto estis klara: konstanta malkreskado en Danio kaj landoj similaj al
ĝi – kaj same konstanta kreskado en landoj ne similaj al Danio. Principe
tio devus konduki al la stato kie la tuta Esperanto-movadu migrus el la
unua mondo en la trian, sed feliĉe tio ne okazis. En kelkaj landoj de
Eŭropo la movado eĉ konsiderinde prosperas, nelaste en Litovio.
Kiamaniere realiĝas tiu tutmondiĝo? Nu, unue tio povas okazi misie. La
plej fama Esperanta misiisto nuntempe certe estas la Belgino Heidi Goes,
kiu sukcesis krei intereson pri la
lingvo en Indonezio kaj Orienta Timoro – la ĉi-apuda bildo montras Timorajn esperantistojn. Goes sukcesis
interalie ĉar ŝi degnis lerni la la lokan
lingvon antaŭ ol instrui la internacian
al homoj; antaŭe ne ĉiuj niaj misiistoj opiniis tion necesa.
Sed la iniciato ankaŭ povas origini en la nova lando mem. Brila ekzemplo
de tio estas Filipinoj, kie la studento Albert Stalin Garrido – la Filipinanoj
havas nomkutimojn iom ŝokajn al ni Eŭropanoj – eksciis pri Esperanto,
trovis vojon eklerni ĝin, kontaktis UEA kaj fondis societon en sia
universitato. Temas pri junaj, modernaj kaj iniciatemaj homoj, do
kompreneble ili ne havas revuon, sed podkaston:
https://soundcloud.com/up-esperas/up-esperas-podkasto-01.
Ili ŝajne ne komprenis ke Esperanto estas tro eŭropa por ili, ĉar la lingvaĵo
de la podkasto estas bonega (kaj la enhavo ankaŭ ne estas seninteresa).
Foje okazas ke la loka intereso estas tiel loka, ke asocio aperas kvazaŭ el la
aero. Granda suprprizo al ILEI kaj UEA estis la informo pri komplete
nekonata landa asocio, kiu en 2018 okazigis kunsidon kaj elektis novan 9kapan estraron. Temas pri Ruando en Afriko, lando najbara al Burundo kaj
DR Kongo – en kiuj tamen jam delonge estas Esperantistoj.
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Fine, nun ŝajnas esti espero por Esperanto eĉ en la plej izolita lando de la
hoidaŭa mondo – Norda Koreio. Tie la Ĉinoj povas misii, en la formo de
turismaj karavanoj; jam la tria estas anoncita por Marto aŭ Aprilo ĉi-jara.
La iniciatinto s-ro Zhang Wei klarigas ke estas nefacile komuniki kun la
NordKoreaj Esperantistoj, ĉar reto kaj telefonado ne plene funkcias ĉe ili,
sed kadre de la oficialaj turismaj servoj eblas ion realigi.
Jens S. Larsen

