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DEA daŭre aktivas
Multajn danajn novaĵojn vi ne trovos en ĉi tiu numero, sed tio ne signifas
ke la aktiveco tute ĉesis.  Ĉiuokaze ni staras preparitaj por pli vaste agadi
post la pandemio, ĉar DEA ricevis anoniman donacon de 100 000 kronoj!
Ni nun starigis apartan konton por tiaj donacoj.

La virtuala seminario, pri kiu vi povos legi sur p. 5, estis tre sukcesa. Di-
manĉe  la  7-an  de  februaro  ni  organizos  ankaŭ  virtualan  prelegon  de
Orlando Raola kun la titolo “Kiel mi esperantiĝis”.  Do, kiam vi legos ĉi
tion, ĝi jam okazis.

En Dana Esperanto-Asocio ni nun planas okazigi jarkunvenon en Kopen-
hago inter la 5-a kaj 6-a de junio – kondiĉe ke Kovimo permesos al ni!
Tiam ni fine povos decidi  pri  la regulo kiu ebligas malpli  kostan retan
abonon de ĉi tiu revuo.

Peter Wraae

Pri la frontpaĝa bildo

La Internacia Tago de la Gepatra Lingvo estis proklamita de UNESKO la
21-an de februaro 2000 por antaŭenigi la lingvan kaj kulturan diversecon
kaj ankaŭ la multlingvecon. La celoj de ĉi tiu tago estas ankaŭ tiuj de la
“Manifesto de Prago”.

Notu,  ke  Esperanto  estas  ankaù  gepatra  lingvo  por  infanoj  de  duetnaj
paroj,  por  kiuj  ĝi  estas  la  komuna  lingvo.  Same,  “La  Kuriero  de
UNESKO”, kies celo estas “reklami la idealojn de UNESKO, esti uzata
kiel  platformo  por  dialogo  inter  kulturoj  kaj  konsistigi  forumon  por
internaciaj  debatoj”,  aperas  en  la  ses  oficialaj  lingvoj  de  la  Organizo
(angla, franca, hispana,  araba, rusa kaj ĉina) kaj ankaŭ en la portugala,
kataluna, korea kaj Esperanto).

[laŭ Germain Pirlot]
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Ĝenerala kunveno de KEK

Kunvoko de la ĝenerala kunveno
de Konversacia Esperanto-Klubo, Kopenhago

15-a de marto 2021 je la 19:30
La kunveno okazos virtuale pere de Zoom (same kiel la Zamenhofa festo
en decembro lastjare).

Por partopreni  vi  devas aliĝi  al  bentjensenius@gmail.com. Peter  Wraae
sendos al vi ligilon/inviton al via retpoŝto. Je la anoncitaj tago kaj horo vi
nur bezonas klaki sur tiun ligilon kaj vi eniros la virtualan kunvenon.

Provizora tagordo (proponoj al la Ĝenerala Kunveno devas esti enmanigita
al la estraro antaŭ la 1-a de marto):

1. Elekto de kunvengvidanto

2. Elekto de protokolanto

3. Raporto de la prezidanto

4. Kalkulaĵo

5. Proponoj

6. La estonta laboro

7. Kotizo

8. Elekto de prezidanto

9. Elekto de ceteraj estraranoj (estas elektata Jens)

10. Elekto de anstataŭantoj

11. Elekto de revizoroj kaj anstataŭanto

12. Eventualaĵoj
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Zoom-seminario
Renovigo kaj plijunigo de la skandinava komunumo

Sabate  la  21-an de  novembro  2020  ĉeestis  37  partoprenantoj  en  la
Seminario de Norvega Esperantista Ligo (NEL), kiu samtempe rolis kiel
kunveno  de  Aktivula  Maturigo  (AMO  69).  Plena  laŭlanda  statistiko
mankas, sed rimarkitaj, aldone al Norvegio, Svedio, Danio: Belgio, Britio,
Finnlando, Germanio, Hungario, Italio kaj Koreio).

Post la bonvenigo de la prezidanto de NEL, Stefan MacGill salutis la ĉe-
estantojn en la nomo de UEA kaj kiel gvidanto de AMO-seminario. Bård
Hekland ekgvidis la seminarion.

Prezento de Svedio (Puff Östling):

– Nova organiza strukturo de SEF – dividi
la taskojn pli vaste – ne resti tiom multe ĉe la estraro. Evoluigo de retejoj
kaj  komunikaj  rimedoj.  Membreco  por  12-monataj  periodoj,  ne  plu
kalendaraj jaroj. Fikso de kvin fokusoj por koherigi la diskutojn.

– Junuloj ne plu havas propran organizon, tiel ili ne devas administri kaj
havi diversajn estrarajn funkciojn, sed povas fari mallongajn projektojn
laŭplaĉe

– Reta renkontiĝo de aktivuloj ĉiuĵaŭde. Pretigo de retfilmo: ‘Kiel prizorgi
retejojn’

– Diskutejo ĉe <esperanto.se> evoluigeble por pli vasta kaj regiona uzado

– SEF delonge havas kaj havos fortajn retajn komunikejojn, kiuj povos
servi por nordia kunlaboro.

Prezento de Danio (Peter Wraae)

– Transiro al nova oficejo, kunvenejo (sed restas en
Kopenhago).
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– Pro la translokiĝo oni devis ordigi kaj transdoni la dokumentojn al la 
nacia arkivo, iuj libroj iris al reta biblioteko, restantajn librojn oni pretas 
forsendi al lokoj, kie ili povos utili.

– Regulaj kunvenoj (antaŭ la pandemio), ĉar la plej multaj membroj de 
DEA loĝas en Kopenhago.

– Ĉeestaj kursoj en du niveloj (tipa partoprenanto estas pensiulo, kiu serĉas
hobion).

Prezento de Finnlando (Tuomo
Grundström):

– Post la sukcesa UK en Lahtio (2019) la
jaro 2020 alportis malfacilaĵojn pro la viruso.

– Propra oficejo en la centro de Helsinki.

– En marto 2021 oni volas aranĝi renkontiĝon en Turku kie ĉiuj estas 
bonvenaj.

– Lokaj grupoj en Helsinki, Iisalmi, Oulu, Tampere kaj Turku.

– La revuo Esperantolehti aperas kvinfoje jare, trilingva.

Prezento de Norvegio 
(Mario Machlik):

– La membronombro de NEL
duoniĝis ĝis 238 ene de 15 jaroj, sed oni daŭre havas la samajn servojn 
(oficejon, membrogazeton ktp.) por la membraro kiel tiam.

– Oni havas malmulte da homfortoj por novaj projektoj, ĉiuj fortoj iras por
vivteni la organizon.

– La junulara organizo (NJE) havis 10 membrojn en 2019, sed certe multe 
pli da junuloj regas la lingvon.

– Kunlaboro kun la najbaraj landoj povus transpreni kelkajn taskojn kaj 
doni freŝajn impulsojn.

