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Skandinava Kongreso de Esperanto
La Tria Skandinava Kongreso de Esperanto okazis sur ŝipo inter Kopen-
hago kaj Oslo dum la tiel nomata Ĉielira semajnfino 27-29 de majo 2022.
Kial la tria? En majo 2018 ni aranĝis la duan komunan kongreson memore
al la unua tia evento antaŭ 100 jaroj, en aŭgusto 1918.

La (unua) Skandinava Kongreso de Esperanto, aranĝita de la pioniro G.H.
Backman kaj prezidata de Paul Nylén, havis lokon en Gotenburgo. Mon-
triĝis malfacile (multekoste) celebri la centjariĝon en la sama urbo kaj oni
decidis anstataŭe elekti la pramŝipon inter Kopenhago kaj Oslo kiu ofertas
taŭgajn  diversgrandajn  konferencajn  ĉambrojn,  krom  tranoktadon  kaj
manĝojn. La kongreso fariĝis sukceso kaj Dana Esperanto-Asocio (DEA)
deklaris  sin  preta  aranĝi  similan  trilandan  kongreson  post  tri  jaroj.  La
KOVIM19-pandemio tamen malhelpis la aranĝon en 2021 kaj ĝi estis pro-
krastita unu jaron ĝis majo 2022.

Pro la samaj ekonomiaj kialoj ankaŭ la tria trilanda renkontiĝo okazis sur
la ŝipo inter Kopenhago kaj Oslo. La programo konsistis el prelegoj, dis-
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kutoj, kunbabiladoj kaj amuza komuna vespero kun rakontoj, kantoj kaj
ĉen-dancoj. DEA prezentis diplomon al sia longtempa kaj elstare laborema
membro Ileana Schröder kaj NEL (Norvega Esperantista Ligo) raportis ke
ĝi  donis  diplomon  al  du  siaj  elstaraj  membroj  Otto  Prytz  kaj  Douglas
Draper. La prelegoj interalie temis pri “Historio de metodoj de la instruado
de fremdaj lingvoj” (Bent Jensenius), “Scienco helpe al publika bonfarto.
Atingoj  kaj  bezonoj”  (Orlando  Raola),  “Blinduloj  en  la  Esperanto-
movado” (Otto Prytz), “Vivmedio kaj daŭrigebla socio” (Gunnar Farm) kaj
“Kiel  mondvojaĝi  per  Esperanto”  (Heroo  el  Koreio),  kaj  kelkaj  temoj
kaŭzis  viglajn  diskutojn.  En  ambaŭ  urboj  lokaj  esperantistoj  ofertis
gvidadon kaj ekskursojn kiam la ŝipo restis ĉe la kajo.

Ann-Louise Åkerlund
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Al la partoprenintoj
de la Tria Skandinavia Kongreso

Mi esperas ke vi ĝuis la eventon, kiu, laŭ mi, pruvis ke nia lingvo daŭre
povas  kunigi  homojn en bona kaj  paca  atmosfero.  Dankon al  ĉiuj  kiuj
diversmaniere helpis farante prelegojn, ludante muzikon, kantante, legante
historion kaj alimaniere. Specialan dankon al Olof Pettersson, kiu en lasta
momento kreis la aliĝil-paĝon.

La celo de nia evento estis  kunigi samideanojn en niaj  tri  skandinaviaj
landoj. Por organizi tian eventon oni devas taksi la fizikajn kunvenejojn, la
prezojn  kaj  la  tempon  iri  tien.  Mi  serĉis  kelkajn  eblecojn,  kaj  finfine
konkludis ke la pramvojaĝo estos la plej prudenta. Tiu solvo ne estis la
perfekta, ĉar la partoprenantoj kiuj loĝas aŭ en la suda parto de Svedio aŭ
proksime de Kopenhago havis avantaĝon kompare al aliaj personoj, ĉar ili
ne  devis  vojaĝi  tiel  longe  por  atingi  la  ŝipon.  La  norvegoj  ankaŭ  ne
partoprenis la unuan parton de la renkontiĝo. 

Mi vizitis la junulargastejon en Elsinoro, kiu estas la plej favora atingebla
loko por norvegoj kaj la svedoj, sed ili bedaŭrende ne havis kunvenĉam-
bron sufiĉe grandan por ni. Mi konstatis ke se ni havus du tranoktadojn en
junulargastejo proksime al  Kopenhago, kaj  norvegoj  kaj  la  norddevenaj
svedoj bezonus du vojaĝtagojn tien kaj reen, la kostoj tiel altiĝus. 