Esperanto kaj Eŭropo
La 1-a Eŭropa Civitana Kunveno de la 15-a ĝis 18-a novembro 2018 en
Kassel, Germanio, estis organizita de la Kassel-filioj de la Eŭropa Unio kaj
Pulse of Europe. Estis ok instru-/diskutgrupoj (Eŭropa Konscio pri Historio, Homaj Rajtoj kaj Jurŝtateco en la Eŭropa Ekstera Politiko, Junaj
Eŭropaj Federalistoj, Scio-transigo en Eŭropo, Partoprenigo de Civitanoj
en Eŭropo, Juro en Eŭropo, Sociala Honorofico, Esperanto) kun po tri
laborunuoj.
En la Malferma Sesio la Eŭropa Himno, kiu
oficiale ja ne havas tekston, estis kantata de
la kunvenintaj Eŭropanoj laŭ la Esperanta
versio de Umberto Brocatelli, eksa prezidanto de la Eŭropa Esperanto-Unio, kaj laŭ
la nacilingvaj versioj devenintaj el tiu – ĝis
nun unika evento.
En la manifestacio antaŭ la urbodomo de
Kassel estis postulata Eŭropo de Paco,
Libereco kaj Solidareco, kun unusenca
rifuzo de dekstra politiko kaj popolismaj
streboj. La esperantistoj el Germanio, Pollando, Ukrainio kaj Hispanio nepretervideble ĉeestadis kun siaj naciaj kaj
esperantaj flagoj.
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En la Grupo Esperanto estis entute naŭ personoj, inter ili 7 germanoj (du
virinoj, kvin viroj), unu hispano kaj unu ukrainino. La lingvoj en la tri
laborunuoj de ĉi tiu grupo estis la germana kaj Esperanto.
La 1-a laborunuo titoliĝis “Esperanto en unu horo – informoj pri la internacia lingvo kaj ties aplikado”. Forme de ekspreskurso la lingvo kun siaj
apartaĵoj, speciale sub la vidpunktoj de “neŭtrala”, “internacia” kaj “facile
lernebla” kaj de sia aktuala disvastiĝo en tutiĝanta mondo, estis prezentata
kaj diskutata. La taŭgeco de Esperanto kiel mondvasta komunikilo estis ja
plene agnoskata.
La 2-a laborunuo havis la titolon “Esperanto – novaj aspektoj de malnova
ideo. La daŭripova dimensio de Esperanto kiel dua lingvo por ĉiuj”. Tie
estis aparte emfazate, ke Esperanto kiel komuna lingvo de ĉiuj civitanoj,
kontraste al ĉiuj etnaj lingvoj, el si mem (“dekomence”) havas tri apartajn
trajtojn:
1-e. Integra Lingveco. Esperanto kreas transkulturan spacon sen komunikaj apartigoj – spaco, kiu estas pli ol la sumo de la respektive reprezentataj unuopaj kulturoj.
2-e. Demokratia Dulingveco. La aplikado de Esperanto signifas lingvan
egalecon, neniu havas avantaĝon, per tio ke onia gepatra lingvo estas
uzata kiel komuna lingvo.
3-e. Ekologia Konformeco. Konsekvenca aplikado de la neŭtrala lingvo
Esperanto reduktas la nombron de la tradukdirektoj en ekzemple la
Eŭropa Unio de 552 al 24, kio kondukas al signifa ŝparo/maldisipo de
materiaj kaj sistemaj resursoj en la komunikad- kaj traduksistemo de
tiu organizaĵo. Krom tio oni konstatis, ke ankaŭ komunikado kiel
parto de nia kulturo principe ne pravigas detruon de naturo.
Tiuj tri karakteriziloj de Esperanto plene harmonias kun la tri gvidprincipoj
de la Unuiĝintaj Nacioj (UN), nome Paco, Homaj Rajtoj kaj Daŭripova
Evoluo. Neniu etna lingvo povas aserti tion pri si.
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La 3-a laborunio de la Grupo Esperanto titolis “Praktikaj ekzemploj de la
Eŭropaj Civitananaj Renkontoj per Esperanto”. Estis detale prezentataj/
diskutataj tri aktualaj Esperanto-projektoj:
1-e. La ĉi-jara Universala Esperanto-Kongreso en Lisbono kun pli ol 1500
partoprenintoj.
2-e. La regulaj kunvenoj de la esperantistoj el la Esperanto-urbo Herzberg
ĉe Harco (Germanio) kaj ties ĝemela urbo Gora (Pollando).
3-e. La naciaj, internaciaj kaj transkulturaj aktivecoj en la fiŝkapta vilaĝeto
Guardamar del Segura sude de Alikanto. En tiu loko ĉi-jare dum la
Tago de la Arbo estis okazigata arboplantado memore kaj honore kaj
al Ricardo Cordoniu, montara inĝeniero kaj unu el la unuaj Hispanaj
Esperantistoj komence de la lasta jarcento, kaj al la fondado de la
Esperanto-grupo en tiu vilaĝo komence de ĉi tiu jarcento. Tiu agado
havis la celon, modele kaj internaci-kadre montri, ke kulturo kaj
naturo devas esti kunpensataj.

Dum la diskuto koncerne soci-ekologian memidentecon de Esperanto kaj
de ties movado reliefiĝis jenaj aspektoj, kiuj jam de multaj jaroj estis temo
de ĉi-rilate interesataj gesamideanoj.
Sub la impreso/premo, ke la homaro evidente ja bone kapablas, ankaŭ en
stato de paco kaj je (plejparta) observado de la homaj rajtoj detrui sian
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komunan hejmplanedon, okazis novrefleksado/valorigo de Esperanto, kiu
pliampleksigas Esperanton per soci-ekologia dimensio.
La aktuala difino de Esperanto laŭ tio do tekstu:
Esperanto estas la lingva parto de neŭtrala soci-ekologie daŭripova
internacia kaj transkultura komunikado
El tio rezultas jena postulo:
Ĉiu homo havu egalrajtigite la eblecon, per laŭeble egalaj kaj laŭeble
malgrandaj elspezoj kaj per minimumo de damaĝo al la vivmedio
akiri la kapablon komuniki per rekta, de triaj personoj sendependa,
dialogo de homo al homo sur internacia-interkultura nivelo kaj
ekaktivigi sin mem kaj sian kulturon.