– Ses kluboj estas, el kiuj tri pli fortas – Oslo, Trondheim, Tromsø.
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Stefan MacGill tiam faris prelegon pri la historio kaj aktuala stato de la 
landaj Esperanto-asocioj de Nordio, kaj oni komencis diskuton pri la 
perspektivoj por restarigo de landaj sekcioj de TEJO.

Resuma prezento de lastatempe dissendita enketo (Bård Hekland):

– Junuloj ne interesiĝas pri movadorganizaj taskoj

– Ili volas amuziĝi per la lingvo; gravas vojaĝsubvencioj por novuloj

– Asocioj devus okupiĝi ne nur pri siaj membroj, sed pri ĉiuj, kiuj 
interesiĝas pri E-o

– Oni devus aranĝi interesajn projektojn (renkontiĝojn, ekskursojn) kien 
eblas inviti junulojn (plej bone, se tion aranĝas kaj gvidas la junuloj 
mem)

– Reklamo (kaj uzado) gravas en Facebook, Twitter, Snapchat, ks.

– Fondaĵo anstataŭ tradicia asocio? – malpliigas administradon

– Junuloj moviĝas, translokiĝas ofte, mallonge povas partopreni lokan 
aktivadon.

– Granda estas la diferenco inter junuloj kiuj aĝas 16-25 jarojn kaj la pli 
aĝaj “junuloj”.

– Ĉiu havas en sia vivo pli aŭ malpli aktivan periodon pro ŝanĝo en la 
vivsituacio.

Diskuto: Perspektivoj por la refortigo de sekcioj de ILEI

– Ĉeestaj kursoj estas bone por amikiĝi kaj pro la socia etoso.

– Oni malfacile povas atingi la lernantojn de retkursoj, kaj ili ne estas 
interesitaj en la movado, pri la ideologio

– Oni rekomendas kursojn kiel SES kaj kurson en Gotenburgo (la avantaĝo
estas la internacia etoso).

– Kontraŭ-argumento: Retaj kursoj povas esti same (eĉ pli) efikaj kiel 
ĉeestaj kursoj kaj oni povas esti en diversaj lokoj. Hungara lernejo devis 
transigi sin de surloka al virtuala instruado, kun tiu rezulto.
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– ILEI povus aparte informi pri tio, kiel instrui (organizi kurson) en 
virtuala klasĉambro.

Diskuto: Perspektivoj por antaŭenigo de la Nordia movado kaj 
komunumoj

– Oni estas pozitivaj pri plua kunlaboro kaj esploris eblojn por tio.

– La tria skandinava kongreso estas nuligita en 2021, sed oni havas 
planojn organizi ĝin samloke en 2022 en la dana havenurbo Helsingør.

– Ni devus daŭrigi komunajn virtualajn renkontiĝojn kaj ni pripensu kiel, 
kaj kiom ofte organizi ĝin – por tio estas formita kvarpersona kvarlanda 
laborgrupo.

– Komuna skandinava revuo povus esti bona ideo, sed malfacile organizi 
redaktadon, kaj ĝi devus esti retgazeto por eviti sendokostojn.

– Verŝajne pli bone estus uzi komunan retejon (nordio.org) kun ligiloj al la 
landaj asocioj kaj reklamoj pri komunaj aranĝoj, do Nordia kalendaro.

– Oni povas uzi tra Nordio la diskutejon ĉe SEF kaj pliajn retrimedojn, 
kiuj jam ekzistas.

– NEL kaj SEF havas jam interkonsenton pri interŝanĝo de la membro-
gazetoj. (La membroj de NEL ricevas rete la svedan membrogazeton kaj 
inverse.) Larĝigebla al la tuta Nordio.

– Finnlando estas tre bonvena al la kunlaboro (ne parto de Skandinavio!), 
ni provu kontakti Islandon.

– Pledoj estis por reaktivigo de la kultura festivalo KEF, la fondo de nordia
versio de la slovaka SES – ĉefe por doni al retaj lernintoj la okazon akiri 
parolkapablon kaj emon, kaj realigo de Lingvaj Festivaloj (Språkfest).

Post la fino de la seminario kelkaj daŭrigis la babiladon dum duona horo. 
La norvegoj jam dissendis enketilon al la partoprenintoj.

Stefan MacGill 
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106-a UK: temo, emblemo, aliĝo
La 106-a  Universala  Kongreso  (UK),  kiu  okazos  en  Belfasto,  Nord-Ir-
lando, de la 17-a ĝis la 24-a de julio 2021, havos kiel temon “Paco kaj
konfido: universalaj valoroj”. Surbaze de la UN-temo por 2021, deklarita
la Internacia Jaro de Paco kaj Konfido, la kongresa temo ligiĝas al la spe-
cifaj realoj de la kongreslando, tiel ke la Esperanto-komunumo povos pri-
diskuti la universalecon de tiuj valoroj kaj la kontribuon de Esperanto al
reciproka interkompreno, kiu mem troviĝas ĉe la bazo de paco kaj ajna
konfido.

La temo ankaŭ spegulas la UK-emblemon, kiu
prezentas  signifohavan  skulptaĵon  starantan
ekde  2007  en  la  malgranda  “Thanksgiving
Square” de Belfasto. Per ĝi la skulptisto Andy
Scott esprimis koncepton de Myrtle Smyth, kiu
siavice mem inspiriĝis de alia multe pli granda
“Thanksgiving  Square”  en  Dalaso  (Teksaso,
Usono).  Post  la  jaroj  de  konflikto  en  Nord-
Irlando,  S-ino Smyth  kredis,  ke  simile  devus

esti spaco en Belfasto, kie oni povus festi dankadon, pacon kaj esperon pri
la estonteco, de kio do venis la placo sur kiu staras la skulptaĵo de Scott.
Belfastanoj donas al tiu virinoforma skulptaĵo multajn nomojn: ŝi nomiĝas
Virino de Dankado, Simbolo de Espero, Belulino sur la Globo, Virino de
rivero Lagano ktp. La virino levas la ringon de dankado, staranta apud ri-
vero Lagano, ne malproksime de la centro de la urbo. La surlokaj espe-
rantistoj diras, ke la simbolo estas bela, moderna, vigla, impona, kiu de sia
koncepto ligiĝas al la afero de espero.

