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Bonvenon
al la Tria Skandinavia Renkontiĝo de la 27-a ĝis la 30-a de majo!
Ni estas feliĉaj povi anonci ke la Tria Skandinavia
Renkontiĝo okazos ĉi-jare. Laŭ la origina ritmo ĝi devus
okazi pasintan jaron, sed pro la kronviruso ni ŝovis la
eventon. Ni nun scias ke la viruso cedos kiam la
temperaturoj altiĝos, kaj nia dana asocio DEA kunvenis
fizike por nia jarkunveno pasintjare komence de junio.
Pro tiaj spertoj ni opinias ke eblas realigi la renkontiĝon ĉi-jare.
Dum la pasinta kongreso en 2018 Svedio bone gvidis, kaj ĉi-jare Danio
estas gastiganto, kaj ni kompreneble esperas ke Norvegio respondecos en
2025.
Ni esperantistoj estas homoj kiuj havas la deziron lingve kunigi la
mondon, kaj nia skandinavia kunlaboro estas eta ekzemplo pri tio. Niaj tri
landoj havas lingvojn kiuj havas fratan proksimecon. Ni komprenas unu la
alian, sed malgraŭ tio ni invitas vin al kunesto kaj provi ĉu niaj esperantaj
flugiloj daŭre taŭgas por flugi. Estas pri ĉiuj kapabloj tiel ke kiam ni uzas
ilin, ili plifortiĝas kaj nia plezuro uzi ilin kreskas. Iu ŝarga homo iam diris
ke ne donas la ni la plej grandan plezuron la atingo de niaj celoj, sed la
vojo tien. Dum longa tempo ne estis fizikaj kongresoj, kaj nun vi havas
ŝancon denove trovi la fruktodonan esperantan medion.
Multaj homoj restis izolitaj dum la viruso, kaj laŭ la informo de la dana
registaro la viruso cedas kaj verŝajne iom post iom foriros.
Mi esperas ke mi sukcesis instigi vin partopreni la Tria Skandinavia
Renkontiĝo kaj tiel fortigi nian kunlaboron. Kiel vi povas vidi en la
provizora programo, ni bezonas iom da helpo de vi. Por havi fluan kaj
interesan programon, mankas du prelegantoj el ciu lando, kaj kuraĝaj
homoj kiuj volus distri nin pere de mallongaj distraĵoj al la komuna
vespero. Jam estas kelkaj kiuj ofertis ion. Povas esti kanto, skeĉo,
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laŭtlegado aŭ rakonto de amuza historio. Se vi havas kanton, sendu la
notojn al mi, kaj dana gitaristo kiu partoprenos povus akompani nin.
La pasintan Skandinavian Kongreson partoprenis 45 homoj. Ni decidis fari
minimuman limon de partoprenantojn al 35. Do, ni esperas ke estas vasta
intereso por la la projekto.
Vi trovos pli da informoj pri la kongreso ĉe esperantonordio.org/kongreso/.
Amike
Peter Wraae
Prezidanto de Dana Esperanto-Asocio
peter@wraae.dk

UNUECO, ESPERO, AMIKECO
Nia vojo en 2022 – bondezira mesaĝo de UEA
Unueco, espero, amikeco: jen vortoj,
kiuj bone difinas la laboron de UEA
kaj per kiuj la Asocio sincere
bondeziras al ĉiuj homoj. La laboro
de UEA baziĝas sur la verko de L. L.
Zamenhof, sur la pensoj de Hector
Hodler kaj sur la internacia kunlaboro
de landaj kaj fakaj asocioj de esperantistoj. UEA estas nenio, krom ĉiuj el
siaj membroj, kies kolektivo kapablas kun espero kaj obstino evoluigi la
laboron por Esperanto. Kaj al tiu laborado rekte aŭ nerekte ligiĝas ĉiuj
esperantistoj en la mondo. En 2022 UEA en unueco daŭre restos la reto,
kiu kunligas tiom da espero, kaj la tegmento, kiu gastigas tiom da
amikeco, kiel ĉeforganizaĵo de Esperanto en nia planedo!
La riĉa enhavo de la januara numero de “Esperanto” resumas la atingojn
de 2021, bonvenigas agadojn por 2022 kaj provokas gravajn kaj utilajn
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pensojn pri nia afero, ne nur pri tio, kion ni sukcesis fari, sed ankaŭ pri tio,
kion ni ne forgesu deziri atingi. “Sukceso por Esperanto dependas
unuavice de preparo de la vojo por ĝia akcepto”, skribas Prezidanto de
UEA Duncan Charters en sia novjara mesaĝo.
En tiu senco, en la jaro 2022 UEA atentos gravajn datojn kaj jubileojn. La
Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj
(CED), institucio de UEA direktita al universitata, esplora kaj dokumenta
agado pri Esperanto, interlingvistiko kaj internacia komunikado, 70jariĝos. Per CED UEA interalie okazigas la Esperantologiajn Konferencojn kaj la Nitobe-simpoziojn kaj ankaŭ eldonigas la revuojn Language
Problems and Language Planning (LPLP) kaj Esperantologio/Esperanto
Studies (EES). En 1952 “D-ro Ivo Lapenna fondis CED kun la celo
seriozigi Esperanton inter universitatanoj, esploristoj, politikistoj kaj
internaciaj organizaĵoj”, komentas la Prezidanto de UEA.
En 2022 UEA ankaŭ subtenos agadojn pri la 100-jariĝo de la Esperantoradiofonio, sendube unu el la ĉefaj rimedoj per kiu la internacia lingvo
disvastiĝis en la pasinta jarcento. Kaj aldoniĝos al la tagordo omaĝoj
memore al Lidja Zamenhof pro la 80 jaroj post ŝia morto en 1942; kaj por
festi la 135 jarojn de Esperanto, #NiaLingvo. Por ĉiuj agadoj UEA konstruas kunlaboron kun Pola Retradio, EUROKKA/Vinilkosmo, la Aŭstria
Nacia Biblioteko kaj aliaj grupoj kaj individuoj.
Kun espero kaj plena sindediĉo UEA laboras por la okazigo de la 107-a
Universala Kongreso de Esperanto (UK) en Montrealo, kiu laŭplane estos
ĉefscenejo por tiuj kaj multe da aliaj agadoj. La UK gastigos interalie
programerojn pri la agado de UEA ĉe UN, Unesko kaj pri indiĝenaj
lingvoj. Ili spegulos la Jardekon de Indiĝenaj Lingvoj, komenciĝantan en
2022, kaj la laborojn de la la Komitato de Ne-Registaraj Organizaĵoj pri
Lingvo kaj Lingvoj. Tiun komitaton UEA kunfondis por trakti la gravecon
de lingvaj demandoj en UN kaj atenti pri lingva diverseco, malegaleco kaj
diskriminacio. Aliĝi al la UK eblas ĉe uea.org/kongresoj.
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Krom malfermi la vojon al Esperanto en aliaj medioj, nia agado por
Esperanto mem pludaŭros akurate kaj ĉiam pli amplekse, kun la sama
spirito de sindediĉo. Lige kun UEA daŭre funkcios:
• la eldonado de la revuo Esperanto kaj de la revuo Kontakto, kiu en
2021 atingis sian 300-an numeron;
• la Universalaj Kongresoj;
• la sistemo de UEA-kontoj (kiu multe utilas por la internacia
kunlaboro en la movado);
• la Libroservo de UEA;
• la Biblioteko Hector Hodler;
• CED
• la Speciala Katedro de Interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la
Universitato de Amsterdamo – krom aliaj aferoj.
Daŭros la reta agado de UEA, interalie per
•
•
•
•
•
•
•