Esperanto laŭ la oficialaj/laŭleĝaj premisoj de EU aktuale ne havas ŝancon
fariĝi aldona lingvo de la EU (surbaze de libervoleco), ĉar ĝi nek estas
oficiala lingvo de iu EU-membroŝtato, nek iu membroŝtato petus pri ĝia
enkonduko, nek ĉiuj membroŝtatoj unuanime aprobus tion. Tio certe ja
validas ankaŭ post la EU-eksiĝo de la Unuiĝinta Reĝlando.
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Restas la espero pri leĝoŝanĝado ĉe la EU, eble pro simpla pliprudentiĝo/konsideremo aŭ sub “premo de katastrofo”. Ĉiukaze oni devas
konsideri la fakton, ke ĝis nun la soci-ekologie daŭripova karaktero de
Esperanto ankoraŭ ne atingis la konscion de la plimulto en la EU. Ankaŭ la
oficialaj Esperanto-organizaĵoj ĝis nun nur tre heziteme alproksimiĝas al
tiu esenca valoro de ilia propra projekto.
Ĉiukaze EU per la integrado de Esperanto grave malproksimiĝus de la
bildo esti intertempe ankaŭ nur iom tro grandiĝinta pakto por globaligo.
Kompilis (2018.nov.20) Wolfgang Guenther, Esperanto-Centro Harleshausen, Kassel, Germanio. (w.guenther.esperanto@web.de)

Aarhus
La Esperantoklubo de Aarhus renkontiĝas en Folkestedet, Carl Blochs
Gade 28, unua etaĝo, ĉambro 1.6, la lastan vendredon de ĉiu monato je
19.30.
Vendredon, 22. Februaro: ĜENERALA KUNVENO 2019
Vendredon, 29. Marto: Bodil kaj Azhar rakontas pri Pakistano
Vendredon, 26. Aprilo: Erik kaj Grethe rakontas pri la sunsistemo
Vendredon, 24. Majo: Mia rakontas pri sia laboro por TEJO en Roterdamo
Krom la supre menciitaj temoj ni ekzercas esperanton per lerniloj kaj per
ludoj.
Sabaton, 15. Junio :Somera ekskurso.
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JARKUNVENO de DEA 2019
27-28-an de aprilo
en Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Programo
Sabate la 27-an de aprilo
14.00 Instruado sen turmentado!
Prezentaĵo de Aleksandro Melnikov
15.15 Kafopaŭzo
15.30 Ateliero pri la temo
Gvidas Aleksandro Melnikov
17.00 Ĉasado de Severinoj
Amuza konkurenco
18.00 Vespermanĝo. Trinkaĵoĵ aĉeteblas.
20.00 Distra vespero

Dimanĉe la 28-an de aprilo
09.30 Ĝenerala kunveno de DEA
11.00 Pri vortludoj en Esperanto
Gvidas Aleksandro Melnikov
12.30

Lunĉo

Pri la preleganto
Aleksandro Melnikov naskiĝis en 1951, esperantiĝis en 1965. Profesoris
kaj estris katedron de fremdaj lingvoj de teknika universitato. Membro de
la Akademio de Esperanto, laŭreato de la premio je la nomo de
akademiano Paŭl Ariste (pro kontribuo al interlingvistiko).
Diplomiĝis fakultate de kemio, poste – pri la angla lingvo. En 1990
doktoriĝis pri teorioj rilataj al internacia planligvo. En 2004 defendis la
unuan kaj, eble, solan en la mondo habilitacian disertacion pri tio, kio
ebligas al Esperanto krei, konservi kaj transdoni kulturaĵojn, kia estas
lingva personeco de tipa Esperanto-kulturano, kiel naskiĝas esperantonimoj, kiujn rimedojn Esperanto havas por estetikeco kaj emocieco de
teksto ktp.
Aŭtoras centon da sciencaj kaj popularigaj atikoloj kaj dekon da libroj en
la rusa kaj Esperanto. Lian verkon “Gvidlibro tra Esperantio” (2015), kiun
akademiano Carlo Minnaja nomis mejloŝtono de la Esperanto-kulturo.
En la movado – klubestro en Rostov-na-Donu, SEJM prezidanto, ĉefdelegito de UEA en Sovetio ktp.
Ekde 1968 (tiam lernejano) instruis Esperanton en diversaj landoj. Prelegis
en dekoj da landoj: de Japanio ĝis Hispanio, de Islando ĝis Aŭstralio.

Ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio 2018
Provizora tagordo, dimanĉe la 28-an de aprilo
1. Elekto de kunvena gvidanto
2. Elekto de protokolanto
3. Jara raporto
4. Jara kalkulaĵo de 2018
5. Laborplano de DEA 2019
6. Envenintaj proponoj
7. Elekto de prezidanto
8. Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj
9. Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto
10. Eventualaĵoj
Oni rajtas partopreni en la ĝeneralkunvenoj dimanĉe senpage.
Praktikaj informoj: Piedire de la stacidomo de Middelfart 30 min.
Buse: de la stacidomo de Middelfart, numeroj 401 kaj 402.
Aŭtomobile: nr. 58B. la Centro havas senpagan grandan parkejon.
DEA kore invitas ĉiujn membrojn - aparte bonvenigas gastojn el niaj
najbaraj landoj.
Mendoj kaj prezoj: 1- lita ĉambro 1.885 kr.
2-lita ĉambro 1.665 kr.
Via aliĝo ekvalidos nur per antaŭpago de la sumo antaŭ la 10-a de
marto 2019, al konto reg.8411, konto 4188386, ĉe Fælleskassen.
La restado inkluzivas
– sabate: lunĉon, postagmezan kafon,vespermanĝon kaj kafon,
– dimanĉe: matenmangon kaj lunĉon
– dum la tuta periodo: fruktojn, kafon/teon en la restoracio.

Kopenhago
Konversacia Esperanto-Klubo regule kunvenas en la Kulturdomo, Tomsgårdsvej 35, ĉiun duan lundon je la 19.00 horo en la ĉambro B. Eniru tra
la malantaŭa enirejo en la parkejo. Premu butonon sur la dekstra muro por
malfermi la pordon aŭ voku 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69.
Lundon, 4. februaro
Nostalgia vojaĝo. Ni rigardos bildojn el la fotoalbumo de Bodil kaj
Gustav Külmann kun rimarkoj de Magrete Noll. (La albumo nun troviĝas
en la Esperanto Muzeo en Vieno)
Lundon, 18. februaro
Tycho Brache vespero. Interalie filmo en Esperanto.
Lundon, 4. marto
Pasporta Servo. Tiu servo havas adresojn de personoj en ĉirkaŭ 90 landoj,
kiuj ofertas senpagan tranoktadon se oni “regas“ la lingvon. Diversaj
personoj rakontas pri siaj spertoj kaj kiel gastigantoj kaj kiel gastoj.
Lundon, 18. marto
Ĝenerala kunveno de KEK. Tagordo laŭ la statuto.
Lundon, 1. aprilo
Pri tiu (fi)fama dato. La ĉeestantoj povos rakonti pri aprilaj ŝercoj. Eble
ni povas fari kelkajn ŝercoj surloke telefone al neĉeestantoj. (Ni havas
laŭtparlilojn por poŝtelefonoj).
Lundon, 15. aprilo
“Eĥo de la sepdekaj jaroj.” La redaktoro de EeD Jens Stengaard Larsen
relegis la revuon Eĥo, kiu estis la organo de DEA 1972-1981. Jens mem
esperantiĝis en tiu epoko kaj rakontos pri siaj travivaĵoj, demandante ĉu ni
plisaĝiĝis intertempe. Kelkaj el liaj eldiroj estos sufiĉe ŝokaj, do indos
ĉeesti.
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Facillingva retejo de UEA
La 19-an de Januaro ĉi-jare aperis nova retejo de UEA: uea.facila.org. Ĝia
celo estas prezenti la Esperanto-movadon al novaj esperantistoj per facila
lingvaĵo. Tial ĝi estas taŭga por lernantoj, sed espereble ĝiaj mallongaj
novaĵ-artikoloj povus esti interesaj ankaŭ por pli spertaj esperantistoj. Ĝi
estas senpage abonebla, do ne necesas esti membro de UEA por legi ĝin
kaj komenti.
La artikoloj konsistas ĉefe el
novaĵoj kaj informoj pri la
Esperanto-movado, sed estas
ankaŭ
ĝeneralaj
legaĵoj,
informoj pri filmetoj kaj aliaj
materialoj troveblaj tra la reto,
kalendaro de estontaj kunvenoj
kaj aliaj. Estas grave, ke la
legantoj ne nur pasive legu, sed
El artikolo pri la mezEŭropa novjara aranĝo JES
sentu sin parto de la afero, do ili
(Junulara Esperanto-Semajno)
havas eblecon komenti sub la
artikoloj, prezenti sin en la paĝo “Niaj legantoj”, kaj sendi mallongajn
raportojn kaj fotojn pri lokaj agadoj.
La facila lingvaĵo de la artikoloj estas bazita sur la iama vortlisto de
Kontakto, nun reviziita. Aldonitaj vortoj rilatas plejparte al komputado kaj
Interreto, dum estis forigitaj kelkaj vortoj, kiuj ne ofte estas bezonataj en
tia retejo. La reviziita vortlisto troviĝas ĉe: https://uea.facila.org/vortlisto/.
La ĉefredaktoro estas Anna Löwenstein, kaj jam formiĝis tuta reto de kunlaborantoj. Emilio Cid, estrarano de UEA, subtenis la projekton ekde la
komenco, kaj estas grave mencii la kontribuon ankaŭ de ESF, kies subvencio necesis por ricevi la helpon de profesia programisto.
Emilio Cid
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55-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj
100-jara jubileo de Litova Esperanto-Asocio