 Mi esperas ke eblas firmigi la tradicion tiel ke niaj tri frataj landoj povus
renkontiĝi regule. La unua Skandinavia Kongreso okazis 1918, kaj Ann-
Louise Åkerlund el  Svedio kuraĝe respondecis pri  la  dua en 2018. Nia
origina plano estis renkontiĝi ĉiun trian jaron, kaj laŭ nia interkonsento la
respondeco devas alterni inter la tri landoj. Pro la kronviruso, ni ŝovis la
eventon al  2022.  Ĉu daŭrigi  kaj  pluteni  la  tradicion mi esperas  sed ne
scias, eble helpas se ni renkontiĝos ĉiun kvaran jaron.

5



Mi ne povas rekomendi ke ni denove uzu la pramkompanion DFDS por
okazigi renkontiĝon tie. Ili malbone traktis nin, kaj ili postulis ke ni krom-
pagu sumon, kiun ni ne komprenas. Eble la kialo estas ke ni uzis la kun-
venejon vespere, anstataŭ drinki bierojn en la restoracioj, aŭ eble ĉar ni
okupis la kongresejon pli longe ol kutimaj gastoj. 

Frukto  de  niaj  diskutoj  estis  ke  ni  decidis  plievolui  la  retpaĝon
esperantonordio.org.

Mi dankas al vi ĉiuj pro viaj partoprenoj. Laŭ mi ni devas vivteni nian
lingvon kaj regajni forton kaj inspiron pere de kunestado.

Amike

Peter Wraae

Prezidanto de Dana Esperanto-Asocio
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Protokolo
de la Ĝenerala kunveno de Dana Esperanto-Asocio

la 27-an de majo je la 15.00
sur la DFDS-pramo de Kopenhago al Oslo

1. Elekto de kunvengvidanto

Elektiĝis Tobias Nowak.

2. Elekto de protokolanto

Elektiĝis Grethe Kvist.

3. Jara raporto

Peter Wraae prezentis la raporton de DEA. La raporto estis aprobita.

La  ceterajn  jarraportojn  laŭtlegis  aŭ  resumis:  Bent  Jensenius  de  KEK,
Ejnar  Hjorth  de  Aalborg,  Tobias  Nowak de  ÅEF,  Svend V.  Nielsen de
DEJO, Pia Wettergren de ILEI.

4. Jara kalkulaĵo

Finn Østerbæk prezentis la bilancon. 

Ileana Schrøder  rimarkigis,  ke la  ekonomio de DEA permesas uzon da
mono por reklamo en Fejsbuko.

Ina Schultz demandis, ĉu mono en la Noll-konto estas uzita por subteni
junulojn. DEA ne rekte subtenis, tamen donis bankan garantion al DEJO
por la KKPS-aranĝo. 

La kalkulaĵo estis aprobita.
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5. Laborplano de DEA, 2022-23

Peter Wraae prezentis la laborplanon. 

Ina Schultz proponis aranĝi prelegon pri Esperanto en sia biblioteko en
Kastrup  (senpage).  Eble  povus  okazi  ankaŭ  en  aliaj  bibliotekoj.  Ileana
Schrøder pretas prelegi.

Ejnar Hjorth emfazis, ke ni tenu la lingvon vivanta por la estonteco. Ileana
argumentis, ke necesas membrovarbado, ĉar sen novaj membroj la asocio
mortos. Estis ioma diskuto pri membrovarbado kaj pri manko de instruistoj
kaj lernantoj.

La laborplano estis aprobita.

6. Envenintaj proponoj.

Estis neniuj.

7. Elekto de prezidanto

Peter Wraae reelektiĝis.

8. Elekto de estraranoj kaj anstataŭantoj

Bent Jensenius kaj Ileana Schrøder reelektiĝis estraranoj.

Tobias Nowak kaj Liss-Lotte Talbro reelektiĝis anstataŭantoj.

10. Elekto de 2 revizoroj

Jørgen Manniche reelektiĝis kaj Wolfgang Kirschstein novelektiĝis.

11. Eventualaĵoj

Plia diskuto pri varbado kaj kursoj.

Ileana  Schrøder  menciis  la  Somerajn  Esperanto-Studojn  en  Slovakio
(SES), kiuj estas ne nur por komencantoj.
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Retrorigardo al mia prezidanteco

Mi estis tre grable surprizita kaj kortuŝita pri la ricevo de honora mem-
breco de DEA dum la jarkunveno, kiu okazis sur la  ŝipo tra Danio kaj
Norvegio, kaj tiu honorigo fakte lasis min senvorta. La estraro decidis ke
ĝi aperu ankaŭ en nia revuo, kaj tio donas al mi okazon rakonti pri kelkaj
el miaj plej gravaj travivaĵoj dum mia prezidanteco. 

En la atestilo oni mencias kelkajn el la plej gravaj: la eldono de la vortaro,
kiu okupis min kaj la vortaran teamon dum 3 jaroj, antaŭ ol ni povis eldoni
ĝin. Tiu estis la unuope plej longodaŭra tasko, sed du aliaj labordonemaj
kaj gravaj okazaĵoj estis por mi: la 100-jara jubileo de DEA en 2008, kaj la
UK en Kopenhago en 2011, la kvara UK okazinta en nia ĉefurbo.

