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Kiel apogi nian lingvon kadre de EU?
En majo 2021 la Eŭropa Unio decidis malfermi  civitanan debaton pri la
evoluo de EU. La Eŭropa Komisiono starigis platformon por tiu civitana
debato. Kelkaj el la alsenditaj proponoj rilatis al la lingva reĝimo de EU
(komuna lingvo, lingva egalrajteco ktp.). Kelkaj el ili pledas por la uzo de
Esperanto, aliaj proponas ekzemple la anglan aŭ alian etnolingvon aŭ la
novlatinan kiel komunan lingvon de EU.

Komence de novembro alvenis la fina 152-paĝa raporto, titolita: “La aliro
de  la  Eŭropa  Unio  koncerne  multlingvecon  en  ĝia  propra  komunikada
politiko”. Laŭ la resumo, 

Ĉi tiu studo taksas la aliron de EU al plurlingveco en sia komunika
politiko. Noviga aliro de miksaj metodoj estas uzata por esplori kon-
gruecon al multlingvecaj devoj kaj la lingvaj reĝimoj kaj praktikoj de
EU-institucioj, organoj kaj agentejoj, precipe en EU-retejoj. La agor-
do kun la lingvaj kapabloj de EU27-loĝantoj ankaŭ estas esplorita.
Politikrekomendoj  estas  disponigitaj  por  plibonigi  la  travideblecon
kaj  alireblecon  de  EU-komunika  politiko  konsiderante  realigeblo-
limojn.

Sur paĝo 84 Esperanto estas menciita:

EU-civitanoj faris plurajn proponojn por antaŭenigi plurlingvecon en
la eduka sistemo uzante la Multilingual Digital Platform (Plurlingvan
Ciferecan Platformon) de la Konferenco pri la Estonteco de Eŭropo
en 2021-2022. Ili sugestas plifortigante EU-klopodojn por antaŭenigi
lingvolernadon, kaj subteni lingvan diversecon en la amaskomuniki-
laro kaj en la programo Erasmus+ (detala raporto pri ĉiuj ideoj estas
prezentita en Kantar Public, 2022).

La plej aprobita en la kampo de edukado, kulturo, junularo kaj sporto
(kiu estis ankaŭ la kvina plej aprobita ideo inter la 16 274 ideoj regi-
stritaj sur la Plurlingva Cifereca Platformo) rilatas ĝuste al lingvo-
lernado. Ĝi alvokas EU diskonigi la rezultojn de noviga programo
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Erasmus+  nomita  la  "Multilingual  Accelerator"  (Multlingva
Akcelilo)  kiu  montriĝis  sukcesa  en  kelkaj  bazlernejoj  en  tri  EU-
landoj  (Bulgario,  Kroatio,  Slovenio)  en  2018  kaj  2019.  La
"Multilingva  Akcelilo"  programo  montris  signifan  kaj  rapidan
plibonigon de fremdlingvaj kapabloj de lernejanoj en aĝo de 8 ĝis 9
jaroj, kiuj akiris ĉi tiujn kapablojn unue lernante limigitan kaj zorge
elektitan kvanton da logika vivanta lingvo kiel Esperanto.

Komentas Renato Corsetti: “La tuta agado en la kadro de la Konferenco
pri la estonteco de Eŭropo, ne estis senutila. Ĝiaj rezultoj estas menciataj
en raporto de la Eŭropa Parlamento, kiu menicas Esperanton kiel lingvon
vivantan kaj logikan. Ni ĉiuj ŝuldas dankojn pro tio al Michele Gazzola,
kiu estas unu el la verkintoj de la raporto.”

Ĉi tio estas oficiala doku-
mento  publikigita  de  la
Eŭropa  Parlamento  kiun
Esperantistoj  povas  uzi
por  informado.  Ĝi  estas
senpage  elŝutebla  ĉe:
shorturl.at/bosux.
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Kalendaro aŭtuno 2022
Konversacia Esperanto-Klubo, Kopenhago, kunvenas en sia sidejo ĝene-
rale du fojojn en la monato.

La adreso estas Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C, en la kelo. Se 
estas problemoj eniri la domon voku al 20 27 08 39 aŭ 60 70 79 69. 

(Carit Etlarsvej estas flanka vojo de Frederiksberg allé. Se vi venas per la 
metroo eniru ĉe la stacio Frederiksberg allé kaj iru dekstren.)

7. novembro – je la 19a horo, Carit Etlars Vej 6

Rakontu pri libro kiun vi legis aŭ filmo kiun vi spektis, kiujn vi povas 
rekomendi aŭ malrekomendi al la aliaj.

21. novembro – je la 19a horo, Carit Etlars Vej 6

Peter Wraae rakontas pri sia restado en la fama/fifama enterpreno Tvind 
kaj pri sia libro pri tio.

5. decembro – je la 19a horo.

Babila vespero

Sabaton la 10an de decembro je la 14.00 horo

ZAMENHOF-FESTO

Kulturdomo Fakti

Bispebjerg Bakke 6

2400 København NV

Nia sekciestro de ILEI Pia Wettergren anoncas ke reta kurso por komen-
cantoj okazos ĉiun mardon de la 8-a de novembro de la 19-a ĝis la 20-a 
horo.
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“Kultura Nokto” 2022
Ekde 1993 ekzistas kulturnokto (Kulturnat) en Kopenhago en kiu muzeoj,
preĝejoj, asocioj ktp estas malfermaj aŭ faras specialajn aranĝojn.

Ekde 2005 ni havis esperantan budon dum la kulturnokto en “Huset” i
Magstræde kiu situas en la plena koro de Kopenhago. La sukceso estis
akcetebla,  sed kiam ni poste havis budon en “periferia” Kopenhago, en
Ahlenfeldtsgade  kaj  en  pli  fora  Verdenskulturcentret  en  Nørrebro,  la
rezultoj estis mizeraj. Venis preskaŭ neniu.