Litova Esperanto-Asocio afable invitas vin partopreni la vicajn ĉiujarajn internaciajn somerajn
tradiciajn 55-ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn
(BET-55). La aranĝo estas dediĉita al la 100jariĝo de Litova Esperanto-Asocio.
Dato: la 6-14-an de Julio, 2019. Veni al la aranĝo
eblas jam la 5-an de Julio.
Celoj kaj taskoj: studi problemojn de Esperantomovado, elstarigi nuntempajn ĉefajn taskojn de Esperanto-agado, interŝanĝi sperton pri esperantista laboro, perfektiĝi en Esperanto, enhavoriĉe
pasigi la tempon. Baltiaj Esperanto-Tagoj okazas ekde 1959 ĉiujare laŭvice
en Latvio, Estonio, Litovio.
Loko: BET-55 okazos en la nordlitovia urbo Panevėžys, kiu situas ambaŭflanke de la rivero Nevėžis, 136 kilometrojn nordokcidente de la ĉefurbo
de Litovio Vilnius.
Ĝi estas la kvina laŭ grandeco urbo de Litovio, grava industria kaj kultura
centro. Panevėžys estas centro de la samtitola regiono kaj distrikto. La
unuan fojon en historiaj fontoj ĝi estas menciita la 7-an de Septembro,
1503. En 2018 en Panevėžys loĝas 98 000 loĝantoj.
La ĉefa lokalo de BET-55 estos la moderne kaj bonege ekipita Fakultato en
Panevėžys pri Teknologioj kaj Negocado de Kaŭna teknologia universitato
(str. Nemuno 33), kie funkcios ĉiuj programeroj de BET-55. La loko estas
libere kaj facile atingebla buse kaj aŭtomobile.
Partoprenantoj de BET-55 povos libere uzi ĉiujn ejojn kaj servojn de la
fakultato (salonojn, aŭditoriojn, la plej modernajn teknikaĵojn, multajn
komputilojn kun libera reta aliro k.s.). BET-55 havos subtenon, kunlaboron
kaj diversflankan helpon de la urba municipo.
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Partopreno: ni invitas ĉiujn Esperantistojn. Speciale ni dezirus vidi Esperantistojn el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj aliaj najbaraj
kaj pli foraj landoj. La kvanto de la partoprenantoj ne estas limigita.
Ĉe la retejo de la revuo “La Balta Ondo” troviĝas pli da informoj pri la
BET ĝenerale kaj ligon al la aliĝilo por la 55-aj BET:
http://sezonoj.ru/bet55/.