Pri la jubileo, mi mencios mallonge la programon: ĝi okazis inter la 18-a
kaj  20-a  de  aprilo  2008.  Ĉeestis  pli  ol  70  gastoj  el  Danio,  Finlando,
Francio,  Germanio,  Italio,  Litovio,  Norvegio,  Portugalio kaj  Svedio.  La

9



honora  gasto,  la  tiama prezidanto  de  la  Itala  Esperanto  Asocio  Renato
Corsetti  prezentis  la  festparoladon.  Post  tio  estis  tempo  por  distraĵoj:
pianludo, satira teatraĵo, kantado de 4-persona grupo de ne-esperantistaj
kantistoj, kiuj kantis en Esperanto, amuza kontrubuo de DEJO, kaj finiĝis
per la oficiala malfermo de la ekspozicio pri la unua jarcento de la dana
movado, kiu estis la rezulto de grandega laboro de Mogens Rude Andersen
kaj liaj kunlaborantoj. La tago finiĝis per bankedo sekvata de koncerto kun
JOMO. La sekva tago estis  kleriga  tago kies prelegantoj  estis   Detlev
Blanke,  Anna  Löwenstaein,  Mogens  Rude  Andersen,  Wera  Blanke  kaj
Renato Corsetti. Dimanĉe okazis la ĝenerala kunveno de DEA kaj DEJO,
kaj ĉiĉeronado de la eksterlandaj gastoj tra la urbo. Entute ege interesaj kaj
fruktodonaj tagoj. 

Pri la UK: Mi ne memoras ĉu en la sama jaro aŭ en 2009 alvenis al mi
mesaĝo de la Komunumo de Kopenhago kun la ideo organizi kongreson
unu el la venontaj jaroj. Mi surpriziĝis, kaj cerbumis ĉu ni povus laborforte
fari  tion,  sed  ne  volis  mem decidi  kaj  sendis  la  ideon  al  la  Ĝenerala
Direktoro Osmo Buller. Li tuj entuziazmiĝis, kaj ni finfine decidis akcepti
la defion, eĉ se nia movado ne estis plu tiel forta kiel dum la sesdekaj kaj
sepdekaj jaroj kiam okazis la 3 aliaj kongresoj en Kopenhago. Eĉ se mi ne
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havis antaŭajn spertoj organizi kongreson, mi konsciis ke tio estas vere
grava kaj granda tasko. Osmo sendis al mi liston kun pli ol 150 farendaĵoj
dum la 2 jaroj kiuj antaŭas la malfermon de kongreso, kaj mi kune kun la
LKK energie plenumis la taskon.. Kiel okazas en la olimpikaj ludoj, ankaŭ
UEA havas la kutimon ke oni transprenas la verdan standardon de loko al
loko, kaj en la UK de 2010 en Havano, Kubo, mi ricevis la flagon.

Ĉar la taskoj kaj la programo de la UK estas tiel ampleksaj, mi mencias
nur kelkajn el la por mi neforgeseblajn momentojn: la salutvortojn  de la
reprezentanto  de  Unesko  dum la  inaŭguro,  partopreno  de  la  gronlanda
koruso dum la nacia vespero kiu okazis en Tivoli, eĉ se bedaŭrinde ĝuste
tiun vesperon la vetero ne estis favora ĉar pluvegis, kaj fine de la spektaklo
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la partoprenantoj fuĝis for de Tivoli. La LKK kaj la ceteraj helpantoj faris
mirindan laboron dum la semajno, kaj nek por mi nek por ili estis normala
kongreso, sed certe tamen neforgesebla, kaj mi havis la impreson, ke la
kongreso bone sukcesis. 

Por  ke  nia  asocio  estu  pli  videbla  mi  establis  kontakton  kun  la  Pola
ambasadejo,  kaj  reestablis  kontakton  kun  la  dana  asocio  de  Unuiĝintaj
Nacioj, kie mi daŭre reprezentas DEA. Unu el la aliaj belaj memoraĵoj en
tiu  periodo  estis  tiu,  kiun  Betty  Chatterjee,  tiama  prezidanto  de  KEK
organizis: la du lingvaj festivaloj kun belega programo, kaj partopreno de
la  tiama  ministro  pri  edukado  Mogens  Jensen  kaj  Seán  Ó  Riain,   la
prezidanto  de  Eŭropa  Esperanto-Unio.  Mi  havas  do  entute  ege  belajn
memoraĵojn pri tiu periodo de mia vivo, kaj dankas ĉiujn kiuj partoprenis
kaj helpis dum la aktivecoj.

Ileana Schrøder
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Paroladeto de Jens S. Larsen
okaze de la transdono de la atestilo pri honora membreco

Kara Ileana!