Subite,  la  aranĝantoj de kulturnokto limigis la  nombron de asocioj  kiuj
rajtis partopreni. La kialo estis ke la kulturnokto dronis en sia propra suk-
ceso. Iomete stranga argumento ĉar ĝenerale la kulturnoktaj gastoj plendas
pri longaj vicoj antaŭ la plej popularaj aranĝoj. (Longa vico antaŭ nia budo
ni neniam spertis). DEA estis inter la multaj asocioj kiuj estis forpelitaj el
la kulturnokto.

Antaŭ  du  jaroj  nia  nova  membro,  Pia  Wettergren,  sukcesis  konvinki
Kulturnatten ke Esperanto denove havu lokon en ĝi. Ili akceptis nin kaj la
budo estus en nia sidejo en Carit Etlars vej. Mi (kaj pluraj aliaj) ege skep-
tikis. Kiu volas iri al malgranda malhela flanka strato en Frederiksberg. La
afero ŝajnis esti kondamnita al fiasko (ni timis). Feliĉe, la rezulto estis tute
kontraŭa. Lastjare venis multaj interesitaj homoj.

La 14-an de oktobro ni havis budon denove en la sama loko, kaj ĉi-jare la
sukceso estis eĉ pli granda. Ĉirkaŭ 35 homoj venis. En la unua oficejo ni
havis tablon kun libroj, magazinoj ktp kaj ni parolis/prelegis pri nia lingvo.
En la malantaŭa ĉambro ni havis komputilon kun surekranaj gramatikaj
ekzemploj, preskaŭ minikurso. Tio pruviĝis bona kombino, ĉar ofte meze
en parolado al unu grupo venis nova grupo kaj por ne ripeti la tuton ni
povis inviti ilin en la malantaŭan ĉambron.

La plejmulto de la gastoj estis junuloj kaj multaj el ili estis eksterlandanoj
kiuj parolis la anglan.

6



La kialo de nia sukceso povas esti ke en Frederiksberg situas multaj ler-
nejoj kiel ekzemple la komerca altlernejo. Ankaŭ multaj partoprenantoj de
la kulturnokto decidas limigi sian agadon nur al Frederiksberg. 

Ĝenerale la gastoj estis pli akceptemaj kaj interesitaj ol homoj ĉe budoj en
ordinaraj foiroj. Pluraj de la vizitantoj komencis lerni esperanton en Duo-
lingo kaj pluraj interesiĝis pri kurso ĉe ni.

La leciono de la tuta afero povas esti ke oni neniam povas antaŭvidi la
rezulton de nova maniero de varbado.

Bent Jensenius

Bent kaj Finn preparitaj por la kulturnokta sturmo
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UEA–kotizo 2023
Baldaŭ (t.e. antaŭ novjaro) estos tempo por pagi vian kotizon por individua
membreco de UEA. 

Ĉu vi estas individua membro? Se jes, bv. renovigi vian membrecon. Se
ne, bv. pripensi, ĉu ne estus bona ideo iĝi IM.

Baza membreco (MB) inkluzivas:

• retan legadon de la revuo Esperanto

• aliron al la reta membrospaco

• rabaton ĉe kongresaliĝo

• rabaton ĉe libroservo

• aliron al Delegita Reto (jarlibro).

Kiel membro abonanto (MA) vi ricevos, krom la supre menciitaj, paperan
eldonon de revuo Esperanto

La  kotizo  por  Baza  Membreco  estas  44  eŭroj  =  330  dkr.,  kaj  tiu  por
Membro-Abonanto 74 EUR = 560 dkr.

Se vi estas membro en 2022 kaj havas retpoŝton, vi ricevos retleteron de
mi.  Se vi  ne havas retpoŝton aŭ preferas  havi  la  informojn papere,  bv.
konservi la gazeton, kiun vi tenas enmane.

Pagmanieroj

Vi povas pagi en eŭroj al UEA per kreditkarto en la retejo 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
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Mia vojaĝo al Métabief
Kiel membro de ILEI mi rimarkis peton el Francio. Mankis nstruisto por
“Staĝo en Métabief”.  Do, mi korespondis kun la respondeculo kaj estis
elektita.

La evento okazis de la 20-a ĝis la 27-a de Aŭgusto. Pro tio, ke la organi-
zantino deziris, ke ni tri instruistoj planu kune antaŭ ol komenci la staĝon,
mi veturis trajne, 27 horojn, kune kun mia edzo, kiu parolas nek la francan
nek Esperanton. Lia tasko estus purigi manĝilojn kaj pretigi tablojn kaj
reordigi post la manĝoj.

Kiam ni  finfine  atingis  la  plej  proksiman stacidomon,  Frasne,  ni  devis
atendi buson dum du horoj. Alveninte la gastejon, ni estis afable akceptitaj
de la organizantino kaj ŝia kunulo.

Ĉiu ĉambro havis etaĝajn litojn, sed ni bonŝance estis solaj en la ĉambro!
Tiu  tago  estis  merkredo,  kaj  la  du  aliaj  instruistoj,  laŭ  mia  kompreno,
devus  alveni  ĵaŭde,  sed  ...  la  unua  alvenis  vendrede  espere  kaj  la  alia
sabatmatene.

Samtempe  trovis  kursanoj  la  staĝejon.  Do,  komuna  planado  ne  eblis!
Sabatvespere la instruistoj prezentis individuan programon, kaj la kursanoj
povis libere elekti! Tio estis ege stranga por mi, ĉar minimume oni devus
fari testeton kaj poste la instruistoj respondecus pri la grupoj.

Ne  ĉeestis  komencantoj,  kaj  unu  el  ni  profundiĝis  en  signifon  de  K-
tabelvortoj dum la tuta tempo. La dua “kuntiros vin en strangajn kampa-
dejojn, kie vi malkovros plej diversajn lernigajn ludojn”. Fakte tiu grupo
nur ludis. Mi kunportis diversajn materialojn, ĉar mi ne konis la lingvan
nivelon de la kursanoj, kompreneble. Ĉiu instruisto havis ne samnivelajn
kursanojn, kio malfaciligis la laboron.