50-a Malferma Tago
Ni invitas vin al la 50-a (Jubilea) Malferma Tago de la Centra Oficejo de
UEA, kiu okazos sabate, la 20-an de aprilo 2019, en la sidejo de UEA,
Roterdamo.
Bonvolu noti la daton. La programon ni baldaŭ sciigos.
Kiel kutime, en la programo estos ankaŭ prezentado de libroservaj novaĵoj
kaj la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la Libroservo.
Kompreneble viaj proponoj por kontribui, prelegi ktp elkore bonvenas.
Salutas,
Fernando Maia kaj Said Baluĉi

Fasado de la Centra Oficejo de UEA
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Nitra (Slovakio), 12-a ĝis 20-a de julio 2019
Somera Esperanto-Studado (SES 2019) okazos de la 12-a ĝis 20-a de julio
2019.
SES 2019 okazos en la historia slovaka urbo Nitra, situanta 90 km for de la
slovaka ĉefurbo Bratislavo.
La programo konsistos el kelkaj partoj:
Antaŭtagmeze: instruado pri Esperanto, kurso pri literaturo;
Posttagmeze: ekskursoj, prelegoj, manlaboroj, sportoj, laborgrupoj ktp.;
Vespere: nacia kaj internacia vesperoj, koncertoj, diskoteko…
Esperanto-instruadon gvidos spertaj Esperanto-instruistoj en 6 grupoj, laŭ
la lingvo-nivelo.
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Esperanto por UN
La Universala Deklaracio 70-jara: UEA emfazas homajn rajtojn
Universala Esperanto-Asocio cirkuligis fortan deklaron okaze de la Tago
de Homaj Rajtoj 2018 kaj la Sepdeka Datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, emfazante la fakton, ke, tra la mondo “ĉie la homaro
frontas diskriminacion (interalie diskriminacion surbaze de la lingvo), uzadon de perforto anstataŭ paca dialogo, kaj forgesemon antaŭ la lecionoj de
la historio.” UEA, klarigis la deklaro, enskribis la homajn rajtojn en sian
statuton unu jaron antaŭ la Universala Deklaracio, en la jaro 1947. Krome,
la ĉiujara festado de la naskiĝo de frua apoganto de homaj rajtoj, Ludoviko
Zamenhof, la fondinto de Esperanto, okazas la 15-an de decembro, samsemajne kiel la Homrajta Tago. Jen la plena teksto de la deklaro de UEA:
Okaze de la Tago de Homaj Rajtoj, la 10-a de decembro 2018, kaj
festado de la 70-a datreveno de la Universala Deklaracio de Homaj
Rajtoj, akceptita je tiu dato en la jaro 1948, Universala EsperantoAsocio samtempe gratulas al Unuiĝintaj Nacioj pro ties konstanta,
persista kaj longdaŭra defendo de la homaj rajtoj tra la mondo, kaj
atentigas ke, pli ol iam ajn antaŭe, la popoloj de la mondo bezonas la
Deklaracion kaj la principojn kiujn ĝi entenas.
Ĉie la homaro frontas diskriminacion (interalie diskriminacion surbaze de la lingvo), uzadon de perforto anstataŭ paca dialogo, kaj
forgesemon antaŭ la lecionoj de la historio.
La Universala Esperanto-Asocio (UEA) deklaras sian solidarecon
kun la principoj de homaj rajtoj kaj kun Unuiĝintaj Nacioj en ties
strebado realigi tiujn principojn.
Fondita en 1908, UEA – la ĉefa monda asocio por la uzado kaj disvastigo de la internacia lingvo Esperanto – dekomence laboris por la
ideoj de homa egaleco kaj tutmonda interkompreniĝo.
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Kvardek jarojn poste, jam antaŭ la akcepto de la Deklaracio fare de
Unuiĝintaj Nacioj, la Asocio enskribis respekton al la homaj rajtoj en
sia Statuto kiel esencan kondiĉon por sia agado. Nuntempe ĝi aktivas
por dissemi informojn pri homaj rajtoj en pli ol 120 landoj.
Homrajta Tago proksime koincidas kun alia ĉiujara festo – tiu de la
naskiĝo de d-ro Ludoviko Zamenhof, la iniciatinto de Esperanto, kiu
dediĉis sian vivon al la interfratiĝo de la homaro kaj kies naskiĝtagon
oni festas la 15-an de decembro. “Absoluta justeco, egaleco kaj
frateco inter la popoloj en la praktiko estas plene ebla,” Zamenhof
asertis en 1905.
“Ĉiu lando,” li deklaris en 1906, “apartenas ne al tiu aŭ alia gento,
sed plene egalrajte al ĉiuj ĝiaj loĝantoj,” kaj “en sia familia vivo ĉiu
homo havas plenan, naturan kaj nedisputeblan rajton, paroli kian
lingvon aŭ dialekton li volas kaj konfesi kian religion li volas” – sed
tion fari en harmonio kun tiuj kiuj praktikas alian lingvon aŭ alian
religion. Pro tio li rekomendis Esperanton kiel internacian lingvon
por la tuta homaro.
“Hodiaŭ UEA substrekas la kongruon inter la klopodoj de Zamenhof
kaj la streboj por plene universaligi la homajn rajtojn. La Asocio
invitas ĉiujn defendantojn de la homaj rajtoj konsciiĝi pri la graveco
de lingvaj rajtoj kaj lingva egaleco en la laboro por atingi pli justan
kaj pacan mondon kaj konfirmas sian plenan subtenon de la idealoj
de la Universala Deklaracio.