Dum la lastaj dudek jaroj ni du faris grandan vojaĝon kune. Ĉiun trian 
monaton ni kunsidas kaj redaktas la revuon. Sed dum tiuj dudek jaroj vi 
faris ankaŭ multajn aliajn iniciatojn.

• Vi sanigis niajn financojn.

• Ni eldonis novajn vortarojn.

• Vi flegis kontaktojn kun aliaj asocioj, kun politikistoj, kun 
sciencistoj.

• Ni havis standojn en foiroj.

• Ni havis Zamenhoffeston en la pola ambasadejo.

• Ni okazigis lingvofestivalojn.

• Reaktiviĝis la dana ILEI-sekcio.

La krono de la laboro sendube estis la 96-a Universala Kongreso en 
Kopenhago en 2011 – kaj tio ne estas ĉio!

Eble helpis vin multaj aliaj en tiuj laboroj, sed sen via iniciato estas tute 
certe ke la plimulto el ili ne okazus.

Tial ni en la estraro decidis nomumi vin honora membro de Dana 
Esperanto-Asocio.

Koran gratulon!
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La kantoj de la kongreso
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Letero el [pram]kongreso

(A Letter from Camp/Brev från kolonien)

Olof P. surbaze de Franko Luin

1. Kara panjo, kara frato,
tekstas mi el ĉi boato;
Skandinava pramkongreso,
kaj memoras vin kelkfoje pro neceso.

2. Loĝas kvazaŭ en prizono,
Panjo sendu pli da mono!
Al mi restas nur la vestoj,
Mi elspezis ĉion por la trajnbiletoj.

3. Al mi multe amuziĝas,
sed malfrue enlitiĝas,
ĉar la ulo apudlita
laŭte ronkas kaj min tenas tutvekita.

4. Dormas mi dum la prelegoj,
same faras la kolegoj.
Krome tute en la ejo
mankas iu el la nun dormanta SEJU.
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Nia membro Tara Gregers donacis
filatelaĵojn (poŝtmarkojn kaj 
glumarkojn) favore al la Fonduso 
por Esperanto-Domo. Se vi estas 
interesita aĉeti ion, bonvolu turni 
vin al Ileana Schrøder 
(ileana.schroder@mail.dk).
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La estonteco-konferenco de EU
La Konferenco pri la estonteco de Europo prezentis sian finan 
raporton: https://futureu.europa.eu/pages/reporting.

Esperanto ne estas menciita en la rekomendoj de la konferenco. En propo-
no 48 pri  kulturo kaj  interŝanĝo oni  sugestas “antaŭenigi plurlingvecon
kiel ponton al aliaj kulturoj ekde frua aĝo”. Oni konsideru la starigon de
institucio por antaŭenigi la lingvan diversecon je eŭropa nivelo. La mem-
broŝtatoj estas kuraĝigitaj antaŭenigi la lernadon de la lingvo de tuj naj-
baraj EU-membroŝtatoj en landlimaj regionoj kaj la atingon de atestebla
nivelo en la angla. Tio devus faciligi al eŭropaj civitanoj komuniki kun pli
grandaj grupoj de siaj kuncivitanoj kaj plifortigi la eŭropan kunecon.  –
Ĝenerale  ne estas  vere  surprizaj  rekomendoj;  de  EU oni  jam aŭdis  pri
plurlingveco, najbaraj lingvoj kaj la angla.