Manko de kopioj estis grandega problemo. Necesis veturi 20 kilometrojn
por fari/aĉeti ilin. Mia fantazio estis vere defiata. Ekzemple ni legis “La
princino sur la pizo” – kaj poste ni faris rolludon (kun pli da aktoroj ol en
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la  fabelo  mem).  Tio  estis  ridiga,  ĉar  la  princo  estis  tre  neobeema  kaj
insistis pri geedzeco kun unu el la servistinoj. Estis ege amuze!

Mi  estis  devigita  aliajn  tagojn  instrui  tabule,  ekzemple  pri  “sia/ŝia”  aŭ
“ig/iĝ”. Sekve mi parolis Esperanton dum la sesioj, kvankam mi parolas la
francan. Tio ne plaĉis al mi dum mia instruado. 

Sed  kiam mi  vizitis  foiron  kune  kun  miaj  kursanoj,  mi  parolis  ambaŭ
lingvojn. Neniam ni havis la bezonatajn kopiojn ... pro tio la instruado ne
efektiviĝis. Finfine ni estis konvinkitaj, ke kopioj estis nehaveblaj.

La instruado okazis matene je 9.15–11.45 kaj vespere je 17.00–19.00. Ni
manĝis  bongustajn  manĝaĵojn  kune  trifoje  tage,  kaj  ĉiujn  tagojn  ni
entreprenis  interesajn  ekskursojn  en  la  ĉirkaŭaĵo,  kaj  ĉiun  vesperon  ni
havis diversajn aktivadojn, kantojn, prelegojn aŭ alion. 

Mi prelegis pri Danio kaj la sekvan tagon mi petis miajn kursanojn skribi
pri tio, kio ilin plej surprizis.

Mia edzo kantas en du korusoj en Danio kaj rapide li estis agnoskita kiel
bona kantisto.  Li  kantis  laŭte  kaj  bele,  ne komprenante  la  enhavon.  Li
ankaŭ kunportis Esperantan kanton, kiun li instruis al la aliaj homoj.

Dum la lastaj tagoj li ankaŭ instruis tajĝion matene. Tio eblis, ĉar oni tute
ne bezonis paroli. Mi antaŭe tradukis la nomojn de la ekzercoj.

Kiam denove sabato alvenis, malaperis ĉiuj krom ni. Pro malfacilaĵoj pri
biletoj al Danujo, ni restis ankoraŭ unu tagon, tute solaj – post tiom da
aktiveco!

Estis interesa sperto por mi – instrumetodoj tute ne similas! Estis iomete
malfacile  alkutimiĝi  al  la  franca senstreĉa vivmaniero rilate al  kunsidaj
aferoj!  Kelkfoje  tio  estis  ĉagreniga  kaj  nerviga  por  mi,  kiu  estas  pli
strukturita persono.

Mi estis invitita partopreni al alia staĝo venont-jare, se mi ne scias, ĉu mi
denove faros tion. Almenaŭ mi ne alvojaĝos trajne!

Pia Wettergren
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Pri UK en Montrealo
6a–13a de aŭgusto 2022

Post  iom  da  malfruo  ni  alvenis  al  la  hotelo  en
Montrealo  post  noktomezo.  Jam  en  Kastrup  oni
informis  ke  ni  devas  uzi  maskojn,  kaj  ni  eniris
landon kie la maskoordono rememorigis nin pri la
unua kaj dua ondo de la viruso en nia lando.

Okazis iom da ŝanĝoj post nia lasta partopreno en
UK. Ni kutimas ricevi poŝte la konfirmon de nia

registriĝo.  Tiu funkcio estas nuligita kiel  oni bone povas kompreni,  kaj
estis tre facile enregistrigi sin ĉe la giĉeto kaj informi sian kongresnumero
al  la  deĵoranto.  Sekve  du  volontuloj  plenigis  la  saketojn  kaj  ĉio  bone
funkciis.

Mi neniam spertis tiel longan straton. Ĝi enhavas pli ol 1100 numerojn (mi
neniam iris ĝis la fino de la strato). Nia hotelo situis en tiu strato. Ni eniris
maldekstre  al  la  kongresejo,  kaj  dekstre  al  la  salono  Zamenhof  (teatra
konstruaĵo). Aliaj ŝanĝoj okazis pri la solena inaŭguro: kutime la reprezen-
tantoj de la landaj asocioj staras en longa vico por ensaluti.  Tiu kutimo
estis ŝanĝita. La prezidanto Duncan Charters staris sur la scenejo kaj gvidis
la seancon alvokante la diversajn mondopartojn, post kio ni ekstaris kaj
mansvinge reciprokis la salutojn. Pli rapida maniero ol la ĝisnuna. 

Oni  devis  ĉie  uzi  maskojn,  sed  estis  bone  aranĝite.  En  la  enirejoj  de
butikoj, subteraj stacidomoj, teatroj ktp. estis lokoj kie oni povis preni 2
maskojn senpage. Mi enmetis plastan maskon, sed subite deĵoranto aperis
kaj petis min uzi kutiman maskon, kaj mi ne vidis aliajn personojn kiuj
uzis aliajn specojn da maskoj. Mi konkludis ke nur en Skandinavio oni
uzis tiuspecajn maskojn.

Oni  estis  tre  severaj  pri  tio.  Mi  bezonis  komputilon  por  sendi  hejmen
raporton, kaj demandis en la hotelo ĉu mi povus pruntepreni komputilon.
Oni informis min ke kutime oni havas 4 komputilojn kiujn la gastojn povas
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pruntepreni,  sed  ĉar  la  aŭtoritatoj  postulis  ke  oni  devas  seninfektigi  la
komputilojn  post  ilia  uzo,  oni  forigis  ilin,  ĉar  mankis  personaro  en  la
hotelo por tiu funkcio. Same okazis en la kongresejo. Nur unu persono raj-
tis uzi komputilon. Oni ne ordigis la litojn kaj ne purigis nian ĉambron, ĉar
oni devis uzi la personaron por seninfektigi la ĉambrojn antaŭ la alveno de
novaj gastoj.