Universala Esperanto-Asocio ĉe UNESKO
“Komuniki, Informi, Dialogi” estis la ĉefa temo de la Internacia Konferenco de Ne-Registaraj Organizoj, kiu okazis en la sidejo de Unesko en
Parizo (Francio) de la 17a ĝis la 19a de decembro 2018. Pli ol 400 NROj
rendevuiis por diskuti inter si kiel plibonigi la rilatojn inter la NROj mem,
sed ĉefe inter la NROj kaj Unesko, la NROj kaj la konstantaj delegacioj ĉe
Unesko aŭ la naciaj komisionoj.
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“Se”, kiel diris Ambasadoro Ghazi Ghrairi, konstanta delegito de Tunizio
ĉe UNESKO, “la NROj estas hejme ĉi-tie,” ne ĉiam facilas diskonigi la
faritan laboron surlokan fare de la NROj, nek diskonigi siajn vidpunktojn.
Gravas la organizado de Forumoj (en Tunizio pri migrantoj, en Moskvo pri
sciencoj – en kiuj partoprenis reprezentantoj de UEA), eĉ se subvenciataj
de ŝtatoj aŭ fondaĵoj; sed lamas la plusekvoj, ofte pro manko de financado.
Oni elektis novan Ligokomitaton, sub prezido de Marie-Claude MachonHonoré el BPW International (Internacia Federacio de Entreprenistinoj kaj
Profesiulinoj). Ne mankis sugestoj kaj proponoj pri organizado de Forumoj, sed UEA ĉefe atentos pri la Internacia Jaro de la Indiĝenaj Popoloj.
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Lingvoj kaj lingvaj diferencoj estas dimensio ofte subtaksata aŭ ignorata
en la efikeco de Unuiĝintaj Nacioj sur multaj kampoj – de administrado ĝis
ekonomia kaj socia evoluigo, de packonservado al diplomatio, kaj en
multaj ceteraj terenoj. La Studogrupo pri Lingvo kaj Unuiĝintaj Nacioj,
fondita parte laŭ iniciato de Universala Esperanto-Asocio, organizas jam
de kelkaj jaroj ĉiujaran simpozion pri aspektoj de lingvoj en rilato al UN.
La ĉi-jara simpozio, “Unuiĝintaj Nacioj 75-jara: Aŭskultado, parolado kaj
agado en multlingva mondo,” okazos ĵaŭdon kaj vendredon, la 9-an kaj
10-an de majo, ĉe 777 United Nations Plaza, Novjorko, komence je la 9-a
horo la 9-an de majo. Alvoko por referaĵoj: www.languageandtheun.org.