Esperanto estas menciita nur en unu aldonaĵo, en la raporto de la Itala Ci-
vita Forumo pri la temo; tamen la komento tie, ke la Esperanta revo ne
plenumiĝis (en la angla: “kolapsis”) ne estas aparte kuraĝiga. Ĉiukaze por
Esperanto-parolantoj kelkaj revoj ja realiĝis: Oni povas lerni Esperanton
multe pli rapide ol aliajn lingvojn (en proksimume kvarono de la tempo)
kaj oni ne devas okupiĝi pri neregulaĵoj. Tiel oni havas realisman ŝancon,
jam antaŭ la fino de sia vivo povi pli malpli komplete kompreni esperan-
tajn tekstojn (dum tre longtempe oni renkontas ankoraŭ nekonatajn vortojn
en la angla kaj aliaj fremdaj lingvoj). Ankaŭ la ŝanco mem verki ĝustajn
Esperantajn tekstojn estas signife pli bona ol en aliaj fremdaj lingvoj. Oni
trovas originalan Esperantan literaturon agrable internacian kaj ĝi ne estas
je pli ol 90% verkita de denaskaj parolantoj kiel okazas ĉe la angla kaj aliaj
naciaj kaj etnaj lingvoj; tiamaniere oni eskapas iomete de la kultura im-
periismo, kiu akompanas la disvastiĝon de la angla kiel internacia lingvo.
Oni povas trovi Esperanto-parolantojn en pli ol 120 landoj tutmonde kaj
ĝui Esperantajn librojn, revuojn, kantojn kaj internaciajn eventojn. Por ver-
ŝajne kelkaj centoj da homoj, Esperanto nun fariĝis la ĉefa lingvo, kiun ili
uzas pli ol siaj aliaj lingvoj.
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Kompreneble ne estas vere mirinde, ke Esperanto ne eniris la finajn reko-
mendojn, malgraŭ la multaj sugestoj en la koncerna interreta platformo, el
kiuj kelkaj ideoj estas inter la plej subtenataj en sia fako aŭ eĉ entute. Ja
signifa parto de la  loĝantaro kaj  ankaŭ de la Eŭropo-aktivuloj  lasis  sin
trompi pri la temo de Esperanto. Ekzemple reprezentanto de la EU-Komi-
siono ŝajne vere kredas, ke Esperanto ne havas kulturon - eraro, kiun li
dividas kun multaj el siaj kolegoj, kiel oni scias el privataj konversacioj.
Almenaŭ  ĝis  antaŭ  kelkaj  jaroj  la  franca  Ministerio  pri  Edukado  erare
supozis, ke Esperanto ne estas gepatra lingvo. Entute cirkulas ĉirkaŭ du-
deko da falsaj priesperantaj onidiroj, kaj la baza regulo estas, ke kiam iu
diras ion negativan pri Esperanto, ĝi kutime baziĝas je misinformado. Foje
tiu granda kvanto da eraro - kaj supozeble la fakto ke onies gepatra lingvo
aŭ preferata fremda lingvo estas minacata de Esperanto – eĉ ŝajnas re-
zultigi rektan malamon. En Fejsbuko estas grupo “Esperanto Haters” kaj
ne tre malproksime de tiaĵo troviĝas la anglisto Anatol Stefanowitsch, kiu
iam skribis en blogo pri “la ĝena Esperanto, kiun oni ne sukcesas mortigi”
kaj kiu havas “nur malfortaĉan milionon da parolantoj tutmonde”.

La kredo je la angla esence klarigeblas per tio, ke la koncernuloj ne havas
sufiĉan scion pri Esperanto kaj same ne pri la problemoj rilate la anglan.
Post multa penado, la angla sendube povas esti kontentige uzata. Tamen, la
lernlaboro por la nordokcidento de EU estas signife pli malalta ol por la
sudo kaj oriento, kie la landaj lingvoj estas konsiderinde pli for de la angla.
Do ne estas mirinde, ke nederlandanoj, svedoj kaj danoj parolas la anglan
je ĉirkaŭ 85-90%, dum en naŭ EU-landoj nur 20-35% de la loĝantaro estas
sufiĉe kapablaj pri la angla: Portugalio, Hispanio, Italio, Pollando, Ĉeĥio,
Slovakio, Hungario, Rumanio kaj Bulgario. Kun tia elira situacio restas
sufiĉe malklare, kiel eŭropa publiko povas komuniki sencohave kaj demo-
kratie unu kun la alia en la angla. Same, oni ne havu iluziojn pri ŝanĝeble-
coj: En Bruselo la nombro de la anglaparolantoj variis inter 2001 kaj 2018
laŭ kvar individuaj enketoj en la intervalo de 30 ĝis 35 %, sen tendenco
(https://www.briobrussel.be/node/14776).
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Rekomendoj ne pliboniĝas nur pro tio,  ke oni havis ilin jam pasintece,
kiam ili ankaŭ ne funkciis.

Lu Wunsch-Rolshoven

En Italio la landa kongreso estas reklamata sur urbaj busoj!

UEA pri indiĝenaj popoloj
Okaze de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj

de la Mondo, la 9-an de aŭgusto 2022

Indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj,
kaj estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la
Tero. Malgraŭ multaj baroj kaj atakoj al iliaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas
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por  daŭre  plenumi  siajn  tradiciajn  okupojn,  konservi  siajn  kulturajn
praktikojn, kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj.

La lingvo estas unu el la ŝlosilaj rimedoj, per kiuj indi-
ĝenaj popoloj strukturas siajn kulturojn, sciojn, valorojn
kaj vivmanierojn. Lingvoj estas esencaj por konservado,
evoluigo kaj diskonigo de indiĝenaj tradiciaj scioj.

Pro tio,  ni  forte bonvenigas la  Internacian Jardekon de
Indiĝenaj Lingvoj (2022-2032). La Jardeko estas temo de
la 107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo
(6-13 aŭgusto 2022), kie oni diskutas pri la rilatoj inter
lingvo,  vivmaniero,  ekologia  scio,  indiĝenaj  rajtoj  kaj  la  Celoj  por
Daŭripova Evoluigo.