Myrtle Smyth mem laboris kiel pioniro de paco en Irlando. La prezidanto
de UEA, D-ro Duncan Charters, havis la okazon persone konatiĝi kun ŝi,
kiu estis dum jaroj unu el la plej elstaraj pacbatalantoj en Irlando, rifuzinte
akcepti, ke irlandanoj estas kondamnitaj al eternaj perfortaj konfliktoj. Ŝi
multegon atingis,  ĝisvivante grandparte la venkon de la propraj  idealoj,
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kun firma kredo, ke per persisto la amo nepre venkas ĉian perfortemon. La
universitato  Principia,  en  kiu  Duncan laboras,  speciale  invitis  ŝin  tiam,
kiam ŝi faris prelegvojaĝon en Usono. Universitatanoj aŭskultis ŝin ravitaj,
ĉar dum pli ol du horoj ŝi regalis ĉiujn per preskaŭ nekredeblaj rakontoj pri
venkoj  kontraŭ  malamo,  per  kuraĝa  paciga  laboro  en  la  plej  danĝeraj
cirkonstancoj. Pri tio honore prelegis la prezidanto de UEA ferme de la
Virtuala  Kongreso  de  Esperanto  (VK).  La  prelego  re-spekteblas  en  la
kanalo  de  UEA  ĉe  Jutubo  ,  UEAviva  (ĉiuj  bonvenu ĝin  aboni).  Per  la
prelego eblas konatiĝi kun la verko de Myrtle Smith kaj la tuta historio pri
ŝia idearo, samkiel pri la menciita skulptaĵo, kies fina realigo daŭris mul-
tajn jarojn kaj kiu nun tiel bele respondas al la idealoj de esperantistoj.
“Myrtle  Smyth  estas  la  plej  inspira  persono,  kiun  mi  iam aŭskultis  aŭ
renkontis kaj tiu historio por mi estas parto de la kialo kongresi en Bel-
fasto” – diras Charters.

Aliĝu ĝis la 31-a de marto 2021 al la 106-a UK ĉe uea.org/kongresoj por
ne maltrafi favoran aliĝperiodon. Jam aliĝis pli ol 107 homoj el 31 landoj.
La kotizoj en tiu ĉi periodo por individuaj membroj de UEA estas  240
eŭroj por danoj, sed 290 eŭroj ekde la 1-a de aprilo. Same kiel por la 105-a
UK, la aliĝilo proponas subtenon al karbonkompensaj agadoj per donaco
al  la  nova  fondaĵo  Klimato  CO2,  rekte  ĉe  la  aliĝilo  aŭ  ĉe
uea.org/alighoj/donacoj/co2.  Por  kuraĝigi  kaj  doni  sekurecon  al  espe-
rantistoj, konsiderante la necertecon kaǔzitan de la pandemio de KOVIM-
19,  la  Estraro  de  UEA aprobis,  ke  ĉiuj  aliĝintoj  rajtos  rericevi  sian
kongreskotizon minus 15 eŭroj (pro administraj kostoj), se la UK ne povos
okazi  ĉeeste.  Ĉiel  ajn,  UEA planas  okazigi  la  belfastan  kongreson  kiel
hibridan kongreson, nome kun Virtuala Kongreso lige kun la ĉeesta.

108-a UK en Torino, 2023
Post Belfasto ĉi-jare kaj Montrealo en 2022 , por la 108-a Universala Kon-
greso  (UK)  la  Estraro  de  UEA unuanime  elektis  Italion  kiel  kongres-
landon. La kvaran fojon UK okazos en Italio. La gastiga urbo, Torino, estis
la unua ĉefurbo de Italio (1861-1865). Urbo en kiu kunfandiĝas la itala kaj
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la franca etoso, kie aktivis gravaj intelektuloj kiel Norberto Bobbio, Italo
Calvino,  Clelia  Conterno Guglielminetti,  Natalia  Ginzburg,  Primo Levi,
Cesare  Pavese  kaj  Elio  Vittorini,  kaj  en  kies  universitato  longtempe
profesiis Giorgio Canuto, iama prezidanto de UEA.

Post  la  dua  mondmilito  Torino  estis  celo  de  multnombraj  suditalaj  en-
migrintoj, allogitaj de la grandaj fabrikoj, kio donis al la urbo ŝancon mal-
fermiĝi, akcepti kaj helpi al bezonantaj eksteruloj. Tiurilate, aparte grava
estis la aŭtomobila fabriko FIAT, kie deĵoris Ursula kaj Giuseppe Gratta-
paglia, dank’ al kiuj la fabriko eldonis kelkajn broŝurojn kaj mallongajn
filmetojn en Esperanto, por diskonigi la urbon kaj la novajn aŭtojn.

Itala Esperanto-Federacio invitis kongresi en Torino ankaŭ pro la tre vigla
Esperanto-grupo, kie kunvivas gravaj dojenoj de la movado, kiel Giancarlo
Fighiera,  Fabrizio  Pennacchietti,  Pedro  Aguilar-Solà,  kaj  la  nova gene-
racio: mezaĝaj kaj junaj aktivuloj kun alta lingvo-kono. Subtenis la inviton
ankaŭ  du  membroj  de  la  Honora  Patrona  Komitato  de  UEA,  la  italoj
Giuliano  Turone,  juĝisto,  kaj  Giorgio  Novello,  baldaŭa  ambasadoro  de
Italio en Nederlando.

La 108-a UK estas planata  por la 29-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto. La
kongresejo  estos  la  ĉefsidejo  de  Politekniko,  la  urba  universitato  por
estontaj inĝenieroj, kio ebligos favoran kotizon.

Cent jaroj da kunlaboro
En decembro 2020 Universala Esperanto-Asocio festis cent jarojn da kun-
laboro kun internaciaj organizoj.

Oni starigis la Ligon de Nacioj post la Unua Mondmilito kun ĉefa mandato
konservi la pacon per solvado de disputoj per paca negocado. Ĝia Ĝenerala
Asembleo kunvenis unuafoje la 15-an de novembro, 1920, en Ĝenevo. Ĝi
havis entute 48 membrajn ŝtatojn.

Semajnojn poste, la 9-an de decembro, propono de rezolucio estis prezen-
tita al la Asembleo fare de dek unu el tiuj ŝtatoj, kiuj rekomendis la instru-
adon de Esperanto kiel dua lingvo en lernejoj tra la mondo, tiel ke ĉiuj
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infanoj kresku kun almenaŭ du lingvoj: la propra, plus “facila rimedo de
internacia komunikado”. La rezolucion prezentis la persa delegacio. Inter
ĝiaj iniciatintoj estis la svisa klerulo kaj internaciisto Edmond Privat, gvi-
danto en Universala Esperanto-Asocio kaj poste ĝia prezidanto.

Reformulita versio de la propono petis ra-
porton pri la progreso de Esperanto, kiun
poste preparis la Vica Ĝenerala Sekretario
de la Ligo, Inazo Nitobe. La raporto, kiu
estis favora al Esperanto kaj enhavis ana-
lizon  de  lingvaj  problemoj  inter  ŝtatoj,
akompanis  la  proponon  kiam  oni  reen-
kondukis ĝin en la dua Asembleo en 1921.
Dek  tri  membraj  ŝtatoj  kune  subtenis  la
proponon: Albanio, Belgio, Ĉeĥoslovakio,
Ĉinio,  Finnlando,  Hindio,  Japanio,  Ko-
lombio,  Persio,  Pollando,  Rumanio,  Sud-
Afriko, kaj Venezuelo.