la reta revuo Esperanto
la internacia kalendaro EventaServo.org
la facillingva gazeto UEA.facila
la reokazigo de la Esperanto-Kvizo
la Forumo de UEA
la aŭspicio al la Fonduso Instigo kaj
la tenado de la spacoj de UEA ĉe Facebook (paĝo kaj grupo),
YouTube (UEAviva), Twitter, Vimeo, Instag ram kaj Telegram.

Same estos por la agado de UEA pri Eksteraj Rilatoj ĉe UN kaj Unesko,
konebla interalie per la spacoj UN Esperante kaj ĉe la laborgrupo
Esperanto por UN; kiel same por la scienca kaj kultura agadoj, kiuj
kulminas ĉe la Internacia Kongresa Universitato kaj la Belartaj Konkursoj.
Tamen aparte sekvinda estas la nova fazo de la unulingvaj ekzamenoj de
Esperanto laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER), kunlabore kun
Edukado.net, kiu en 2021 festis sian 20-jariĝon: la KER-ekzamenoj nun
kalkulos ankaŭ je la nivelo C2 kaj eblos plene rete trapasi ilin.
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Charters finas la novjaran mesaĝon en la revuo Esperanto, memorante la
pensojn de Zamenhof: “[li] estis tute konvinkita pri la neevitebla sukceso
de Esperanto, sed tio dependis precipe kaj principe de unu kondiĉo, kiu
estas en la mano de la esperantistoj. [...] Ŝlosilo de liaj zorgoj troviĝas en
deklaro farita en Dresdeno en 1908: ‘Se ni marŝos en tia sama harmonio
kiel ĝis nun, nenia forto en la mondo povos haltigi nian iradon … De nia
afero ĉio povas esti atingita nur per harmonio kaj konstanteco’. Adiaŭo [de
Zamenhof] en Krakovo en 1912 ripetis la admonon ‘laboru ĉiam en plena!
unueco. Per unueco ni pli aŭ malpli frue certe venkos’.” Pasiginte 110
jarojn de tiu mesaĝo, ni obstine tenas la strebojn al tiu vojo. Bonvenon
aliĝi en UEA por 2022. Pro vi UEA ekzistas. Pro vi ni laboras por
Esperanto kiel same por mondo pli bona.
[gaz kom 1007]

Individua membreco de UEA
UEA bezonas daŭre akiri pli da membroj por plenigi siajn multnombrajn
taskojn, kaj via membreco estas pli ol ĉiam ege bezonata. Pro la malbona
financa situacio de UEA, okazis lastjare ŝanĝoj rilate al la kotizsistemo.
Ĉu vi estas individua membro de UEA kaj jam pagis por 2022? Bone 😊
Ĉu vi estas individua membro de UEA kaj ankoraŭ ne pagis? Bonvolu tuj
fari!
Se vi ankoraŭ ne estas individua membro, bonvolu pripensi, ĉu ne estus
bona ideo iĝi IM.
Baza membreco (BM) inkluzivas:
• reta legado de la revuo Esperanto
• aliro al la reta membrospaco
• rabato ĉe kongresaliĝo
• rabato ĉe libroservo
• aliro al Delegita Reto (jarlibro).
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Kiel membro-abonanto (MA) vi ricevos, krom la supre menciitaj, paperan
eldonon de revuo Esperanto.
La kotizoj estas por MB 44 EUR aŭ 330 dkr. kaj por MA 74 EUR aŭ 560
dkr.

Nova kotizperanto
Arne Casper dum multaj jaroj estis peranto pri kotizpagoj al UEA, la
lastajn jarojn kun Ileana Schrøder. Ekde 2022 mi, Grethe Kvist, estas la
nova peranto. Cetere estas kelkaj aliaj ŝanĝoj. Vi ne plu ricevos paperan
leteron (multekostan kaj malrapidan) pri kotizpago, sed retan. Se vi ŝatas
havi la informojn papere, bv. konservi la gazeton, kiun vi tenas enmane.
Mi sendis retleteron al tiuj, kiuj estis membroj en 2021. Se vi ne ricevis,
bonvolu kontroli vian spamofiltrilon.
Pagmanieroj
Tre gravas, ke via kotizo al UEA estu pagata en eŭroj por esti senkosta por
UEA.
Vi povas pagi mem al UEA per kreditkarto aŭ Paypal, kondiĉe ke vi pagas
en eŭroj.
Kreditkarto: Vizitante la retan formularon uea.org/alighoj/spagilo
Paypal: Enirante vian propran Paypal-konton kaj sendante al
financoj@co.uea.org.
Se vi preferas pagi en kronoj, vi povas sendi vian kotizon al mia konto en
Jyske Bank, 7831-0004764354, kaj mi plusendos al UEA en eŭroj.
Se vi havas demandojn, vi povas skribi al mi: gk.viborg@gmail.com, aŭ
telefoni: 4110 3820.
Grethe Kvist

8

La Regna Arkivo
La 1-an de novembro Jens Stengaard Larsen parolis
en Konversacia Esperanto-Klubo, Kopenhago, pri la
transdono de nia arkivo al la Regna Arkivo en
Viborg. Jen la teksto de lia prelego.
La regna arkivo okupiĝas unuavice pri konservado de
dokumentoj de publika administrado. Ĝi do estas
precipe interesa por historiistoj, kaj por individuoj
kiuj interesiĝas pri genealogio. Sed oni ankaŭ akceptas arkivojn de
privatuloj kaj organizoj, se oni konsideras ke ilia enhavo havas daŭran
valoron. Nia prezidanto faris la korespondadon kun la Regna Arkivo, sed
mi havas la impreson ke ili tre volonte akceptis niajn dokumentojn.
Apud la Regna arkivo en Kopenhago, vi eble aŭdis pri la kvar landaj
arkivoj kiuj situas en Kopenhago, Odense, Viborg kaj Aabenraa. Sed
nuntempe ĉio tio estas unu sama arkivo, nur kun legosalonoj en la kvar
urboj. Tiu organiza ŝanĝo estis plenumita en 2014. Tial nia arkivo ne estas
en Kopenhago, kvankam DEA estas landa organizo. Ĝi estas en Viborg,
ĉar tiel estis plej oportune por la Regna arkivo.