Inter la agadoj pri la temo, la Kongreso eldonas novan tradukon de la De-
klaracio  de  Unuiĝintaj  Nacioj  pri  la  Rajtoj  de  Indiĝenaj  Popoloj,  en
Esperanto, kaj diskutas kiel aktivi por indiĝenaj rajtoj, pere de tiu grava
dokumento.

La Kongreso, kun ĉeesto de indiĝenaj gastprelegantoj kaj fakuloj, enhavas
diskutojn  kaj  prezentojn  pri:  panoramo  de  indiĝenaj  lingvoj  en  Nord-
Ameriko;  agadoj  de  Esperanto-parolantoj  por  indiĝenaj  lingvoj  tra  la
mondo; kaj perspektivoj al lingvolernado kaj lingvorevivigo.

Por parolantoj de Esperanto, kiuj ĝenerale alte taksas la valoron de kultura
kaj lingva diverseco, indiĝenaj popoloj meritas apartan simpation kiel la
gardantoj de ĉirkaŭ naŭdek procentoj de la lingva heredaĵo de la homaro.

Nia  asocio  laboras  por  lingva  diverseco  kaj  lingva  demokratio,  kaj
subtenas  indiĝenajn  popolojn,  kies  lingvoj,  kulturoj,  tradicioj  kaj
mondrigardoj alportas preskaŭ senfinajn riĉaĵojn al la monda heredaĵo.
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Unesko-Kuriero
La revuo Unesko-kuriero en Esperanto 
estas en tiu ĉi tempo la plej bela revuo 
ekzistanta en Esperanto. Se vi ne kredas 
tion, vi evidente neniam foliumis nume-
ron, kaj tamen ĝi estas senpage elŝutebla
el la paĝaro de UEA: 
https://uea.org/revuoj/unesko_kuriero.

Produktas  ĝin,  laŭ  interkonsento  kun
UEA kaj  Unesko,  Ĉina Esperanto-Ligo
kaj praktike tradukas ĝin al Esperanto el
la lingvoj angla, franca kaj hispana [kiuj
estas la unuaj tekstoj haveblaj] areto da
spertaj  esperantistoj,  kies  laboro  estas
poste reviziata de aliaj  spertaj  esperan-
tistoj. Multaj el la tradukantoj estas mal-
junaj,  kaj  do necesas nun iom grandigi
la  tradukantaron.

Novaĵoj el la UK
Sabate la 6-an de aŭgusto 2022 komenciĝis la 107-a Universala Kongreso
en  Montrealo  kun  837  aliĝintoj  el  56  landoj.   Ni  raportas  erojn  el  la
Universala Kongreso,  ĵus finiĝinta je  la  redaktomomento.  La kongresan
kurieron “La Sciulo” eblas elŝuti el https://uea.org/kongresoj.

Afrika kunsido en la UK

Okazis hibride la tradicia afrika kunveno kadre de UK. Partoprenis la kun-
venon  ĉeeste  duondeko  da  kongresanoj  kaj  rete  dekoj  da  afrikaj  espe-
rantistoj el Benino, Burundo, DR Kongo, Tanzanio kaj Togolando. Okazis
vica prezento pri agadoj en Benino fare de François Hounsounou, pri la
8-a Afrika Kongreso ĉi-jarfine en Senegalo fare de Adjévi Adjé kaj  pri
Tanzanio – probable la lando de la 109-a UK – de John E. Magessa kaj
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Costantine Mashauri, sekretario de la nova tanzania asocio (EATA). Dum-
kunvene leviĝis demandoj kaj respondoj fare de afrikanoj kaj ankaŭ estis
kontribuoj diversteme de partoprenantoj,  el kiuj Jeremie Sabiyumva, re-
elektita afrikano en la nova estraro de UEA.

Estis eta atingo kaj ni kore dankas al Francesco Maurelli kaj volontuloj,
kiuj helpis por aranĝi lastmomente la teknikan aspekton de la kunveno. Ili
tiel alproksimigis nin en la kontinento al la okazanta kongreso en Mon-
trealo.

Esperanto-Asocio de Tanzanio (EATA) estis akceptita de la Komitato kiel
aliĝinta landa asocio de UEA. Tiel ĝi estas la 72-a landa asocio de UEA!
Gratulon al Tanzanio kaj al ĉiuj, kiuj ebligis tiun atingon!

Nova estraro kun trijara mandato

La Komitato  elektis  ok-kapan  novan  estraron  de  UEA,  kun  prezidanto
Duncan Charters,  unua vicprezidanto Fernando Maia,  dua vicprezidanto
Amri Wandel kaj Ĝenerala Sekretario Aleks Kadar. La ceteraj estraranoj
estas  Aurora  Bute  (Rumanio),  François  Lo  Jacomo  (Francio),  Jérémie
Sabiyumva (Burundo) kaj So Jinsu (Korea Respubliko). Ses el sep kandi-
datoj por komitataneco C estis akceptitaj.