En la jaro 1922 oni organizis en Ĝenevo konferencon pri la instruado de
Esperanto en lernejoj; ankaŭ ĝi favore raportis pri la eduka valoro de la
lingvo.  Pli  malfrue  tiujare,  la  Ĝenerala  Asembleo  transsendis  la  tutan
demandon al la nove kreita dekmembra Komitato pri Intelekta Kunlaboro,
la  antaŭulo  de  Unesko.  Kontraŭstaro  sub  gvido  de  la  franca  delegacio
kondukis al ĝia malakcepto per ses voĉoj el dek.

Kiam  la  novaĵo  atingis  la  Universalan  Kongreson  de  Esperanto,  kun-
venanta en Nurembergo en la somero de 1923, la 5000 parolantoj de Espe-
ranto kiuj ĉeestis akceptis la informon per nekredemo kaj ridado.

Bedaŭrinde, kaj spite postan diplomatian manovradon ene de la Ligo, la
demando pri Esperanto en la lernejoj estis  lasita al morto. Tamen, kun-
laboro kun la Ligo daŭris, kaj kondukis en 1924 al la rekono de Esperanto
kiel “klara” lingvo por telegrafio.
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Universala  Esperanto-Asocio,  kaj  la  Esperanto-movado ĝenerale,  ne re-
zignis pri la pli granda demando. Tamen, nur en decembro 1954 rezolucio
de la  Ĝenerala  Konferenco de Unesko fine  rekonis,  ke la  laboro de  la
Esperanto-movado  por  intelekta  interŝanĝo  “respondas  al  la  celoj  kaj
idealoj de Unesko”, tiel liberigante la vojon al starigo de konsultaj rilatoj
kun UEA kaj fine starigo de similaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj pere de
ties Ekonomia kaj Socia Konsilio (EKOSOK). Tiu kunlaboro kun Unesko
kaj EKOSOK daŭras ĝis hodiaŭ. La Asocio havas siajn reprezentantojn ĉe
Unesko kaj Unuiĝintaj Nacioj en Parizo, Novjorko, Ĝenevo kaj Vieno kaj
membras en la estraro de la Konferenco de Neregistaraj Organizoj (NROj)
en Konsultaj Rilatoj kun EKOSOK.

[Informilo de la oficejo de UEA por rilatoj kun UN, n-ro 50]

UEA kaj UN dum 2020
Neformala raporto de Humphrey Tonkin, reprezentanto de UEA apud 
Unuiĝintaj Nacioj, Novjorko

1. Ĝenerale 

La pasinta jaro estis escepte malfacila. Jam frue en la pandemio oni de-
cidis, ke la granda plimulto de la oficistoj de UN laboru ĉehejme kaj oni
fermis la sekretariatan domon. Sekve, la neformalaj kontaktoj inter ofici-
stoj  unuflanke  kaj  reprezentantoj  de  neregistaraj  organizoj  (NROj)  ali-
flanke (tiel esencaj elementoj de niaj rilatoj) ne povis okazi. Same ankaŭ
koncerne la rilatojn inter NROj kaj naciaj misioj. La normalaj kunsidoj de
la  NRO-komitatoj  ĉesis  okazi.  Kelkaj  NRO-komitatoj  daŭrigis  almenaŭ
iom da kunsidado virtuale, sed la komitato en kiu UEA ĉefe aktivas, nome
tiu pri edukado, ne okazigis eĉ virtualajn kunsidojn. Do, en tiu sektoro ĉio
haltis. 

Kvankam UEA havas oficejeton tuj  apud la UN-domo, dum la pasintaj
monatoj ĝi estis praktike nealirebla.
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2. CoNGO 

Rilatoj kun la Konferenco de Neregistaraj Organizoj en konsultaj rilatoj
kun EKOSOK (la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN – la ĉefa ligo inter
UN kaj NROj) estis same interrompitaj, sed la estraro de CoNGO (UEA
estas estrarano de tiu grava organizo, rezulte de baloro antaŭ duo da jaroj)
almenaŭ sukcesis renkontiĝi virtuale. Mi restas en proksima kontakto kun
la prezidanto de CoNGO (tamen ne tiel proksima kiel antaŭe: niaj oficejoj
estas en la sama konstruaĵo, sed ankaŭ ĉe CoNGO oni laboras dehejme). 

Malpli  sukcesa estis  interkonsento kun CoNGO pri  kuna dungo de sta-
ĝanto por helpi ambaŭ organizojn, ĉar la fermiĝo de la UN-domo esence
faris lian laboron neplenumebla. UEA kaj TEJO ankaŭ faris interkonsenton
pri helpo de dungito de TEJO, Spyros Papadatos, en la UN-laboro, sed tio
montriĝis ankaŭ malfacile plenumebla, malgraŭ niaj klopodoj.

Unu  el  la  pozitivaj  efikoj  de  la  kunlaboro  kun  CoNGO  estas  tio,  ke
CoNGO komencis aperigi ĉe sia retejo ĉefajn dokumentojn en Esperanto-
traduko. La Novjara Mesaĝo de la prezidanto de CoNGO baldaŭ aperos ĉe
ties retejo (http://ngocongo.org/) , ankaŭ en Esperanto.

3. MondaFest’ 

La temo de la neokazinta Universala Kongreso 2020 (“UN 75-jara”) estis
transmetita al la Monda Festivalo de Esperanto, kie ni havis la grandan
lukson de tempo: ni povis organizi plurajn aranĝojn – diskutojn, prelegojn,
podiajn  prezentojn  k.s.  –  tra  du-tri  monatoj.  Dank’ al  la  laboro  de  la
organiza komisiono de la festivala temo, kaj precipe al Rakoen Maertens,
ni  malnetigis  detalan  raporton,  kiun  mi  nun  finredaktas,  kaj  kiu  estos
prezentita al UN. 

UN sendis specialan videosaluton al la Festivalo, farita de Fabrizio Hoch-
schild-Drummond, kunordiganto de la programo por la 75-jariĝo de UN.
Kiam la kongreso en Montrealo estis ankoraŭ planata, UEA invitis s-ron
Hochschild ĉeesti la kongreson – kaj li akceptis. Bedaŭrinde, ke tiu vizito
ne povis okazi.
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Esperanto estis inter la lingvoj uzataj en enketo lanĉita de UN okaze de la
75-jariĝo de UN. Jon Liechty aktive helpis en administrado kaj funkciigo
de la enketo. 

4. Gvidilo pri la Celoj por Daŭripova Evoluigo

Unu el la flankaj produktoj de MondaFest’ estis gvidilo al la 17 Celoj. La
gvidilo, sub redakto de Rakoen Maertens kaj mi, enhavas 17 ĉapitrojn pri
la 17 Celoj, de entute 17 esperantistaj fakuloj. Ĝi estas trovebla en la retejo
esperantoporun.org kaj  estas  ankaŭ  havebla  libroforme  ĉe  la  eldonejo
Mondial. Ni esperas, ke, iom post iom, la diversaj landaj asocioj kaj aliaj
Esperanto-asocioj utiligos la gvidilon kaj donos pli da atento al la Celoj.
Se ni faros tion, ni ne nur faros utilan laboron, sed ni ankaŭ povos tion
raporti  al  UN kaj  tiel  montri,  ke  ni  faras  nian  eblon  por  antaŭenigi  la
Celojn.  Nia  kunlaboranto  Anna  Bennett  lanĉis  diskutan  grupon  en
Esperanto pri la 17 Celoj.