Kreado de la arkivo
Estis enorma laboro ordigi nian arkivon. Mi uzis duonan jaron por tio, de
aŭgusto 2019 ĝis marto 2020. La Regna Arkivo havas specialan “Gvidilon
por privataj arkiv-kreantoj”. Tio kio plej impresis min en tiu gvidilo, estas
kiom gravas ke ĉio estu laŭeble simpla.
Unue, duoblaĵoj estas diablaĵoj. Oni devas forĵeti ĉiujn duoblaĵojn, ĉar ili
prenas spacon kaj kreas konfuzon. Estis multaj duoblaĵoj en nia arkivo.
Necesas forigi ankaŭ ĉiujn vinktojn kaj agrafojn (hæfteklammer og clips),
ĉar ili damaĝas la paperon. Eĉ pli malbona estas glu-bendo. Mi vere ĉagreniĝis pri Margrethe Noll kaj Gustav Kühlmann, ĉar ili ofte uzis glu-bendon
por kunteni siajn arkivaĵojn. Mi devis disigi ilin per akra tranĉilo kaj ofte
restis spuroj poste.
9

Mi ankaŭ devis forĵeti multajn gazetajn eltranĉaĵojn. Ekzistas hodiaŭ io
nomata Mediestream. Ĝi estas reta arkivo de radiaj kaj televidaj elsendoj,
kaj ankaŭ de milionoj da gazetaj artikoloj. Tial la Regna arkivo ne plu akceptas gazeteltranĉaĵojn, ĉar ĉiu interesito povas pli facile trovi kaj legi ilin
hejme.
Due, oni devas ordigi la materialon kaj meti ĝin en skatolojn. La gvida
principo estas la kronologia: la unua skatolo enhavu la plej malnovajn
arkivaĵojn, kaj la plej malnovajn oni metu plej sube en la kesto. Sed estas
ankaŭ persona principo: arkivaĵojn kiuj venas de la sama persono, oni laŭeble tenu kune. En nia arkivo tio precipe temas pri Poul Thorsen, kiu havis
grandan personan arkivon kun multaj interesaj aferoj.
Trie, oni devas paki la dokumentojn laŭeble dense. Oni prenas faskon da
paperoj kaj metas ilin en falditan A3-formatan folion. Sur la frontpaĝon de
iu fasko oni skribas titolon kaj daton kaj metas la faskon en la skatolon.
Tiel oni daŭrigas ĝis ĝi estas sufiĉe plena, kaj tiam oni surmetas la kovrilon. Neniom da ŝnuroj aŭ aliaj artifikaĵoj. En la arkivo la skatoloj simple
staras tiel dense ke nenio falas el ili.
Kvare, oni devas uzi specialajn arkivajn skatolojn el senacida kartono. Pri
tio mi tamen havis problemon, ĉar ne ĉio estis en la formato A4. Tiu paperformato ĝeneraliĝis nur en la 1960-aj jaroj. Kiam la arkivaĵoj havas formaton malpli grandan ol A4, tio ne estas tiel problema, sed kiam ili estas pli
grandaj, oni devas uzi pli grandan skatolon. Ofte iuj dokumentoj el la sama
tempo kaj persono povis eniri A4-formatan skatolon, dum aliaj de la sama
tempo aŭ persono postulis skatolon pli grandan. Tio bedaŭrinde kreas iom
da malordo en nia arkivo, sed tiaj estis la kondiĉoj.
Kvine, oni devas fari liston de la enhavo de ĉiu skatolo. Ĉiam simple: La
liston mi skribis komputile, presis, kaj metis en la unuan skatolon. Kiam
nia arkivo estis sendita al Viborg mi ne plu pensis pri ĝi, sed eble estus
bone se tiu listo estus videbla per nia hejmpaĝo. Laŭ la liverkontrakto inter
Dana Esperanto-Asocio kaj la Regna Arkivo, “La Regna Arkivo registros

10

la materialon”. Tio signifas ke iam listo estos videbla rete, sed ĝi ne estas
videbla ankoraŭ.