Alia  iom stranga travivaĵo ni  spertis,  kiam ni  serĉis  malgrandan super-
bazaron aŭ butikon. Estis pluraj kafejoj kaj unu malnovmoda ĉapelbutiko,
sed la problemo estis ke ni volis aĉeti bananojn kaj vinberojn. Tute kazarde
ni malkovris ke tiaj butikoj situas subtere. Ni eniris malgrandan kafejon
por aĉeti sandviĉon. Ĉiuj lokoj estis okupitaj, ĉar tie la homoj amuziĝis per
siaj komputiloj, kaj kelkaj virinoj eĉ per siaj trikaĵoj. Kiam mi demandis ĉu
vere ni lasas homojn sidi la tutan tagon kaj tiamaniere rifuzi aliajn kli-
entojn, oni respondis ke ni povus eniri la sekvontan pordon, kie estis multe
da loko. Ni malkovris grandan lignan pordegon. Kiam ni eniris ni ekvidis
multe da butikoj. Oni preteriris ŝtuparon kaj iris sur malgrandajn placojn
kun tabloj kaj seĝoj, pluraj butikoj kaj kafejoj.

Ni malkovris ke oni devas nur eniri pordon kie estis skribite AGI aŭ eniri
en la subtera stacidomo kie estis la samaj butikoj. Tie ni povis ankaŭ aĉeti
elektrajn artiklojn, bateriojn ktp. kiujn ni ankaŭ bezonis. Estis tute subtera
komerca urbo. Oni povis konstati ke en tiu urbo oni ne bezonas konstrui
subterajn bombrifuĝejojn se la 3-a mondmilito okazus!

Mi eklernis ankaŭ trian aferon pri prezoj. Mi aĉetis ombrelon kiu kostis 19
CAD. Kiam mi alvenis al la kasisto, ŝi postulis ke mi pagu 21 CAD. Mi
montris al ŝi la ŝildon kun la prezo, kaj ŝi informis min ke tio estas la prezo
sen VAI – valoraldona imposto (moms). Kiam mi demandis ĉu tio validas
por ĉiuj aĵoj, ŝi klarigis ke estas escepto por ĉiutagaj aĵoj, kiel pano, lakto
kaj simplaj verdaĵoj. Mi miris, kaj ĉar mi nun eksciis pri tiu problemo, mi
malkovris ke estas imposto se oni aĉetis vinberojn sed ne bananojn! Sed
kial? Ili ambaŭ estas importitaj. Eble ĉar oni uzas bananojn kiel infanan
manĝaĵon?
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Jes,  jes,  ni  lernis  ion  novan ĉiutage.  La solena  malfermo nomiĝas  nun
Solena  Inaŭguro.  Dum la  kunsido  de  la  komitato  sabate  estis  instalita
granda ekrano kie  delegitoj  de  diversaj  landoj  kiuj  ne  povis  partopreni
fizike, sekvis la kunsidon rete. BELA NOVA MONDO!

La hejmvojaĝo enhavis plurajn malfruiĝojn kiel ĉe nia aliro. Sed feliĉe ni
ne devis fari ion ajn mem, ĉar oni ne povis seninfektigi la memservajn
maŝinojn post ĉiu vojaĝanto, pro tio persono helpis nin eniri la aviadilon.
Ni petis lokon ĉe la koridoro, kaj bonŝance estis sufiĉe da loko por ke ni
povu kuŝi dum la vojaĝo. Meze de la nokto la stevardino vekis min, ĉar
mia masko falis sub mian nazon. Post la ordigo mi dormis plu.

La kongreso bone funkciis, laŭ la kondiĉoj pri kiuj UEA ne havis influon.
Laŭdon al la prezidanto Duncan Charter kiu dum la bankedo aliris ĉiun
tablon kaj alparolis la kongresanojn unuope.

Liss-Lotte Talbro, Kongresa numero 210
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Pro nia kara Esperanto, kaj la sopiro renkonti la aliajn de la tuta mondo,
Liss-Lotte kaj mi estis allogitaj vojaĝi al Kanado por la Universala Kon-
greso en Montrealo. Jam en 2020 ĝi devis okazi tie. La sakoj ktp. estis jam
presitaj.  El la obstakloj por la LKK estis amasoj.  Tio certe fortigis ĝin.
Trankvile kaj bonhumore ĝi traktis la multajn kutimajn programerojn. La
sako estas tre taŭga, mi daŭre uzas ĝin. Vidu la foton. El la diversaj aĵoj
estis  inter  alie  kajero  kun noveletoj  verkitaj  de  diversaj  homoj  dum la
pandemio.

Nun mi donas atenton al kelkaj diversaj homoj pro la bona konduto: Nia
prezidanto,  la  gvidanto de LKK kaj la  nova kasito  de UEA. – Dum la
komitatkunvenoj diskrete pretis ĉe la teknikaj ekipoj, juna franca virino. Ŝi
monaton  antaŭe  biciklante  vizitis  nin  en  Danio,  inter  alie  Liss-Lotte.
Jimmy Stryhn Meyer, kiu dum multaj jaroj laboras en Bruselo kiel juristo,
havis ĉe si siajn kvar gefilojn.

Aliĝis 746 personoj el 58 landoj. En unu el la 7 ĉiutagaj kurieroj, Kongresa
Sciulo, mi povas nombri 80 kromajn vizitantojn. Certe ne estis sakoj por
ili.  Pli  multaj  aliĝis.  Oni  povus verki  ampleksan tabelon por  montri  la
diversajn kaŭzojn, kial multaj tamen ne venis,  ekzemple la instancoj en
Usono ne povis servi tiom da pasportoj. 

Vojaĝo: La kanada registaro volis, ke ni turistoj jam estu vakcinitaj. Antaŭ
ol ni rajtis eniri la landon ni devis entajpi la datojn kaj la specon de vak-
cino, plue ankaŭ prezenti la atestojn. Due ni devis fari la saman por la hej-
menvojaĝo. Eblis en portempa retejo aŭ en apo en poŝtelefono tion aranĝi.