5. Specialaj tagoj

UN havas tutan kalendaron da specialaj tagoj (UN nomas ilin “specialaj
observoj”) pri plej diversaj temoj. Ni kreis liston de dudeko de tiuj ĉiujaraj
tagoj (ekzemple, UN-Tago, Homrajta Tago, Internacia Edukada Tago, Tago
de Ne-Perforto k.s.). Ni klopodas observi ilin per iu speciala deklaro aŭ
komuniko kaj ni klopodas konvinki la Esperanto-movadon atenti ilin kaj la
laboron  kiun  ili  reprezentas.  Niaj  tiurilataj  elpaŝoj  ĝis  nun  havis  nur
limigitan efikon – kvankam ili ja donas al ni bonan okazon kontakti UN
kaj ankaŭ informi aliajn NROjn. Ni do lanĉis du novajn iniciatojn: (1) Ni
klopodos jam kelkajn semajnojn antaŭe pretigi niajn deklarojn kaj cirkuligi
ilin  en  la  E-movado,  do ne  fari  ĉion  lastmomente,  kaj  (2)  Ni  pretigos
gvidilon (iom similan al tiu pri la 17 Celoj) pri la diversaj tagoj kiujn ni
aparte markas. Anna Bennett konsentis kunordigi ĉi-lastan laboron. 

6. Informilo 

Per la januara-februara numero de nia dumonata informilo, ni atingos la
kvindekan numeron sub mia redakto. Ni daŭrigos la aperigon, sed serĉas
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manierojn pli rekte ligi la informilon ankaŭ al retaj medioj. Ni ŝatus ankaŭ
penetrigi la materialon en la nacilingvan informadon en la diversaj landoj. 

7. NRO-Komitato pri Lingvo kaj Lingvoj

Konstanta plendo de UEA kaj fakuloj pri lingva politiko estas la manko de
atento al la lingva dimensio de la laboro de UN. La ses oficialaj lingvoj de
UN ne estas egale pritraktataj. La du lingvoj de la Sekretariato, la angla kaj
la franca, ankaŭ ne estas egalaj. La utiligo de aliaj lingvoj en la laboro de
UN, ekzemple por atingi pli vastan publikon, ricevas malpli da atento ol
oni atendus en organizo unu el kies celoj estas mobilizi la ordinarajn ho-
mojn por kunhelpi en la agado. Ekzistas antaŭjuĝoj rilate la relativan pre-
stiĝon de la diversaj lingvoj.

Por finfine malfermi tiujn ĉi demandojn al publika diskutado, UEA pro-
ponis  starigon  de  Komitato  de  NROj  pri  Lingvo  kaj  Lingvoj  (do  pri
lingvouzo kaj pri  lingvoelekto).  Ekzistas jam trideko da tiaj tielnomataj
NRO-Komitatoj  sub  aŭspicio  de  CoNGO  en  Novjorko,  kaj  iom pli  ol
dudeko en Ĝenevo kaj Vieno. Por starigi tian komitaton, oni bezonas du-
dekon da fondaj NROJ kiuj estas samtempe membroj de CoNGO. Ĝis nun
ni varbis 14. Ni nun serĉas la aliajn 6. Ili devas esti organizoj ne nur mem-
broj de CoNGO sed ankaŭ en konsultaj rilatoj kun Ekosok.

Se niaj klopodoj sukcesos, temos pri signifa antaŭenpaŝo. Estas multe pli
facile konvinki misiojn ĉe UN aŭ funkciulojn de UN aperi ĉe tiuj komitatoj
ol klopodi fari tion ekster la formalaj strukturoj. Kaj tio faciligos levadon
de lingvaj demandoj en la sino de UN.

8. Simpozio

La Studo-Grupo pri  lingvo kaj Unuiĝintaj  Nacioj,  kiujn ni  lanĉis  antaŭ
pluraj jaroj kaj en kiu kunlaboras fakuloj pri lingvoj, UN-oficistoj, diplo-
matoj, kaj reprezentantoj de NROJ, organizas ĉiujare en Novjorko simpo-
zion. Pro la pandemio, ni estis devigataj prokrasti tiun por 2020. Nia temo
estis “Lingvo kaj Migrado”. La simpozio de 2020 fakte estis kunlabora
aranĝo kun la koncerna esplorcentro de la Universitato Princeton. Ni nun
decidis okazigi la simpozion virtuale en la jaro 2021, sub samaj aŭspicioj,

16



tra entute kvin tagoj inter la 19-a de aprilo kaj la 1-a de majo. Laŭ la nun
antaŭvidata plano, ni prezentos referaĵojn kaj okazigos diskutojn dum tri
horoj en ĉiu el tiuj kvin tagoj (19, 21, 23, 28 aprilo, kaj 1 majo). La sesioj
(en  la  angla  lingvo)  komenciĝos  je  la  10-a  horo  (15-a  horo  UTC) kaj
finiĝos je la 13-a horo (18-a horo UTC), do je horoj konvenaj almenaŭ por
la amerikaj kontinentoj kaj Eŭropo. Detalojn de la programo ni anoncos
baldaŭ. Aliĝo estos necesa, sed senpaga. Kutime en la ĉiujara simpozio
partoprenos kiel  parolantoj  ankaŭ oficistoj  de UN kaj reprezentantoj  de
misioj kaj NROj. Ĉi-foje, la partopreno de UN estos tre limigita pro la
pandemio.

Kunaŭspicias la Simpozion ankaŭ CED, ESF, la Centro pri Aplika Lingvi-
stiko (Vaŝintono), kaj Birkbeck, Universitato de Londono.

9. Organiza strukturo

Jam de kelkaj jaroj Sara Spanò, iama estrarano de UEA, helpas prizorgi la
formalaĵojn  de  niaj  rilatoj  kun  UN,  raportante  pri  niaj  oficialaj  repre-
zentantoj, akirante oficialajn UN-permesilojn, ktp. Mi ĝojas informi, ke ŝi
konsentis, kaj la estraro de UEA aprobis, iom pli vastan rolon por ŝi ekde
2021.  Ni  multe  dankas  al  Sara  pro  tiu  preteco.  Ŝi  kunordigos  la  UN-
laboron  en  la  diversaj  centroj  (Novjorko,  Vieno,  Ĝenevo,  certagrade
Parizo),  tiel  permesante al  mi iom pli forte koncentri  mian energion en
Novjorko.