Uzi la arkivon
Sed se oni povas rete aliri la liston de la enhavo, kial ne ciferecigi la tutan
enhavon mem? Tiel ĉiuj povus havi rektan aliron al nia tuta historio. Tion
oni rajtas fari; sed estas granda laboro: estas 72 skatoloj! Aŭ pli ĝuste 66 –
ses el la skatoloj enhavas neskaneblan materialon.
Ĉiu ajn do rajtas skani la enhavon de tiuj 66 skatoloj. Iuj arkivoj restas sekretaj dum jardekoj post la livero, sed nia arkivo ne estas unu el ili. En ĉiu
legsalono de la Regna Arkivo troviĝas libroskanilo kiun la registritaj
uzantoj rajtas uzi.
Antaŭ ol uzi la arkivon, oni devas registriĝi kiel uzanto. Por tio oni bezonas sankarton kaj pasporton – por poste eniri, oni bezonas nur la sankarton.
La arkivejo enhavas kelkajn dokumentojn kiujn iuj ŝatus ŝteli aŭ detrui, do
oni devas esti preparita esti traserĉata antaŭ la eliro.
Se oni volas skani nian arkivon oni do unue devas iri al Viborg iun mardon, merkredon aŭ ĵaŭdon – ĉar nur dum dum sep horoj de tiuj tagoj la
arkivejo akceptas uzantojn. Oni devas kunporti poŝmemorilon por konservi la datumojn. Do se vi iam ferios al Viborg kaj havos tro multe da libera
tempo, vi nun havas ideon kiel utiligi ĝin!
Enhavo de la arkivo
Pri la enhavo mi unue akcentu ke ekster la landa organizo estas iom hazarde kio konserviĝis. Mi mem hejme havis multajn materialojn kiujn mi
delonge ne plu bezonis, sed nun fariĝis parto de la arkivo. Tio precipe
validas la junularan laboron de la 70-aj ĝis la 90-aj jaroj. La pli granda
parto de la kluba dokumentaro malaperis – krom, eble, materialoj konservitaj en iuj lokaj arkivoj. Nur Vejle kaj Næstved estas iom abunde reprezentitaj en nia arkivo.
Tio kio elstaras en tia arkivo bedaŭrinde plej ofte ne estas la normala aŭ
sukcesa laboro, sed la personaj konfliktoj. Ili kreas “personajn aktojn”,
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kiujn oni facile disigas el la normalaj “aferaj aktoj”, kaj tiel ili fariĝas facile videblaj en la arkivo. Sed se oni legas ĉiujn dokumentojn, oni trovas
ankaŭ konfliktojn kiuj ne atingas la surfacon, ne fariĝas publikaj. Tio estas
pli bona por ĉies anima paco, sed mi ne scias ĉu ankaŭ en la pli longa
perspektivo tio estas pli bona por la laboro. Mi donu ekzemplon.
Mi ĉiam miris kial Friis ne eldonis grandan Danan-Esperantan vortaron. Li
dum jardekoj gvidis la eldonejon Dansk Esperantoforlag en Aabyhøj apud
Aarhus, kaj unu el liaj plej sukcesaj eldonaĵoj estas Esperanta-Dana vortaro, kiu aperis en pluraj represoj de 1936 ĝis 1969 – sed simila vortaro en
la alia direkto aperis nur kun tiu de Harald Grønborg en 1949, kaj ĝi neniam estis represita aŭ reviziita. Montriĝis ke Friis ĉagreniĝis al Grønborg,
ĉar Grønborg opiniis ke konkurenco estas sana. Tial li ne volis rezigni pri
sia vortaro kvankam Friis havis similajn planojn. Sed laŭ Friis tio estus
malŝparo de laboro kaj mono. Ambaŭ sinjoroj estis sufiĉe noblaj por ne
porti la konflikton sur publikan terenon, sed eĉ se tio estis pli bona por la
personoj, ĉu longperspektive tio estis la plej bona por la laboro? Mi ne
scias.
Verŝajne estas pli multe da personaj konfliktoj kiam la afero prosperas ol
kiam ĝi malprosperas. Kiam la afero prosperas, eblas atingi honoron per
Esperanto – eĉ ian profiton, kiel en la kazo de eldonado de vortaroj. En la
tridekaj jaroj la personaj konfliktoj estis aparte akraj en la dana Esperantomovado. En 1937 oni elektis novan prezidanton. Li estis kuracisto en
Djursland, li nomiĝis Justesen, kaj li efektive havis multe da justosento. Li
estas unu el tiuj kiuj plej bone konservis sian arkivon. Li multe indignis
kontraŭ Gerda Mammen en Bjerringbro, kiu iniciatis la tiel nomatan
“Kongeriget Danmarks Esperanto Lytterforening”. Ŝi tamen ĉefe plendis
pri la neŭtraleco – aŭ manko de neŭtraleco – de la dana Esperanto-asocio.
Tiu konflikto generis multe da arkivaĵoj, bedaŭrinde. Sed estas interesa
legaĵo!
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Pedagogia agado en Italio
“Ĉu vi vere kredis, ke ni parolos Esperanton?“ demandis Francesco De
Gregori antaŭ jaroj, en unu el siaj kantoj. Milionoj da esperantistoj tra la
mondo daŭre kredis je tio, kaj la revo de Ludoviko Lazaro Zamenhof per
etaj paŝoj ekviglas ankaŭ en lernejoj per interesaj projektoj. La sukceso de
tiuj iniciatoj montris, ke studi la internacian lingvon faciligas la lernadon
ankaŭ de la itala kaj de fremdaj lingvoj.
Estas precizaj kaj ampleksaj studoj pri la temo, kolektitaj en verko, kiun
Alessandra Madella, vicprezidantino de la internacia Ligo de Esperantoinstruistoj ILEI, estas nun finpreparanta por eldono. Kiel Madella sciigas
al ni, surbaze de la datumoj kolektitaj en eksperimentoj Italaj kaj internaciaj, Esperanto, krom esti studprepara por fremdaj lingvoj, estas tre
facile lernebla, utilas por plikonigon de la gepatra lingvo kaj krome helpas
la integriĝon de lernantoj kun disleksio.
Tiuj ĉi projektoj gajnis gravajn premiojn, kiel lastekzemple de Eŭropa
Unio la Multlingva akcelilo (akcelilo de plurlingveco) elpensita en 2017 de
Zlatko Tišljar, sukcese spertita en bazlernejoj Kroataj, Slovenaj kaj
Bulgaraj. Per la studo de Esperanto eblis akceli je 25-30% la lernadon de
pliaj fremdaj lingvoj; la “akcelilo de plurlingvismo” do ricevis la
Eŭropunian Kvalit-Markon por lingvoj en 2021. En ĉi tiuj semajnoj
komenciĝas en Toskanio projekto bazita sur ĉi tiuj internaciaj spertoj, titolita “30 oraj horoj”, ankaŭ por plibonigi la rezultojn de niaj mezlernejoj en
la testadoj de la nacia taks-instituto INVALSI, kiuj en 2021 ne estis aparte
brilaj. Lernejoj estas petataj aligi kelkajn proprajn instruistojn, kiuj post
rapida kurso tiucele verkita, rete aŭ ĉeeste, pretas transdoni al siaj lernantoj
30-horan Esperanto-kurson, sufiĉan por igi ilin atingi A2-nivelon de
lingvoscio, tio estas komuniki en simplaj kaj kutimaj agadoj pri konataj kaj
komunaj temoj.
“30 ore d’oro” (30 oraj horoj) estas prestiĝa projekto, kiun la LKK de la
ILEI-kongreso prilaboras kune kun la Regiona Lerneja Oficejo, kaj kiu
kulminos en la somero de 2023 per monda kongreso de Esperanto-instru13

istoj okazonta en Marina di Massa. Oni devas nur atendi la evoluon de tiu
ĉi nova iniciato: ni estas certaj, ke la unuaj profitantaj de ĝi estos la
gestudentoj mem.
Massimo Acciai