Ekskurso: El la tuttagaj ekskursoj mi elektis tiun por bicikli 50 km. Ni estis
grupo de pli ol 20 personoj. Mia kasko tuj estis konforma al mia kapo.
Kiam ni trapasis 40 km, ni estis ofertitaj elekti pli mallongan vojon. Ni
estis  4-5, kiuj  dankeme jesis.  Ni baldaŭ atingis belan parkon kun fama
bierfarejo. La aliaj iom poste alvenis. Ni kvar sidis sub arbo: du orientaj
virinoj, loka helpanto kaj mi. La du amikinoj certe devis resti en la urbo,
ĉar tra poŝtelefono ili multe esploris pri aliaj vidindaĵoj, la virinoj deman-
dis kaj li povis klarigi ankaŭ pri la publikaj trafikoj.
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Kiam prezidanto kaj LKK kune per gongo fermis la kongreson, nur kelkaj
el ni forlasis la salonon. Oni petis nin resti. Sed ni volis gardi nian hejmen-
vojaĝon plej bone, ĉu ĉio estis en ordo.

Vi povas spekti fotojn kaj videojn: shorturl.at/jpQZ3. Ĉe uea.org, Aktuale
kaj pluen al Reta kinejo vi povas spekti la Komitatkunvenojn kaj la Fakan
Forumon.

Ĉe  uea.org sub Kongresoj vi povas aliĝi al la venontjara UK en Torino,
Italio. Ĝi okazos 29.07–05.08.2023 en politeknika universitato. La favora
aliĝkotizo ĝis la jarfino estas 190 eŭroj por membroj kaj 240 por aliaj. Jen
ankaŭ rekta aliĝilo: uk.esperanto.net/2023/.

Vi povas subteni la laboron de UEA per membriĝo: 
uea.org/alighoj/alighilo.

Jytte Sunekær

La 56-a Kongreso de ILEI
Tempo: Ekde la 5-a ĝis la 12-a de aŭgusto 2023

Loko: Linjano Orsabla (Itale: Lignano Sabbiadoro), Italio

Ĉeftemo de la Kongreso: “Instrui Esperanton en lernejoj”

Retejo de la Kongreso: https://2023.kongreso.org/

Post tri  sinsekvaj nur-virtualaj Kongresoj,  en 2023 la 56-a Kongreso de
ILEI denove okazos ankaŭ en ĉeesta medio en la belega urbo Lignano
Sabbiadoro en Italio, situanta mezvoje inter Venecio kaj Triesto, en am-
pleksa kongresejo, kiu permesos al ĉiuj kongresanoj loĝi, manĝi, labori,
kaj ankaŭ ferii en la sama feria vilaĝo. Foto de la plaĝoj aperas en la PDF.
La kongresejo disponas, kaj senpage disponigas al la kongresanoj, privatan
plaĝon,  akvoparkon,  olimpikan  naĝejon,  plurajn  altrangajn  ekipitajn
sportajn spacojn ĉu kovritajn ĉu malfermajn.
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La ĉefa temo de la Kongreso estos: “Instrui Esperanton en lernejoj”. La
kongresa  ĉeftemo certe  vekos  la  intereson  ne  nur  de  esperantistoj,  sed
ankaŭ de profesiuloj pri instruado de aliaj lingvoj, universitataj esploristoj
kaj profesoroj, ĵurnalistoj kaj ĝenerala publiko; unuvorte ĉiuj, kiuj iel dedi-
ĉas sin al la temo, ĉu profesie, ĉu ne.

Ni atendas vian aliĝon kaj viajn kontribuaĵojn ĉu pri la kongresa temo, ĉu
pri aliaj pedagogiaj temoj, ĉu por la Lingva Festivalo, aŭ por la Internacia
Vespero,  ktp.  Vi povas indiki  pri  viaj  ofertoj  kaj  kontribuaĵoj  kaj  en la
aliĝilo kaj per retmesaĝo al: ilei.kongresoj@gmail.com. 

La limdato por sendo de la proponataj kontribuaĵoj estas la 31-a de januaro
2023,  por  ke  ili  certe  estu  aldonita  al  la  provizora  programo  de  la
Kongreso.  Por ĉiu via kontribuaĵo,  ĉu prelego aŭ ali-speca kontribuaĵo,
bonvolu sendi al ni (ilei.kongresoj@gmail.com):

• titolon de la kontribuaĵo
• vian kompletan nomon
• daŭron de la prezentado
• ĉu vi prezentos ĉeeste aŭ rete
• du- ĝis maksimume kvin-linian priskribon de la kontribuaĵo
• du- ĝis maksimume kvin-linian biografion de vi
• vian foton
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Kiel  kutime,  vi  povos  ĝui  ankaŭ  ekskursojn,  Lingvan  Festivalon,
spektaklojn, ktp. Vi trovos ĉiujn detalojn pri aliĝo en la kongresa retejo:
“2023.kongreso.org”.  La  plej  favora  aliĝperiodo  finiĝas  en  la  31-a  de
decembro. Trovu la informojn ankaŭ ĉe 2023.kongreso.org/alighilo.php.

Jen  ligilo por rekte atingi  informojn: 2023.kongreso.org/ILEI_chefa.php

Prof. Laura Brazzabeni, estrarano pri kongresoj

UEA kongrese realas sed samtempe virtualas
Sekve  de  la  du  sukcesaj  Virtualaj
Kongresoj okazintaj en 2020 kaj 2021, ĉi-
jare  UEA  organizas  la  3-an  Virtualan
Kongreson  kvartage  fine  de  novembro,
inter la datoj 24-27.11.2022:

vk.esperanto.ne  t   

Se tiu ĉi  modelo sukcesos,  ĝi  eventuale
fariĝos konstanta aranĝo, suplemente al la
UK. Kaj alia novaĵo estas, ke ĝi okazos
samtempe kun Retoso 2022, la reta even-
to de TEJO.