Jon Liechty jam helpas nin en la UN-agado, kaj nun konsentis (dankon,
Jon) daŭrigi en la jaro 2021. Scott Turton lastatempe informis nin, ke li ne
plu povos daŭrigi sian laboron kiel prizorganto de la retejo esperanto  por  -  
un.org. Ni nun serĉas novan prizorganton. Scott prizorgos la retejon ĝis la
fino de marto. Se ĝis tiam ni ne trovos novan prizorganton, Chuck Mays
prizorgos ĝin intertempe.  Ulrich Becker kaj  Sofiya Soskina daŭre pri-
zorgas  dissendon  de  la  informilo.  François  Lo  Jacomo,  aldone  al  sia
laboro ĉe Unesko, tradukas ĝin en la francan.
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Resume, do,  la  jaro 2020 montriĝis pli  sukcesa ol  ni  antaŭsupozis,  sed
malpli sukcesa ol ni esperis. La fidela subteno de nia UN-laborgrupo estis
granda kontribua faktoro en niaj atingoj. Dankon!

Pli pri UN kaj Esperanto

Kungfua Kunikleto naturmedie konscia – en Esperanto 

La  filmstelulo  Kungfua  Kunikleto  kaj  liaj  geamikoj  pace  batalas  en
Esperanto por savi la naturan medion! Nova tute internacia projekto planas
serion da animaciaj  filmaj epizodoj kiuj  samtempe amuzos kaj  lernigos
infanojn  tra  la  tuta  mondo.  Ĝin  akompanos  serio  de  libroj,  ĉiu  en  du
lingvoj,  nome  Esperanto  kaj  la  lingvo  de  la  koncerna  regiono;  kaj  la
Esperanto-originalon sekvos adaptoj en aliaj lingvoj.  La komenca spon-
sorado por la projekto venas el Ĉinio, la reĝisoro kaj enscenigisto estas
hispanaj, kaj la komencan filmon oni muntas en Romo, kun subteno de la
Itala  Esperanto-Federacio.  Nun planata  estas  epizodo en kiu  heliko kaj
gazelo parolos en Esperanto, je la granda ĝojo de ĉiuj aliaj bestetoj. La
gvidantoj de la projekto rezonas, ke, pli kaj pli, infanoj kreskas en urboj
kaj  ne  spertas  la  naturon:  por  ĝin  savi,  necesas  ĝin  kompreni.  Vidu:
https://www.youtube.com/watch?v=rwlx46xYLwM&feature=youtu.be 

Pensinstigo okaze de la Tago 
de Indiĝenaj Popoloj de Ameriko (12 oktobro)

Laŭ Miguel  Trancozo  Trevino,  en  artikolo  ĉe  la  anglalingva  programo
BBC Future, “La angla kaj manpleno de aliaj lingvoj dominas Interreton,
sed tio lasas indiĝenajn kulturojn sen reta voĉo. Nun ili laboras por enretigi
siajn lingvojn.”

“Imagu, ke via plej ŝatata socimedia platformo ne permesas al vi enmeti
informojn en la angla.  Aldone, pensu pri klavaro kiu ne permesas al vi
tajpi viajn proprajn vortojn. Vi tiam havus du eblecojn: aŭ transiri al alia
lingvo aŭ resti ciferece silenta.”

18

https://www.youtube.com/watch?v=rwlx46xYLwM&feature=youtu.be


“Estas 7000 lingvoj kaj dialektoj en la mondo,” skribas la aŭtoro, “sed nur
7  procentoj  aperas  en  publikigata  reta  materialo,  laŭ  kampanjo  Whose
Knowledge? (Kies scioj?), kampanjo kiu celas enrete videbligi la sciojn de
marĝenaj komunumoj.”

“Dum Fejsbuko subtenas ĝis 111 lingvojn, kio igas ĝin la plej multlingva
reta socimedia platformo, enketo publikigita de Unesko en 2008 trovis, ke
98 procentoj de la retpaĝoj ĉe Interreto aperas en nuraj 12 lingvoj, kaj du-
ono de tiuj retpaĝoj estas en la angla. Tio reduktas la retan lingvan diver-
secon al manplena da lingvoj, kaj malfaciligas la situacion de tiuj kiuj pa-
rolas unu el la ekskluditaj interretaj lingvoj.”

[Esperanto por UN n-ro 49]

Kontraŭ nukleaj armiloj en Japanio
Esperantistino sola kolektis pli ol 100 mil subskribojn kontraŭ nukleaj 
armiloj

La 27-an de septembro 2020 en la ĵurnalo Asahi kaj la 16-an de novembro
en la ĵurnalo Tokio aperis grandaj artikoloj pri s-ino Oŝioka Taeko loĝanta
en  la  urbo  Hiroŝima.  La  du  artikoloj  estas  similaj,  do  mi  tradukos  la
artikolon aperintan en la ĵurnalo Tokio.Por abolo de nukleaj armiloj eksa
instruistino sola kolektis 109 mil voĉojn antaŭ la Atombombita Kupolo.

1. Artikolo pri s-ino Oŝioka Taeko

109 000. Tiu estas la nombro de la subskriboj, kiujn s-ino Oŝioka Taeko,
eksa instruistino 71-jara, sola kolektis dum la pasintaj kvar jaroj. 
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La 24-an de oktobro Honduro anoncis al la Unuiĝintaj Nacioj, ke ĝi ratifis
la Traktaton pri Abolo de Nukleaj Armiloj. Tiu ĉi traktato estis adoptita de
122 landoj en la UN en julio 2017 kaj en tiu tago ĝi gajnis la ratifon de 50
landoj en la mondo por ekfunkcii. Okaze de tiu ĝojiga novaĵo, oni decidis
daŭrigi kolektadon de subskriboj ĝis la fino de 2020. S-ino Oŝioka staradas
antaŭ la Atombombita Kupolo, dirante, “Danke al la Traktato mi povas pli
pozitive kaj fiere kolekti subskribojn”.

Traktato pri Abolo de Nukleaj Armiloj

Ĝi enhavas malpermeson de uzoj de nukleaj armiloj, minacoj per ili,
produktado, posedo, eksperimentado, stokado ktp. kaj en ĝia antaŭ-
parolo estas menciite,  ke por ke nukleaj armiloj  neniam plu estu
uzataj, kompleta forigo de nukleaj armiloj estas necesa. La traktato
ekvalidis la 22-an de januaro 2021.

“Nun ekzistas 14 000 nukleaj armiloj en la mondo, kiuj povos detrui nian
estontecon”, tiamaniere ŝi alvokas al la vizitantoj al la . “Unu el la efikaj
rimedoj por ŝanĝi tian mondon estas via subskribado. Ĉu vi ne subskribos
por paco kiel valora memoro pri via vizito al Hiroŝima?” Al ŝiaj alvokoj
etendiĝas multaj manoj.
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Gepatroj de s-ino Oŝioka loĝis en la
duoninsulo Koreio ĝis la fino de la
milito.  Ŝi  naskiĝis  en  Hiroŝima  3
jarojn  post  la  atombombado  de
Hiroŝima fare de la usona armeo en
1945. Ŝi ne estas atombombito, sed
ŝi laboris en la urbo kiel instruistino
kaj  instruis  al  la  gelernantoj,  kiel
grava  estas  paco.  En  2008  ŝi

emeritiĝis,  sed  ankaŭ  poste  ŝi  volis  engaĝiĝi  en  paca  edukado,  kaj
komencis gvidi gelernantojn, kiuj vizitas la urbon en ekskurso, en la Paca
Parko,  kie  estas  tiu  Atombombita  Kupolo,  kaj  rakontis  anstataŭ  mal-
juniĝintaj atombombitoj iliajn spertojn al tiuj gelernantoj kaj turistoj.