Pri la estonteco de Eŭropo
La Konferenco pri la estonteco de Eŭropo estas politika procezo, kies komencigon anoncis la Eŭropa Komisiono kaj la Eŭropa Parlamento fine de
la jaro 2019. La 9-an de majo 2021 (Tago de Eŭropo) ĝi komenciĝis
oficiale. La procezo celas trovi, ĝis la jaro 2022, novajn respondojn al la
demando pri plievoluigo de eŭropunia demokratio kaj antaŭdesegni venontajn paŝojn por la eŭropa integriĝo.
La konferenco celas kundiskuton inter ĉiuj instancoj de la Eŭropa Unio, la
membroŝtatoj kaj la eŭropuniaj civitanoj, kiel aspektu la estonteco de la
Eŭropa Unio. Aparte necesaj estas trovi respondojn por estonta agado, vide
malfacilaĵojn kiel la eliro de Britio el la EU, la malsukceso de la pintkandidata principo por la elekto de la prezidanto de la EU-Komisiono en
2019, la manko de unueco de membroŝtataj registaroj rilate urĝajn temojn
kiel la krizo pri rifuĝintoj, la komuna ekstera politiko kaj la klimatŝanĝiĝo.
UEA utiligas la okazon por atentigi pri la bezono de komune eŭropa lingvo
– kun rimarkinda sukceso.
Ni atingis bonan bazon por la dua, fina fazo de la kampanjo. Komentado
favoras por-esperantajn proponojn, ni daŭrigu uzi tiun ilon. En la fina fazo,
ĝis majo, gravas kontakti konferencantojn, kaj tion ni planas fari.
Kelkaj notindaj faktoj:
La plej populara civitana propono daŭre estas la por-esperanta propono
“EU bezonas plibonigitan lingvolernadon” – ĝi distancas je 47 resp. 61
voĉdonoj la duan resp. trian plej popularan proponon (tiuj troviĝas en la
konferencaj temaroj “demokratio” kaj “sano” kaj ne temas pri Esperanto).
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La por-esperantaj proponoj troviĝas en la temaroj:
• “valoroj/rajtoj”: unu propono en la 4-a/5-a pozicio (kundividita kun
alia propono)
• “edukado”: tri proponoj en la 1-a, 4-a kaj 5-a pozicioj
• “pliaj ideoj”: du proponoj en la 1-a kaj 2-a pozicioj
• “sano”: unu propono en la 4-a pozicio
• “ekonomio”: unu propono en la 3-a pozicio
• “EU en la mondo”: unu propono en la 2-a pozicio
• “valoroj/rajtoj”: unu propono en la 5-a pozicio
• “demokratio”: unu propono en la 5-a pozicio
• “edukado”: kvin proponoj en la 1-a, 2-a, 3-a, 4-a kaj 5-a pozicio

Poŝtkartoj
Klaus Leith de la Eŭropa Komisiono de UEA pretigis tre bonkvalitajn
poŝtkartojn uzeblajn por atentigi eŭropajn parlamentanojn kaj oficulojn pri
la propono pri Esperanto farita en la konferenco, sed uzeblaj ankaŭ ĝenerale por informi pri Esperanto. Danke al la financa subteno de sennomaj
subtenantoj Klaus nun pretas sendi tute senpage al asocioj kaj grupoj:
• ĝis 200 poŝtkartojn al la pli grandaj landaj asocioj en EU (kvanto laŭ
ilia volo)
• ĝis 70 poŝtkartojn al la pli malgrandaj landaj asocioj en EU (kvanto
laŭ ilia volo)
• ĝis 50 poŝtkartojn al lokaj grupoj / kluboj en EU.
[Laŭ raportoj de Klaus Leith kaj Renato Corsetti]
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Jubilea jaro por Unesko
Ĉiun duan jaron, en novembro, Unesko kunvenigas sian Ĝeneralan Konferencon, kaj ĉi-jare ĝi festis sian 75-jariĝon, la 12-an de novembro, kun
ĉeesto de interalie 26 ŝtatestroj kaj registarestroj kaj de multaj famaj
artistoj el la tuta mondo. Esperantistoj partoprenis sepope: UEA, kiel oficiala partnero (jam de 1954), rajtis elekti kvin reprezentantojn – François
Lo Jacomo, Didier Loison, Renée Triolle, Nathalie Kesler kaj Gilles
Tabard – kaj ankaŭ ILEI, kvankam sen oficiala partnereco, estas regule
invitata: ĝin reprezentis ĉi-jare Alessandra Madella kaj Max Garcia, reklamante komunan projekton de ILEI kaj la fondaĵo Ningna, “Kungfua kunikleto”, animaciaĵojn por instrui al infanoj kiel savi la planedon.
La Ĝenerala Konferenco daŭris de la 9-a ĝis la 24-a de novembro, kaj
grava programero estis la debato pri ĝenerala politiko, kiu daŭras tutan
semajnon: preskaŭ ĉiuj membroŝtatoj kaj 28 NRO-j raportis pri sia
Unesko-agado kaj siaj klopodoj. Nome de UEA parolis François Lo
Jacomo. Audrey Azoulay estis reelektita kiel Ĝenerala Direktoro de
Unesko por dua kvarjara periodo. Rekomendo pri la etiko de artefarita
intelekto estis akceptita, okazis lanĉo de la raporto pri la futuroj de
edukado, lanĉo de la monda lingvo-atlaso de Unesko ... Novaj internaciaj
tagoj estis akceptitaj, interalie la internacia tago de la svahila lingvo (7-a
de julio). Plus kelkaj premiadoj, kaj finaranĝe afrika semajno finiĝinta per
granda spektaklo por festi, interalie, la baldaŭan akcepton de la konga
rumbo (danco) en la liston de la nemateria kultura heredaĵo de la homaro.
Kelkajn tagojn antaŭ la Ĝenerala konferenco, la 25-an de oktobro, Asocio
de Eksaj Unesko-Oficistoj festis en la granda salono la centjariĝon de
Amadou Mahtar M’Bow, eksa Ĝenerala Direktoro de Unesko (1974–
1987), elektinte tiun ĉi daton pro la Tago de Unuiĝintaj Nacioj (24-a de
oktobro). Ĉeestis UEA-reprezentanto ĉe Unesko, kaj kontribuis per videoj
interalie la postaj Ĝeneralaj Direktoroj de Unesko. Fakte Amadou Mahtar
M’Bow centjariĝis la 20-an de marto (Tago de la franca lingvo), kaj tiun ĉi
jubileon jam festis en marto Senegalo, kie li nun loĝas. Kiel unua afrikano,
kiu direktoris internacian organizon, li progresigis la multflankismon kaj
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aparte atentis la komunikadon, inkluzive de Esperanto. Li vojaĝis al Rejkjaviko en 1977 por alparoli la Universalan Kongreson kaj ricevis la premion Zamenhof en 1986. Li celis igi Uneskon “la fandujo en kiu hieraŭaj
utopioj iĝas morgaŭaj realiĝoj”.