La 3-a VK havos kiel temon la saman temon de la 107-a Universala Kon-
greso, okazinta en Montrealo: “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj
Lingvoj”. Unu el la celoj nun okazigi la VK-n pli proksime de la fino de la
jaro estas elstare doni al la temo de la UK pluan traktadon dum la jaro. Do
la 3-a VK devos havi specialan atenton al indiĝenaj lingvoj, kun prelegoj
kaj kursetoj.

Samtempe la VK utilos kiel retrospektivo de la jaro, kun rememorigoj pri
diversaj  gravaj  okazoj.  En  2022  interalie  estis  la  135-jariĝo  de  Hector
Hodler, la 125-jariĝo (samtempe 85-jariĝo de la morto) de Eŭgeno Miĥal-
ski, la 100-jariĝo de Eli Urbanová (samtempe 10-jariĝo de ŝia forpaso), la
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100-jariĝo de Rejna de Jong, la 100-jariĝo de la Esperanto-radiofonio, la
80-jariĝo de la morto de Lidja Zamenhof, la 70-jariĝo de la Centro por
Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) k.a. Al-
done al tiuj rememoroj estos ankaŭ riĉa scienca, faka kaj kultura progra-
mo, kun spaco por eldonistoj, aŭtoroj kaj artistoj.

Krom rigardo al la pasanta jaro, la VK ankaŭ estos vitrino por novaĵoj: oni
prezentos laborprogresojn pri la 108-a UK en Torino kaj ĝiaj diversaj pro-
grameroj: i.a. pri Belartaj Konkursoj, Esperantologia Konferenco, scienca
programo ktp. Klasike estos la virtuala Movada Foiro (spaco por landaj kaj
fakaj asocioj kaj aliaj temgrupoj) kaj prezento de agado de la komisionoj
de UEA. Kaj Retoso 2022 proponos riĉan programon allogan al junuloj de
ĉiuj aĝoj.

Aliĝu al la 3-a VK kaj Retoso 2022 jam eblas: vk.esperanto.net. La aliĝo
estas senpaga por aktualaj individuaj membroj de UEA kaj TEJO en 2022
(por tiuj, kiuj aliĝos ĝis la 18-a de novembro). Se vi ankoraŭ ne estas aktu-
ala IM por 2022, eblas samtempe aliĝi al UEA kaj al la VK por ĝui la sen-
pagan aliĝon. Okazigi virtualan eventon havas kostojn, do donacoj estas
bonvenaj. Ĉiuj, kiuj donacos 50 EUR aŭ pli aperos kiel Subtenanto de VK.
Bonvenon aliĝi!

Oratora kunkurso en VK
Kiel parto de la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) denove okazos
Oratora Konkurso por la junularo. Al la 3-a VK eblas aliĝi senpage kiel
individua membro de UEA ĝis la 18-a de novembro: vk.esperanto.net.

La Oratora Konkurso okazos la 25-an de novembro je la 15:00 (UTC).

La konkurso estas malferma al la partopreno de gejunuloj en TEJO-aĝo
(malpli ol 36 jarojn), kiuj aliĝis al la 3-a VK. Partopreno estos senpaga,
sed la kandidatoj devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ la
konkursa sesio al la Komisiono de UEA pri Oratora Konkurso pere de la
membroj  Marc  Giraud  (marc.giraud@orange.fr)  kaj  Leandro  Abrahão
(leandro.brazilo@gmail.com).
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La partoprenantoj devas elekti unu el la jenaj temoj:

1. Kiam indiĝena lingvo mortas...

2. Indiĝenaj lingvoj pluvivus, se...

3. Mi aparte ŝatas mian indiĝenan lingvon, ĉar...

La parolado daŭros ĝis 10 minutojn en la Internacia Lingvo Esperanto. La
kandidatoj devas paroli libere, sen anticipe skribita teksto, sed ili povas uzi
memorigajn notojn. La paroladojn oni taksos el vidpunktoj enhava, lingva
kaj stila kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro.

La juĝkomisiono aljuĝos tri premiojn: la unua premio estos senpaga aliĝo
al  la  Universala  Kongreso  en  Torino  2023  laŭ  kategorio  A en  la  frua
aliĝperiodo aŭ 100 eŭroj;  dua premio,  75 eŭroj;  kaj tria,  50 eŭroj (ĉiuj
monsumoj liverotaj kiel aĉetkuponoj por la Libroservo de UEA).

La organizantoj bondeziras partoprenontoj, kaj esperas, ke tiu ĉi kongre-
sero estos tiel populara kaj amase spektata, kiel estas tradicie kaj pasint-
jare. Kompleta regularo de la konkurso troviĝas en la retejo de UEA. Pre-
pariĝi oni povos i.a. sekvante la kurson de parolarto #forlaflatado senpage
ofertata de UEA ĉe udemy.com/course/forlaflatado. Kaj legante la librojn
pri retoriko en Esperanto: mallonge.net/retoriko.

[gazkom uea 1073]

Filmo pri renoma muzeo en Ĉinio
Ĉar ĵus en kunveno oni menciis la Esperanto-Muzeon en Zaozhaung-
Universitato en Ĉinio, mi sendas la retligon de la filmo pri la Muzeo ĉe 
mia Jutubo-kanalo https://youtu.be/r1YA1sqhJn0

Viaj abonoj kaj komentoj estas bonvenaj. 

Trezoro
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Fervojistoj al Antverpeno

La kongreso de IFEF (Internacia Fervojista Esperanto-
Federacio) okazos en Antverpeno inter la 6-a kaj 12-a de majo 
2023.