Kolektado  de  subskriboj  kontraŭ  nukleaj  armiloj  komenciĝis  en  2016.
S-ino  Oŝioka  elektis  la  Kupolon  kiel  sian  novan  klasĉambron,  kaj  ko-
mencis  kolekti  subskribojn.  Ŝi  alvokis  al  turistoj  sendepende  de  iliaj
naciecoj. Ŝi faris materialojn pri la atombombado kaj klarigis la tragedion.
Tiamaniere la nombro de la kolektitaj subskriboj pli kaj pli grandiĝis.

Komence  ŝi  celis  70 000 subskribojn,  ĉar  tiu  nombro da  atombombitoj
dormas en la Monumento pri Viktimoj de Atombombo. Dum la kolektado
iuj malvarme rifuzis subskribi je ŝia malĝojo, tamen ŝi ĉiam venkis tiajn
malkuraĝigojn kaj paŝis antaŭen, kuraĝigite de la Traktato pri Abolo de
Nukleaj Armiloj ratifita en 2017. En printempo 2019 ŝi atingis sian cel-
on,tamen  ŝi  ne  ĉesigis  la  kolekta-
don.  En  januaro  de tiu  ĉi  jaro  la
nombro atingis 100 mil. 

La subskribokolektado okazis en la
tuta  mondo,  kaj  en  septembro  la
nombro superis 12 milionojn. Kiam
la Traktato estis finfine adoptita de
50 landoj la 25-an de oktobro, kiel
kutime s-ino Oŝioka staris antaŭ la .
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Ŝi deklaris fiere, “Malgrandaj landoj subskribis por la Traktato, kontraŭ-
starante  la  premon de la  grandaj  landoj.  Nun venis  la  japana vico.  Ni,
japanoj,  devas  plifortigi  nian  movadon,  por  ke  Japanio  adoptu  la
Traktaton”.

2. Ŝia eseo “Mi volas sendi al la mondo voĉojn de la viktimoj”

Ekde aŭgusto 2016, kiam mi havas tempon, mi staras antaŭ la Atombom-
bita Kupolo por kolekti subskribojn por la abolo de nukleaj armiloj.

Kiam mi parolas al la aŭskultantoj pri la cindro de 70 mil sennomaj vik-
timoj kaj  814 kunnomaj viktimoj enterigitaj  en la  Memorturo de atom-
bombo trans la rivero, surprizo aperas sur la vizaĝo de ĉiuj aŭskultantoj. 

De la Atombombita Kupolo vidiĝas la Monumento pri Viktimoj de Atom-
bombo. Sub  tiu  monumento  estas  konservitaj  119  kajeroj  kun  324129
viktimoj dum la pasintaj 75 jaroj. Inter ili estas unu blanka kajero speciale
preparita por tiuj viktimoj, kiuj lasis sian cindron sennome kaj kiuj estis
enterigitaj ie ne konate. Unu fojon jare oni aerumas ilin ekstere, foliumante
paĝon post paĝo en ventetoj.  Kiam mi parolas pri tiuj aferoj,  mi sentas
kompaton elfonti inter la aŭskultantoj.

Mi volis transsendi al la mondo voĉojn de tiuj viktimoj, kiuj pereis sen-
nome kaj ne havas rimedon por esprimi sian senton. Mi volis kolekti pli ol
70 000 subskribojn, ĉar samnombraj nomoj de la viktimoj estas konservitaj
en la Monumento.

En julio  2017 la  Traktato  por  aboli  nukleajn  armilojn  estis  adoptita  en
Unuiĝintaj Nacioj kaj poste en 2017 la Nobel-premio por paco estis al-
juĝita  al  ICAN  (International  Campaign  to  Abolish  Nuclear  Weapons,
Internacia  Kampanjo  por  aboli  nukleajn  armilojn).  Tiuj  du memorindaj
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aferoj multe kuraĝigis la movadanojn. Ni povis alvoki al homoj kun fido,
ke subskriboj povos certe kontribui al la paca mondo. 

En oktobro la nombro de subskriboj, kiujn mi kolektis, superis 100 000.
Mi kolektis tiujn po unu, parolante kun homoj el la tuta Japanio, de Ho-
kajdo ĝis Okinavo,  kaj  kun homoj el  124 landoj.  Mi rememoras jenajn
voĉojn:

Maljuna paro: Ni finfine sukcesis veni al Hiroŝima. Ni opinias, ke tiu ĉi
vizito al Hiroŝima estas nia devo. Ni estas koleraj kontraŭ la japana regi-
staro, kiu kontraŭas la Traktaton por aboli nukleajn armilojn.

Juna paro kun infano: Por la brila estonteco de mia infano ni neniam per-
mesas la uzon de nukleaj armiloj.

Iu eksterlandano: Mia lando ne havas armeon.

Alia eksterlandano: Mia lando estas jam libera de nukleaj armiloj.

Alia eksterlandano: Mia lando jam ratifis la Traktaton por aboli nukleajn
armilojn.

Alia  eksterlandano  kun  manpremo  kun  mi:  Mia  lando  havas  nukleajn
armilojn. Mi devas ŝanĝi mian landon.

Parolante kun tiom da homoj, mi sentas, ke ĉiuj havas fortan deziron vivi
pace, kvankam ili vivas en malsamaj situacioj.
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Dum mia agado mi estis multe kuraĝigita. Kiam mi gvidis 15 gelernantojn
el alia gubernio, ĉiĉeronante de monumento al monumento. Kiel kutime mi
montris grandajn fotojn. Tiam mi rimarkis maljunan paron el eksterlando
staranta  malantaŭ  la  gelernantoj.  Kiam ni  moviĝis  al  alia  monumento,
ankaŭ ili sekvis nin. Kiam mi finis la gvidadon, ili eniris en la Pacmuzeon
post riverencado al mi.  Mi revenis al mia kutima loko por kolekti sub-
skribojn. Ili revenis al mi. Mi demandis al ili, “Vi aŭskultis mian klarigon,
sed ĉu vi povis kompreni ĝin?”