La parolado de François Lo Jacomo, reprezentanto de UEA
Permesu komence, ke ni gratulu Sinjorinon Ĝeneralan Direktorinon pro ŝia
reelektiĝo, kaj ke ni refoje danku ŝin pro la subteno, kiun ŝi alportas al nia
Asocio.
Ambasadoraj moŝtoj, UEA, Universala Esperanto-Asocio, fondita en
1908, kunlaboranta kun Unesko depost 1954, kaj estrarano de la Konferenco de Neregistaraj Organizoj en Konsulta Statuso kun UN, ĉeestas en
pli ol cent landoj. En Brazilo, Sinjoro Prezidanto de la Ĝenerala Konferenco, ni organizis nian Universalan Kongreson en 1981 kaj 2002, kaj nia
nuna vicprezidanto estas brazilano. En Afriko, apud la svahila lingvo,
Esperanto pli kaj pli rolas kiel interafrika lingvo: en Tanzanio, kie ĝi estas
instruata en lernejoj, en Demokratia Respubliko Kongo, kie filmoj estas
produktataj en tiu ĉi lingvo, en Senegalo, kie okazos la venonta Afrika
Kongreso de Esperanto, en Burundo, kie ĵus aperis Esperanto-lernolibro en
la svahila ... En Ĉinio: post esperantigo de la Unesko-Kuriero, nia Orga17

nizo kuneldonis kun Unesko Esperantan kaj ĉinan tradukojn de la verko:
De ideoj al agoj, 70 jaroj de Unesko.
Kunlabore kun Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj kaj Tutmonda
Esperantista Junulara Organizo, kaj kun Unesko, ni klopodas konstrui
novan Mondcivitanecon kaj ni aktive partoprenas la Festivalon por la
Paco, kiun grupo de NRO-j organizos venontjare, kun Esperanto kiel unu
el ĝiaj laborlingvoj. Por kontribui al la diskonigo de tutmonda kultura
heredaĵo, UEA publikigas libro-serion, Oriento-okcidento, kun jam 59 tradukoj de famaj verkoj el diversaj kulturoj. Ĉu Esperanto ne estas mem elemento de la nemateria kultura heredaĵo de la homaro?
La 26-a de julio estas grava tago por la esperantistoj, tago en kiu, en 1887,
la revo de juna judo el Białystok iĝis realaĵo ... kaj ni deziras partoprenigi
en tiu festo ĉiujn, kiuj kunhavas niajn komunajn valorojn: deziregon konstrui pacan mondon, interkonsenton de la popoloj, respekton de la kultura
diverseco, solidarecon trans la landlimoj. Por ke niaj diferencoj ne plu estu
sentataj kiel handikapo, sed kiel riĉeco, kiel pluraj kompletigaj vidoj al la
realaĵo, necesas evoluigi novan specon de aŭskultado de la aliaj, kiel ebligas Esperanto pro sia lern-koncizeco kaj sia neŭtraleco. Mi dankas vin.
[revuo Esperanto 2022-1]