“Ne ŝtelu mian revon pri Eŭropo”
Itala Esperanto-kongreso, Triesto, 24–31-a de aŭgusto 2019
Jam pli ol unu generacio de eŭropanoj revas pri unuiĝinta Eŭropo, forta kaj
modelo de socia justeco por la cetera mondo. Bedaŭrinde oni provas ŝteli
nian revon, inkluzive de tiu de la Esperantistoj, kiuj multe esperis pri
Eŭropo kaj lingva kultura egaleco.
Se vi ankoraŭ esperas, vi devas partopreni la Italan Esperanto-Kongreson,
https://kongreso2019.esperanto.it/eo/, en Triesto, kie okazos ankaŭ la
jarkunveno de Eŭropa Esperanto-Unio. Vi tiam povos ĉeesti la kunvenon
de EEU pri: “Multlingva politiko de EU en lernejoj”, aŭ la prelegon de
Sean O’Riain: “Irlandaj spertoj de lernado de dua lingvo en bazaj lernejoj
ekde 1922: kiel plibonigi la rezultojn?” kaj de Jozefo Reinvart: “Manlibro
de multdisciplina projekto: Movebleco kaj inkluzivo en multlingva
Eŭropo” kaj krome de Zlatko Tisljar: “Rezultoj de la projekto Multlingva
Akcelilo (kiun financas Europa Komisiono)” kaj de Angela Tellier (aŭ Tim
Morley) “Eksperimento uzi Esperanton en britaj lernejoj cele al ties
propedeŭtika funkcio”.
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Kial, laŭ vi, membro de la Eŭropa Komisiono deziras partopreni la italan
Esperanto-kongreson - Triesto 24-31 aŭgusto 2019?
Eble ĉar tiu estas la sola kongreso en 2019, en kiu oni parolas pri konkretaj
proponoj al EU rilate la duan lingvon por ĉiuj eŭropanoj, tio estas Esperanto. Vytenis Povilas Andriukaitis, membro de la Eŭropa Komisiono kaj
de la patrona komitato de UEA esprimis tiun deziron al Zlatko Tiŝljar, la
sekretario de Eŭropa Esperanto-Unio, kiu aranĝas tre riĉan programon en
Triesto, en la kadro de la Itala Esperanto-Kongreso. Interalie oni raportas
pri eksperimento financata de EU kaj nun farata en la lernejoj de kelkaj
EU-landoj cele pruvi ankoraŭfoje la avantaĝojn de la lernado de neŭtrala
helpa lingvo fare de infanoj en tre juna aĝo, kaj oni proponas al Eŭropo
profiti de tiuj sciencaj rezultoj.
Venu ankaŭ vi por diri persone al Eŭropa Komisionano, kion vi opinias pri
Esperanto dua lingvo por ĉiuj eŭropanoj.
Ĉu tio sufiĉas por konvinki vin partopreni kaj plurevi pri Eŭropo?
Simple iru al https://kongreso2019.esperanto.it/eo/ kaj aliĝu.
Bonvenon!
La LKK
[esperantodk]
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Lingvistike en Lahtio
Alvoko por la 42-a Esperantologia Konferenco
Orlando E. Raola, kiu organizas la konferencon kadre de la Universala
Kongreso de Esperanto, 20.–27. de Julio 2019, informas:
La organizantoj de la Esperantologia Konferenco alvokas ĉiujn fakulojn,
sciencistojn kaj aliajn kongresanojn al partopreno en la Esperantologia
Konferenco 2019, okazonta en Lahtio, Finnlando, kadre de la 104-a Universala Kongreso de Esperanto, sub la aŭspicio de Universala EsperantoAsocio (UEA) kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj
Lingvaj Problemoj (CED).
La ĉi-jara aranĝo pritraktos du specialajn temojn:
• la interlingvistikan aliron al piĝinoj kaj kreoloj, fenomenoj ĉiam interesaj al esperantologoj. (La temon proponis d-ro Bengt-Arne Wickström).
• la indiĝenajn lingvojn: nuntempo kaj estonteco, okaze de la deklaro
de Unuiĝintaj Nacioj por 2019: Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj.
La konferenco okazos en du partoj: dum la unua ni aŭskultos prelegojn de
fakuloj pri la konferencaj specialaj temoj. En la dua parto la partoprenantoj
denove havos la ŝancon prezenti siajn laborojn pri plej diversaj kampoj de
esperantologio. La kontribuoj de tiu parto povos esti prezentitaj ĉu parole,
ĉu per afiŝoj.
Ni invitas ĉiujn fakulojn, aparte junulojn kaj unuafojajn partoprenantojn,
sendi proponojn, speciale pri la prezentoj per afiŝoj, kiel eble plej baldaŭ al
ek@kulturo.net. La limdato por la proponoj estas la 30-a de aprilo 2019.
[GazKom UEA 776]
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Dum Decembro en Kopenhago

El la Zamenhofa festo
de KEK: muzikistoj kiuj
kantigis nin, DEAprezidanto kiu
aŭskultigis nin.

Fine de la monato
Renato Corsetti kaj
Anna Löwenstein el
Londono gastis ĉe
familianoj en Kopenhago. Ili feliĉe ankaŭ
havis tempon renkontiĝi
kun grupo de lokaj
De maldekstre: Renato Corsetti, Ileana Schrøder,
Anna Lowenstein, Zita Blaust, Mogens Rude Andersen,
Betty Chatterjee, Ina Schultz kaj Ana Røssum (fotis Peter Wraae).

esperantistoj. Ni pasigis
agrablan tempon kune.