Pitagora teoremo – prizorgata temo

La scienca programo de la Universala Kongreso en Montrealo estis spek-
tebla ĉeeste kaj rete, per Zoom. Jen unuminuta filmeto anoncanta la  pre-
legon de François LO JACOMO pri la teoremo de Pitagoro:

https://youtu.be/6wCsUpO0V_E.

La  ĝisnuna  estrarano  de  UEA pri  kongresoj  vizitis  Tanzanion
esplorcele

Fine de julio 2022, venis al Tanzanio la estrarano de UEA pri kulturo, kon-
gresoj, biblioteko kaj eldonado d-ro Orlando Raola por esplori la pretecon
de  Tanzanio  gastigi  la  Universalan  Kongreson  de  Esperanto  en  la  jaro
2024, kiu estas planata okazi unuafoje en Afriko.
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S-ro Raola vizitis kelkajn urbojn en Tanzanio kie loĝas esperantistoj: Dar-
es-Salaam, la insulo Zanzibaro, Aruŝa, kie jam estas proponita kongresejo
kaj kie d-ro Raola renkontis agantojn en turismaj instancoj, kaj Mwanza
(la dua plej granda urbo de la lando) apud la bela plurlanda lago Viktorio,
kun bonaj faciligoj por subteni UK-on. Laste li vizitis la urbeton Bunda,
kie okazis la 6-a Afrika Kongreso de Esperanto, kie aktivas lokaj espe-
rantistoj, sed, kiu mem ne havus la kapaciton por UK.

Li atingis la urbon Aruŝa, kiu estas proponata kiel kongresurbo de la UK
2024. D-ro Orlando Raola kun la gastemaj esperantistoj de Aruŝa havis
longan tagon vizitante ŝtatajn organizojn kaj kompaniojn kiuj okupiĝas pri
turismo en Tanzanio, kaj sukcesis renkonti reprezentantojn jene:

• La urbestron de Aruŝa;

• Tanzanian Turisman Organizon kaj respondeculon pri Naciaj Parkoj;

• konservan areon Ngorongoro;

• Aruŝa Internacia Konferenca Centro;

• Reprezentanton de la Hotelo Ngurdoto kaj ĵurnalistojn.

La ŝtataj institucioj prezentis siajn ofertojn al la turistoj kaj kion ili faros se
la kongreso venos al Tanzanio.

Ŝajne respondo al la demando ĉu Tanzanio pretas okazigi la UK-on estas
JES! Laŭ la vizito de d-ro Orlando oni povas vidi kiel la esperantistoj en la
tuta lando pretas gastigi la kongreson kaj ankaŭ atestas kiel la lando mem
estas preta por la kongreso. Ne nur la urbo Aruŝa sed la tuta lando bonven-
igas turistojn, kion rekomendas la prezidento mem, kiu starigis specialan
programon por bonvenigi turistojn en la lando.

Nome de la Tanzania esperantistaro kaj nome de la estraro de la Esperanto-
organizo en Tanzanio John E. Magessa bonvenigas la kongreson al Tanza-
nio.

La arkivo de UEA transiras al la Aŭstria Nacia Biblioteko

En 2021 la Komitato de UEA akceptis la rekomendojn de la Estraro, Ko-
misiono pri  Financo kaj  konsilantaj  komisiitaj  fakuloj,  ke  la  Arkivo de
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UEA kaj neduoblaĵoj de la Biblioteko Hector Hodler, kiuj troviĝas en la
Centra  Oficejo  (CO)  en  Roterdamo,  estu  transdonitaj  al  la  Esperanto-
muzeo de la Aŭstria Nacia Biblioteko (ANB) en Vieno. La CO ne havis fi-
zikajn  kondiĉojn  tiajn,  kiajn  havas  profesia  institucio  kiel  ANB por  la
konservo de tiuj materialoj, nek disponas fakulojn por ilia katalogado kaj
traktado.

En la unua semestro de 2022 UEA kaj ANB kompletigis la unuan etapon
de tiu laboro, nome la unuan identigon kaj transporton de la materialoj de
Roterdamo al Vieno. La transdono okazis surbaze de donackontrakto, kiu
certigas la konservadon de la donitaĵoj fare de ANB por ĉiam kaj laŭ la
internaciaj  normoj  adoptitaj  por  la  administrado  de  palpeblaj  moveblaj
kulturaj  heredaĵoj,  kiel  estis  identigitaj  la  arkivo  kaj  ĉiuj  donacitaj
materialoj fare de UEA. Laŭ agnosko de ANB la Arkivo de UEA estas
“mondskale unu el la plej ampleksaj kaj gravaj arkivoj pri Esperanto kaj la
internacia Esperanto-movado. [...] La UEA-arkivo elstaras per sia abun-
deco kaj diverseco. Ĝi enhavas arkivaĵojn same kiel ampleksajn kolektojn
de afiŝoj, fotoj kaj aŭdvidaj dokumentoj. Tiel ĝi ebligas profundajn kultur-
sciencajn kaj filologiajn esplorojn pri Esperanto”.