Post bonega sperto en Beroun ĉi-jare belgaj  fervojistoj  volas  daŭrigi  la
tradicion organizante  la  venontan kongreson en Antverpeno,  granda kaj
malnova havenurbo en Flandrio (Belgio) kun bela impona stacidomo (vidu
la foton en la PDF). LKK jam publikigis la unuan informilon, kiun vi petu
de IFEF. La kongresejo estos la junulargastejo Pulcinella kiu troviĝas meze
en la historia centro de Antverpeno. Tie ni rezervis por vi malmultekostajn
ĉambrojn  kun  la  ebleco  ankaŭ  trifoje  tage  manĝi  surloke.  Ni  estas
preparantaj  por  vi  allogajn  ekskursojn,  varian  vesperan  programon  kaj
interesajn prelegojn. Se vi ne tro lacos, post Antverpeno atendas vin post-
kongreso en Valonio kun vizito de belaj lokoj. Ĝi okazos de la 12-a ĝis la
15-a de majo 2023.

Kiam vi ricevos la aliĝilon aŭtune, ni konsilas al vi tuj aliĝi kaj mendi
ĉambron en la kongresejo se vi tie deziras loĝi. La kvanto da malmulte-
kostaj  ĉambroj estas limigita.  Ankaŭ pageblaj  hotelĉambroj fakte ne tro
abundas en la urbo. LKK provos helpi vin trovi hotelĉambron kvankam
tiun  rezervon  vi  devos  mem prizorgi.  Ni  atendas  vin  en  Antverpenoen
majo 2023 por komune kongresi!

Pliaj informoj: info@ifef2023.net  http://ifef2023.net 
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Invito el Senegalo
La 8-a AFRIKA KONGRESO invitas vin

La kongreslando. Senegalo estas sekura kaj stabila lando. Ĝi estas unu el la
raraj landoj en Afriko, kiu neniam konis puĉon. Kion vi povas fari ĉi tie?

• Sperti la akceptemon kaj gastamon de senegalanoj. 

• Provi surlokajn kuirartajn specialaĵojn. Senegala kuirarto abundas je 
multego da pladoj tiel sukplenaj kiel diversaj, el kiuj kelkaj estas 
konataj kiel nemateriaj kulturaj heredaĵoj de Unesko.

• Sunumi ĉe belaj sablaj marbordoj.

• Malkovri tradiciaĵojn de la lando. Tra la jaro okazas tradiciaj festoj, 
kiuj estas inicaj ritoj, festivaloj ligitaj al la historia pasinteco aŭ 
agrikulturaj festoj de proponoj de unuaj rikoltaĵoj al la patronaj 
diaĵoj. 

• Renkontiĝi kun fervoraj esperantistoj el pluraj afrikaj landoj/

21



Jen! Nun al ni restas la espero, renkonti vin inter la kongresanoj en Tieso. 
De la entuziasmo de multaj pli forte vastiĝos la Esperanto-movado.

Flughaveno: Blaise Diagna. Flughavena kodo: DKR. Ĉ. 20 km de la 
flughaveno ĝis la kongresurbo de Tieso. La servataj urboj el kiuj eblas 
flugi rekte (je 24 sept. 2022), mapo en la PDF.Instruistaj preparoj

Vjaĉeslav Slavik gvidas de oktobro ĝis decembro Esperanto-kurson al 20 
homoj ĉiun tagon de lundo ĝis vendredo en la ĉefurbo de Senegalo, 
Dakaro. Temos pri 45-hora ĉeesta instruado al kvar kvinpersonaj 
lernogrupoj.

Tiu ĉi lia agado disvolviĝas kadre de la kampanjo Hans Bakker de la 
Afrika Komisiono de UEA kun la subteno de Grosjean Mireille, ILEI kaj 
UEA. La aranĝo estas ligita al la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto 
(AKE), okazonta de la 26-a ĝis la 30-a de decembro 2022 en la alia 
senegala urbo Tieso. 91 personoj el 25 landoj (rekorda nombro el la 
historio de AKE) jam enskribiĝis por la kongreso. La reta aliĝilo plene 
funkcias ĉe afrika.esperantujo.io/8-ake/aligilo kaj la organizantoj 
dankemas por ĉiu (subten-aliĝo) aŭ donaco al konto Afriko ĉe UEA. 

SUBTENU LA KONGRESON per SIMBOLA PARTOPRENO!

Praktikaj informoj

La kongreskotizoj estas 50 EUR por la okcidentaj landoj, 40 EUR por 
mezeŭropaj, orientaj kaj aziaj landoj (krom Japanio) kaj 10 EUR por ĉiuj 
aliaj landoj, ĉefe afrikaj. La pago de la aliĝkotizo donas rajton nur al la 
kongresa programo, ricevon de kongresaj dokumentoj kaj sako.

Loĝado, manĝoj, ekskursoj kaj aliaj servoj estas aparte pagendaj por 
kongresanoj.

Laboro estas farata por afiŝi ĉiujn bazajn informojn kongresajn en la reto. 
Nur ne komfortas de ekstere de la kongreslando kunaranĝi efike ĉiujn 
informojn akurate. Progreso tamen okazas pri la pretiglaboroj. 

Adjevi Adje
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Vekrio el Kongo
Ĉu estus du sintenoj al la mortintoj, al la vivo? Ĉu la vivo estus sankta por
iuj kaj profana por aliaj? Ĉu valora por iuj kaj senvalora por aliaj?

Pri kia milito ni parolas kiam temas pri Demokratia Kongolando.

Tiu de armiloj?
Jes, la orienta parto de la Demokratia Respubliko
Kongolando estas viktimo de senĉesa milito dum
pli ol 20 jaroj. Pro diversaj kialoj, antaŭ pli ol 20
jaroj okazas milito oriente de Kongolando.

Preter iaj ajn kialoj, la mortintoj estas nombritaj
en miloj,  la  vivoj de virinoj  detruitaj  per seksperforto kaj  traŭmatismo,
infanoj kaj gejunuloj ekskluditaj de la lernejo kaj senigitaj de siaj gepatroj,
malsato, necerteco pri la estonteco ... jen la kruelaĵoj el tiu milito.

La orienta  parto de la  Demokratia  Respubliko Konglando fariĝis  batal-
kampo por multaj armitaj grupoj, kiuj batalas pro la naturaj riĉecoj de ĝia
grundo kaj subgrundo.