Esperanto en budhismo
Internacia Tibeta Budhismo (Bonpo) akceptis Esperanton, kiel oficialan
lingvon por sia Internacia komunikado. Por tio, S-ino Eruda Li, ĉina esperantisto, fama kantisto delonge persvadis la gvidanton de la religio. Plie,
Bonpo nomumis ŝin, kiel honoran konsilanton de sia religio por diskonigi
Esperanton al kredantoj.
Mi sendas aplaŭdon kaj kuraĝon al S-ino Eruda Li.
Jungkee Lee
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Junularo en Azio
Junuloj abundas en Ĉinio kaj tra Azio! Jen la ŝlosila mesaĝo de AMO 82,
organizita en Ĉinio, kiu malfermas la novan jaron por AMO. Ĝi frontis la
grandan defion altigi la nombron de junaj aziaj membroj en UEA/TEJO.
Ĝi daŭris nur du horojn, sed enlasis pli ol dekon da kontribuintoj. La
seminario okazis dulingve, en Esperanto kaj la ĉina; la homoj prezentas sin
al la mondo, kiel en pluraj aziaj landoj, pere de Esperantaj kromnomoj.
Partoprenis per Zoom 53
personoj. Nia kapabla gastiganto estis Venki (en la
apuda bildo). Post la enkonduko, prezentis la vic-prezidanto de TEJO, Albert Stalin
Garrido el Filipinoj. La skizis
la ĉefajn agadojn de la junulara organizo: trejnadon, kongresojn (2022 en Nederlando), helpadon al sekcioj,
aktivan partoprenon en sociaj komunikiloj kaj eksterajn rilatojn. Fine li
vokis al junaj ĉinoj partopreni en la agadoj de TEJO.
Dua prezentanto de TEJO, Anya Ferduzi el Indonezio, parolis pri la laboroj
de TEJO en Azio. Unuavice temas pri la Komuna Seminario (KS), komence por kunigi junulojn el Japanio kaj Koreio, sed nun disvastiĝinta al
Ĉinio kaj eble pliaj aziaj landoj. La esperoj estas okazigi la sekvan KS en
Ĉinio, eble en septembro aŭ oktobro. Plie li parolis pri la babila komunikilo Diskord, kiun aziaj junuloj el deko da landoj uzas. TEJO okazigas
krome “Gufujajn" renkontiĝojn, regule anoncatajn en la Evento-servo de
UEA. Kiu ne scias, kio estas Gufujo – demandu TEJO-anon.
Venis la vico de reprezentantino de la ĉina junulara asocio ĈJEL, Gao
Shuyan. Ŝi skizis la agadojn de tiu junularo – kreadon kaj enretigon de
kantoj kaj ludoj (ne mankas tie pandoj!). Ŝi parolis pri internaciaj kursoj –
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tiuj en Greziljono kaj SES en Slovakio. ĈJEL invitas junulojn uzi siajn
platformojn por krei aplikaĵojn.
Mallonge prezentis sin la ĝenerala
sekretario de ĈEL, s-ino Chen Ji, poste
tuta serio da junuloj, kelkaj ege junaj
kaj ofte freŝaj lernintoj. Ofte, eblis kapti
nur la Eo-nomojn: ‘Dora’ (15-jara lernantino, kiu eklarnis antaŭ 6 monatoj
per Duolingo kaj lernu.net, ‘Rimedo’,
kiu lernis en la Eo-fako de universitato,
‘Jiamin’, same komencanto, ‘iPad’, kiu
malkovris Esperanton per Google
Translate, retserĉis por pliaj informoj
kaj lernis la lingvon el la dika gramatika libro PoMEGo, kaj laste ‘Krista’,
kiu lernis la lingvon en teknika
universitato.
Stefan McGill raportis kaj komentas: Jen impona kavalkado de junuloj,
kiujn UEA devas malkovri kaj varbi.
Entute, inspira seminario!
[EKO 2022-7]
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Raporto el Japanio
Vizito al la vilaĝeto detruita de la nuklea akcidento
La 30-an kaj la 31-an
de julio, 29 homoj el
la gubernio Gunma
iris al la urbo Koorijama en le gubernio
Fukuŝima per buso
por kuraĝigi la loĝantojn de Cuŝima, en la
urbo Namie, gubernio
Fukuŝima, kiuj ricevos
la verdikton pri la proceso pri la nuklea akcidento.
Tiu ĉi proceso estis komencita de 659 loĝantoj el 218 familioj de Cuŝima
situanta en la montara distrikto de la urbo Namie. Ili celis, ke la tribunalo
agnosku la kulpon de TEPCO (Tokia Elektra Kompanio) kaj la registaro
pri la akcidento kaj tiuj du faru ĉiujn rimedojn de purigado de la poluita
vilaĝo por ke la vilaĝanoj povu reveni al sia hejmo.
Kiam okazis la nuklea akcidento en marto 2011, urbanoj de Namie
ordonite fuĝis al la montara distrikto Cuŝima en la montaro Abukuma,
malproksime de la centro de Namie. Ili kredis, ke tiu vilaĝo estas tute
sekura de la nukleaĵoj. Sed en efektiveco la vilaĝo estis pli poluita ol en la
marborda distrikto de la urbo Namie, estante sub la vojo de radioaktivaj
nuboj. La registaro sciis pri tio, uzante sistemon nomatan SPEEDI, kiu povas antaŭdiri la disvastiĝon de radioaktivaĵoj, sed ne informis la urbanojn
pri tio, tial la rifuĝintoj el Namie kaj la loĝantoj de Cuŝima restis en la tre
poluita areo dum kelkaj tagoj.
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Estonta sano de la gefiloj estis grava zorgo por gepatroj, ĉar ili ludis ekstere, ne sciante, ke la ĉirkaŭaĵo estis poluita. Post tio Cuŝima fariĝis evakuada areo, kaj eĉ nun, 10 jarojn poste, la vilaĝanoj ne povas reveni al sia
hejmo, estante devigitaj vivi en evakuado. Tial la plej granda postulo de la
loĝantoj estas povi reveni al sia hejmo.
La verdikto estis “venko” por la vilaĝanoj, ĉar ĝi agnoskis la kulpon de
TEPCO kaj la registaro pri la nuklea akcidento. Ĉiuj ordinaraj homoj opinias, ke TEPCO kulpas, ĉar okazis la akcidento en ĝia nuklea centralo, sed
ĝi insistas, ke “la cunamo estis tiel grandega kaj neatendita, ke ĝi ne kulpas.“ Ankaŭ la registaro kulpas pri la akcidento, ĉar ĝi havas devon kontroli TEPCO-n, kiu konstruis kaj administras la nuklean centralon laŭ la
ŝtata energipolitiko. Se oni logike konsideras, la konkludo devas esti, ke
TEPCO kaj la registaro kulpas pri la akcidento, sed surprize nur iom pli ol
duono de la ĝisnunaj juĝadoj agnoskis la kulpon de la registaro (8 el 17
juĝoj). Tiaj verdiktoj, kiaj subtenas fortulojn, oftas, tial en la popolanoj ekestas malfido al juĝado aŭ juĝsistemo.
La verdikto estis “venko”, sed niaj advokatoj nomis ĝin “provizora
venko”, ĉar la “restarigo de la vilaĝo al la eksa stato”, kiu estis la plej
granda deziro, ne estis akceptita. La kialo estas, ke “TEPCO kaj la registaro ne havas la aŭtoritaton kontroli disĵetitajn radioaktivaĵojn kaj forigi
ilin”, sed kiu havas tiun aŭtoritaton krom ili? Tiu logiko estas tute nekomprenebla.
Krome, la verdikto aprobis nur
1,04 miliardojn da enoj (10
milionojn da eŭroj) kiel kompensan monon, kvankam la
vilaĝanoj postulis 25,1 miliardojn da enoj (250 milionojn
da eŭroj). Ŝajne tiu verdiktita
kvanto estas sufiĉe granda, sed
tute ne, ĉar oni deprenos la jam
pagitan kompensan monon el
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tiu sumo, do la loĝantoj ricevos nur po 1,5 milionojn da enoj. Ĉi tio estas
tro malmulta kompenso por tiuj, kiuj estis devigitaj vivi kelkajn tagojn en
la poluita loko, poste estis evakuitaj dum 10 jaroj, ne povante reveni al sia
propra hejmo kaj perdinte ĉion, kion ili kare amis ktp.
Tamen, poste ni trovis, ke la verdikto estas 270-paĝa, tre dika, en kiu estis
skribitaj preskaŭ ĉiuj voĉoj de la vilaĝanoj, kiuj atestis en la juĝejo pri la
historio, kulturo, moro, eksa feliĉa vivo kaj posta malespera mizera vivo
kaj forta deziro reveni hejmen. La juĝistaro bone komprenis la situacion
kaj deziron de la vilaĝanoj kaj tiamaniere kuraĝigis la vilaĝanojn. Trovinte
tiun fakton, la vilaĝanoj multe dankas al la juĝistaro kaj ekhavis kuraĝon
plu antaŭenpaŝi kaj plu batali, surbaze de tiu verdikto.

Tra montaro Abukuma al Cuŝima
La venontan matenon ni ekiris de la varmfontejo Dake kaj eniris en la urbo
Nihonmacu. Multaj homoj el Namie estis evakuitaj al tiu urbo. El la busa
fenestro mi vidis la ŝildon de “Urbodomo Namie“. Nun la urbodomo de
Namie funkcias en la dezertigita urbocentro, tial ŝajnis, ke tiu oficejo estas
la filio por evakuitoj.
Antaŭ la katastrofo 20.000 homoj vivis en Namie, sed post la tertremo kaj
la nuklea akcidento ĉiuj estis evakuitaj. La urbo lanĉis restarigan planon,
en kiu ĝi intencas havi minimume 5.000 loĝantojn, sed post 10 jaroj nur
1.700 homoj revenis. La ceteraj 18 300 homoj ankoraŭ vivas en evakuado
aŭ komencis novan vivon aliloke.
En la gubernioj Mijagi kaj Iŭate, kiuj estis severe atakitaj de la cunamo, ne
de la nuklea akcidento, multaj loĝantoj jam revenis aŭ planas reveni al siaj
hejmurboj. Ankaŭ evakuitoj de la nuklea akcidento volas reveni hejmen,
sed ili ne povas reveni pro densa radioaktiveco. Se ili perdus siajn domon
kaj kampon per cunamo, ili povus rezigni, ĉar cunamo estas natura katastrofo, sed la nuklea akcidento estis kaŭzita de TEPCO. Ili ne povas ne
koleri kontraŭ TEPCO. Cetere la loĝantoj de Cuŝima, ricevinte mensogan
informon de la registaro, devis resti kelkajn tagojn en loko kun alta radio-
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aktiveco. Ĉi tion ili ne povas akcepti. Tial preskaŭ ĉiuj vilaĝanoj decidis
prezenti sian aferon al la juĝado.
Kiu sciis,
ke la radioaktivaj nuboj flugos
laŭ tiu valo for de la centralo?
La vilaĝanoj varme akceptis
evakuitojn el la marbordo,
ne sciante, ke ili mem estas viktimoj.
Nek la vilaĝanoj nek la evakuitoj estis informitaj,
pri tio, ke estas nenormale radioaktive
ĉi tie en Cuŝima.
Junuloj kaj maljunuloj, infanoj kaj beboj,
elmetite al la radioaktiveco,
pasigis plurajn tagojn ĉi tie.