Unu el la celoj de la transdono estis, ke la materialo fariĝu pli strukture kaj
profesie disponigata al esploristoj, kio ne povis rutine okazi en la CO pro
manko de katalogo, strukturo kaj laborfortoj. Efektive la dua etapo de la
laboro estas la finkatalogado kaj disponigo, inkluzive de ciferecaj kopioj,
al la interesata publiko. Laŭ ANB “aldone al la ĉiutagaj taskoj la biblio-
tekistoj en la Esperanto-muzeo kaj Kolekto por Planlingvoj nuntempe pa-
ŝon post paŝo alirebligas tiun valoran trezoron por la publiko. Unuaj doku-
mentoj jam estas katalogitaj kaj ciferecigitaj. La arkivaĵoj estas ankoraŭ en
la  originaj  skatoloj,  kiuj  estos  ŝanĝitaj  per  novaj  sen-acidaj  skatoloj;
interesitoj kaj esploristoj jam nun povas peti inventarliston de la arkivo kaj
mendi dokumentojn por studado en la legosalono de la Esperanto-muzeo”.

“Inter la libroj estas la unuaj lernolibroj en la araba (Kairo 1904), greka
(Samoso 1907) kaj kartvela (Tifliso 1909), kiuj bone montras, ke Espe-
ranto  jam  antaŭ  la  unua  mondmilito  disvastiĝis  ekster  la  pli  grandaj
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Eŭropaj lingvo-komunumoj. La arkivo enhavas multnombrajn dokumen-
tojn pri UEA kaj la Esperantomuzeo de ANB. La Esperanto-muzeo fondita
en 1927 estas mondskale unu el la plej tradiciriĉaj lingvo-muzeoj kaj unu
el la plej gravaj siaspecaj institucioj. La muzeo kun la alligita Kolekto por
Planlingvoj dokumentas ĉirkaŭ 500 planlingvajn projektojn. Per pli ol 150
mil dokumentoj kaj objektoj, inter ili 75 personaj kaj instituciaj arkivoj, la
kolekto  konservas  kaj  disponigas  la  plej  ampleksan  fakbibliotekon  pri
Esperanto,  planlingvoj  kaj  interlingvistiko  en  la  mondo”.  La  transdono
okazis  sen  kostoj  al  UEA kaj  plenumas diversajn  atendojn  pri  profesia
traktado de la Arkivo kaj rilataj materialoj! UEA aparte dankas al la teamo
de la Esperanto-muzeo pro la altnivela kunlaboro por tiu atingo.

Ekzamena novaĵo malbonvena el Hungario

La registaro nuligas la devon fari universitatan lingvan ekzamenon. Ekde
aŭtuno 2024, la registaro transformos la superan edukan agnoskosistemon
kaj abolos la lingvo-ekzamenan postulon, anoncis la ministro pri Novigado
kaj Kulturo, János Csák, en sia fejsbuka paĝo.

En la nova sistemo, altlernejoj povos decidi pri 100 poentoj ene de la 500-
poenta akceptosistemo. Ĉi tio povas esti aljuĝita aŭ surbaze de parola eza-
meno aŭ surbaze de sporto, arto aŭ ajna alia socia agado. La institucioj
ankaŭ povas decidi en kiuj kazoj ili atendas altnivelan diplomiĝon en la
diplomiĝaj temoj kiuj  povas esti  enkalkulitaj  dum la diplomiĝa poento-
kalkulo. La altlerneja kandidatiĝo-sistemo ne ŝanĝiĝos: ankoraŭ eblos kan-
didatiĝi por ses lokoj, krom la 100 instituciaj poentoj, 100 poentoj estas
aljuĝataj por mezlernejaj sciencaj rezultoj kaj 300 poentoj por mezlernejaj
diplomiĝaj  rezultoj.  Ankaŭ  la  deviga  lingvo-ekzamena  devontigo  estas
forigita,  anstataŭe  “la  universitatoj  devas  certigi  la  taŭgajn  lingvajn
kompetentecojn dum la trejnado”.

[EKO 44]
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Kursoj en Danio
Jen anonco kiun DEA aperigas en Facebook dum 14 tagoj fine de aŭgusto:

Cetere Peter Weide informas ke li ofertas Esperantokursojn kadre de 
vesperlernejo en Elsinoro (Helsingør). Vidu 
https://lofkurser.dk/kurser/sprogkurser.
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Se vi ne ĉeestis la Trian
Skandinavan Kongreson, vi

maltrafis ion! Supre prelegas
Orlando Raola, dekstre Bent

Jensenius, kaj sube danaj
kaj svedaj muzikistoj kaj

kantistoj gajigas la etoson.
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