Ili respondis, “Ni ne povis kompreni vian klarigon en la japana lingvo, sed
ni komprenis, kion vi klarigis, danke al viaj gestoj kaj la fotoj. Ni emoci-
iĝis tiel multe pro la honesta sinteno de la gelernantoj, ke ni sekvis vin ĝis
la fino. Via agado estas laŭdinda. Ni rekomendos al niaj nepoj, ke ili venu
al Hiroŝima por aŭskulti vin. Ni volonte subskribos por sennuklea mondo.
Estas granda honoro, ke ni povas subskribi por paco.” Mi adiaŭis ilin kun
varmega manpremo.
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Iun tagon israela grupo venis kaj subskribis. Apude estis gelernantoj. Ilia
instruisto diris  al  la  gelernantoj,  “Nu, ni  fotu! Ridu kaj  figrosignu ‘Pa-
con!’” La gelernantoj fingre montris V. Vidante tion, mi sentis malĝojon
kaj koleron, ĉar malantaŭ ili staras la Monumento por la viktimoj. Mi diris
al mi, “Ne faru tion! Tiu ĉi loko ne estas loko por ridi!”

Unu maljunulo el la grupo vidis tiun scenon kaj proksimiĝis al mi. Li diris,
“Kiel tiu instruisto kaj la gelernantoj povis ridi kun fingra gesto de V antaŭ
la Monumento por viktimoj? Neniu lernanto faras tian aĉan agon en la
Nazi-koncentrejo  Auschwitz-Birkenau.  Tiu  V-signo  signifas  venkon  de
brita ĉefministro Winston Churchill. Kiel ili povis montri V-signon ĉi tie,
kie multege da civitanoj estis masakritaj?”

Mi tre hontis. Mi hontis pro tio, ke mankas al la japanaj lernejoj edukado
pri la japana moderna historio kaj pri la japana invada milito.

Tiamaniere la movado por aboli nukleajn armilojn estas subtenata de pac-
amaj homoj en la mondo. La Traktato estis subskribita de 122 landoj en
2017, ratifita de 50 landoj en oktobro 2020 kaj ekvalidis en januaro 2021.
Tamen Japanio nek subskribis, nek adoptis la Traktaton, pretekstante, ke la
Traktato enkondukos malharmonion inter la posedantaj landoj kaj ne pose-
dantaj landoj. Japanio, kiu suferis/as tri fojojn pro nukleaj armiloj en Hiro-
ŝima, Nagasaki kaj Bikini, kontraŭas la Traktaton. Nun Japanio fariĝis la
plej granda obstaklo por la paca mondo. Ni devas ŝanĝigi al la japana regi-
staro  tiun  politikon.  Por  efektivigi  la  pacan  mondon,  mi  plu  klopodas
kolekti subskribojn ĝis la fino de tiu ĉi jaro. 

3. Traktato pri abolo de nukleaj armiloj

La 24-an de oktobro Honduro anoncis al la Unuiĝintaj Nacioj, ke ĝi ratifis 
la Traktaton pri Abolo de Nukleaj Armiloj. Tiu ĉi traktato estis adoptita de 
122 landoj en la UN en julio 2017 kaj en tiu tago ĝi gajnis la ratifon de 50 
landoj en la mondo por ekfunkcii. Ĝi enhavas malpermeson de uzoj de 
nukleaj armiloj, minacoj per ili, produktado, posedo, eksperimentado, 
stokado ktp. kaj en ĝia antaŭparolo estas menciite, ke por ke nukleaj 
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armiloj neniam plu estu uzataj, kompleta forigo de nukleaj armiloj estas 
necesa. La traktato ekvalidis la 22-an de januaro 2021.

Ĉi-apude estas  mapo
pri la ratifintaj landoj.
El Eŭropo 5 landoj ra-
tifis,  El  Azio  7,  el
Mezoriento 1, el Afri-
ko 6, el Nord-Ameriko
0,  el  Mez-  kaj  Sud-
Ameriko  21  kaj  el
Sud-Pacifiko 10.

Ne ratifis la landoj, kiuj posedas nukleajn armilojn. Ili estas Usono (pose-
danta 5800 nukleajn armilojn), Rusio (6375), Ĉinio (320), Francio (290),
Britio (215), Pakistano (160), Barato (150), Israelo (90) kaj Nord-Koreio
(30-40?). 

En la  mapo ratifintaj  landoj  estis  grize  markitaj.  Ĉiuj  estas  malgrandaj
landoj. Kazaĥio ratifis. En ĝi estis eksperimentejo de eksa Sovetunio kaj eĉ
nun multaj suferas pro la malsano pro radioaktiveco. Multaj malgrandaj
landoj en Suda Pacifik-Oceano ratifis. Ili estis kaj estas viktimoj de nukleaj
eksperimentoj de Usono kaj Francio. Do, certe vi opinias, ke Japanio rati-
fis, ĉar ĝi estis la unua viktimo de nukleaj armiloj, sed ve! Japanio ne nur
ne  ratifis la Traktaton, sed kontraŭis ĝin, insistante, ke la traktato enkon-
dukos malharmonion inter la posedantaj landoj kaj ne posedantaj landoj,
kaj ĝi promesis, ke ĝi peros ilin, sed en efektiveco ĝi faris nenion. Ĝi nur
sekvis la politikon de Usono. Nun Japanio estas mokita de la mondo pro
tiu  malhonesta  sinteno.  Se Japanio  adoptos  la  Traktaton,  la  pacmovado
multe progresos, tial estas devo de japanaj pacamantoj, ke ili puŝu la regi-
staron al la paca vojo, ne al la milita vojo de militema Usono.

HORI Jasuo
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Dekamerono
La plej fama verko de Giovanni Boccaccio estas Dekamerono, skribita de 
1349 ĝis 1352. La titolo signifas ”10 tagoj” kaj raportas pri 10 gejunuloj 
kiuj ĉiutage dum 10 tagoj rakontas unu rakonton, entute 100 novelojn. 

Tio okazis en Florenco, kiam la enloĝantoj reagis malespere diversmaniere
dum la pesto plagis: kelkaj vivis izolitaj en malgrandaj fermitaj kaj 
memprovizaj grupoj, aliaj forlasis la urbon, kelkaj malbridis sin en drin-
kado kaj muzikado kaj ĝuante la tempon kiu verŝajne estus la fino de ilia 
vivo.

La 7 nobelaj junulinoj kaj 3 junuloj decidis forlasi la urbon kune kun siaj 
servistaroj por eskapi kaj forgesi la teruraĵojn de la pesto. Ili instalis sin en 
kampara loĝejo la venontajn 10 tagojn kie ili ĝuis la festan manĝaĵon kaj 
ludrondon kiel kontrasto al la cirkonstancoj en Florenco. Por distri sin ili 
kiel supre menciite rakontis ĉiutage dum 10 tagoj historieton.

Interese estas dum la nuna plago de la viruso kompari la 2 epokojn: tiam 
ne ekzistis vakcinado, do la enloĝantoj devis trovi individuajn solvojn por 
entute elteni kaj travivi la epidemion.
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En 1995 LF-koop eldonis Dekameronon (la unuajn tri tagojn) en Esperanta
versio, tradukita de Elsa Martinelli kaj Gaston Waringhien. Ĝi aĉeteblas en
nia Libroservo. Bonvolu mendi ĝin ĉe libroservo@esperanto.dk (ĝi kostas 
210 kronojn plus sendokostoj).
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