Ĉe la parkejo de “Vendejo de Cuŝima”, oni donis al ni vinilan "protektan
vestaĵon" kaj ni surmetis ĝin, sed ĉi tio apenaŭ helpas kontraŭ radioaktiveco. Ĝi nur malhelpas radioaktivaĵojn
algluiĝi al la korpo, do poste ĝi estis kolektita kiel "radioaktiva poluaĵo".
Kovrinte nin per maldika vinila vestaĵo,
ni eniris
en radioaktivajn lokojn.
Por fotiĝi “bone”,
ĉiuj surportis la vinilan vestaĵon,
kvankam sufokite de somera varmo.
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En la foto estas pantalono, jako,
ĉapelo, du ŝukovriloj, gantoj, masko.

Ĉu mi ne havos kanceron?
Ĉu mi povos naski bebon?
Neniam aŭskultas tiujn voĉojn
la registaro kaj TEPCO.
Kolerego de la ĉiĉerona virino
pikas nian koron
sub la bruliga suno.
Pripensante la estontan vivon de siaj gefiloj,
la vilaĝanoj ne povas ne batali
kontraŭ neakceptebla nuklea akcidento.

La domo de SANPEI Harue
"Tie estas mia domo,"
la vojo al ĝi
jam fariĝis rivereto.
La domo estas kvazaŭ kastelo,
sed tute male,
la interno estas mizerega.
Pro pluvakvo
la plankoj kaj tatamoj kadukiĝis,
estas falintaj mebloj kaj fridujo.
Kun ŝuoj mi eniris en la salonon,
en tiu mallumo kuŝis japana pupo
kun malordaj haroj.

La domo de SASAKI Jasuko en Hirusone
Estis la duetaĝa granda domo de sinjoro Sasaki en la distrikto Hirusone
fore malsupre de la domo de s-ino SANPEI. Estis pluraj grandaj domoj
vicigitaj laŭ la ŝoseo, kaj ĝi estis unu el ili. Male al la domo de s-ino
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SANPEI, ĝi ne estis tiel kadukiĝinta, probable ĉar ĝi estas en seka loko. La
kuirejo estis malorda pro enirintaj bestoj, sed la aliaj ĉambroj ne estis tiel
difektitaj.
Sur la muro de ŝia domo estis pendigita kaligrafiaĵo de la eksa guberniestro
KIMURA Morie. Li estis la plej granda motoro por enkonduki nukleajn
centralojn en Fukuŝima-on. La familioj de Sanpei kaj Sasaki certe konsentis lian nuklean politikon, opiniante, ke ĝi riĉigos la urbon kaj ke eĉ se
okazos la akcidento, ĝi neniam influos ilian vivon. Tamen radioaktivaĵoj
sendistinge falis kaj sur subtenantojn kaj sur kontraŭantojn de la nuklea
politiko.
"Brila falĉilo, prospera
familio”
estas nun
"Rusta falĉilo, perdita
familio”.
De la malantaŭa monto
venas malsupren
radioaktivaĵoj,
rapide reagas la dozmetro.
Forĵetitaj aŭtomobiloj,
forĵetitaj domoj,
forĵetitaj homoj.

Ĉar 0,23 mikrosiverto estas maksimuma forteco de radioaktiveco, al kiu
homoj povas elmetiĝi, 4,07 mikrosivertoj estas nekredeble fortaj. Post 10
jaroj ĉi tie ankoraŭ estas tiel forte radioaktive, do tuj post la akcidento kiel
forte radioaktive estis ĉi tie? En tia loko la vilaĝanoj pasigis kelkajn tagojn
sen ŝirmiloj. Infanoj ludis pli proksime al la poluita tero kaj enspiris poluitan aeron. Kiel granda estas la timo de la vilaĝanoj!
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Antaŭ la nuklea akcidento, ne devus ekzisti tiel alte poluita loko en Japanio krom en la nukleaj centraloj kaj nukleaj esplorejoj, sed nun estas
multaj poluitaj lokoj je pli ol 0,23 mikrosivertoj en la gubernio Fukuŝima.
Mia koro batis rapide,
trovinte kalendaron
kun la folio de marto 2011.
La vilaĝanoj pasigis la 10 jarojn,
certe alterne
en espero kaj en malespero.
Post 10 jaroj,
kion la vilaĝanoj gajnis?
Tio estis nur tiu “venka” verdikto.

Reveninte hejmen, mi spektis DVD-on de “Nia hejmvilaĝo Cuŝima“
filmita de la “Societo por filmi Hejmvilaĝon“. Oni fotis ĉiujn domojn en la
vilaĝo per drono 8 jarojn post la katastrofo. Iuj domoj estas vere profunde
en la montoj kaj jam preskaŭ englutitaj de verdaĵoj. Centoj da jaroj da
vilaĝaj historio, kulturo kaj vivo malaperis pro la nuklea akcidento. La
viro, kiu aperas en ĝi, diris: “Ni havas multe da memoroj, bonaj kaj malbonaj pri niaj domoj. Eĉ malbonaj memoroj ankaŭ estas memoroj. Tiujn
memorojn havas mia hejmo. Mi ne povas malhavi ĝin, nek mi ne povas
rezigni. Se mi povus nun reakiri ĝin, mi tuj irus kaj reakirus ĝin.”
TEPCO kaj la registaro batadas la vilaĝanojn, kiuj volegas reakiri siajn
antaŭajn vivojn. Mi vere vidas la mankon de etiko en kapitalismo. Ni ne
povas toleri tiujn kulpulojn.
Hori Jasuo
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Okaze de la nova luna jaro UEA bondeziras al ĉiuj homoj
en la mondo – esperantistoj, familianoj kaj amikoj –
sanon, bonŝancon kaj prosperon aldone al amo, paco kaj
espero. En tiu Jaro de la Tigro kiel tigroj ni iru la vojon,
fidoplenaj kaj obstinaj pri tio, kion ni komprenas valora
por la homaro kaj la planedo. Al ĉiuj feliĉon!