La orienta parto de Kongolando fariĝis milita teatrejo por diversaj armitaj
grupoj kiuj interbatalas por suĉi naturajn mineralojn el konga grundo.

Kruelaj konfliktoj kiuj aliflanke temas pri la komplico de kelkaj internaj
avidaj konganoj (alterangaj militistoj, politikaj aŭtoritatoj kaj naiva loĝan-
taro).  Ankaŭ  pro  komplico  de  pasiva  nepostulema  popolo  kiu  anstataŭ
batali  por  postuli  ĉesigon  de  la  milio,  ili  preferas  okupiĝi  pri  ĉiutagaj
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aferoj. Veraj instigantoj de tiu milito estas multnaciaj/internaciaj firmaoj
kaj  riĉaj  landoj.  Diversaj  raportoj  de  multaj  organizaĵoj  (International
Peace Information Service) montras, ke ili  materie, finance, armile sub-
tenas  tiun  sennoman  militon  per  invado,  detruado  de  vivoj,  mortigoj,
ruinigo, kanibaligo kaj subhomigo ktp. Krome, ili diktas la politikon en
DRKongo utiligante najbarajn landojn de Kongolando, disponigante armi-
lojn, monon, municiojn por plie faciligi la invadadon, suĉadon, eksplua-
tadon de naturaj mineraloj de Kongolando. Tia estas la situacio en Kongo-
lando. Tia estas la teatro spertata ĉiutage en ĉi tiu parto de la Respubliko.

Preter Armiloj
Kaj  dum  pli  ol  dudek  jaroj,  tiuj  senutilaj  konfliktoj  kaŭzis  milojn  da
mortintoj. Kelkaj parolas pri milionoj da vivoj kiuj jam pereis. Almenaŭ ok
cent miloj  da seksperfortitaj  virinoj,  centmiloj  da infanoj kiuj  ne povas
vizitadi lernejon, milionoj da stratinfanoj kaj delasitaj. Milionoj da familioj
en severa malespero kaj kiuj travivas necertan estontecon.
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Ni povas nombri de mortintojn kaj eĉ la kvanton da naturaj riĉecoj ŝtelitaj
ĉiutage, sed 

• Kiu kalkulos la mensan malriĉiĝon kaŭzitan de tiuj konfliktoj?

• Kiu rekonstruos la vivojn de ĉiuj ĉi seksperfortitaj virinoj?

• Kiu redonos al la junuloj ilian ŝtelitan junecon?

• Kiu redonos mortigitajn infanojn al iliaj familioj?

• Kiu redonos al la georfojn iliaj gepatroj?

• Kiu redonos al la edzo sian mortigitan edzinon kaj al la edzino sian
mortigitan edzon?

Pli  ol  ses  milionoj  da  mortintoj  en
DRK dum pli ol 20 jaroj kaj dekoj kaj
foje centoj da forpasintoj ĉiutage, kiuj
ne levas la kongan flagon en la mondo
aŭ  aktivan  atenton.  Eĉ  flanke  de
nomataj  neŭtralaj  asocioj,  la  silento

estas  kruela,  dum ni  vidas ilin  preni  pozicion kiam temas pri  "sanktaj"
landoj. Eble ĉar la najbaraj landoj de kiuj ni estas atakitaj ne havas "Satano
1" aŭ "Satano 2"?

Malgraŭ la  teruraĵo en Kongolando dum pli  ol  20 jaroj,  neniu hisas  la
kongan flagon por kompati aŭ protesti. Eĉ neŭtralaj organizaĵoj preferas
kruelan  silenton.  Ĉar  laŭ  la  farantoj  de  tiuj  militoj  kaj  iliaj  komplicoj,
konganoj estas subhomoj/muŝoj. Ili ne elvenas el “Sanktaj landoj” por kiuj
oni devas hisi la flagon.

Laŭ  okcidentaj  landoj,  la  homaro  konsistas  el  evoluintaj  kaj  civilizitaj
homoj unuflanke kaj aliflanke subevoluintaj triamondanoj. La lastaj estas
sklavoj je la servo de siaj majstroj. La atento kaj la solidareco prioritate
devas direktiĝi al la majstroj. Jen pro la fakto, ke Konganoj estas el tiuj
neprogresintaj landoj kaj popoloj, malgraŭ la detruo kiun kaŭzas la man-
pafiloj en Kongolando, neniu minaco estas kontraŭ la vivo nek la trankvilo
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de la “sankta kaj evoluinta mondo”. La Uniĝintaj Nacioj siaflanke pasive
rigardadas. Ĉar la majstroj jam decidis.

Kiom da milionoj da mortoj necesas por ke la konga flago estu levita tra la
mondo kaj altiru la atenton de la homaro?

Kiom da seksperfortitaj virinoj ankoraŭ necesas en DRK por ke tio vekigu
la solidarecon de virinoj en la mondo?

Ĉiuj ĉi bildoj de mortintoj kiuj donas al vi la impreson de fikcia filmo,
temas pri homoj kiuj ĉiutage decidas pereigi la vivojn de aliaj homoj por
kontentigi sian egoon, same kiel tiun de siaj konataj mastroj. Malantaŭ la
beleco de certaj urboj, el kiuj kelkaj estas pli proksimaj, kaŝiĝas la konga
sango. Malantaŭ la beleco de viaj telefonoj, kaŝiĝas la konga sango.

KONGOLANDO NE ESTAS TRO MALRIĈA POR NUTRI SIAJN
LOĜANTOJN

Oni  ne  permesas  decidi  nian  destinon,  elekti  nian  vojon.  Oni  mortigas
niajn plej  bonajn gefilojn kapablajn porti  la  destinon de Kongo en niaj
manoj  kaj  oni  anstataŭigas  ilin  per  la  nekonatuloj,  per  la  nekapabluloj
destinitaj  ruinigi  la  landon.  Ili  regas  dum  ili  plenigas  la  okcidentajn
bankojn  per  miliardoj  da  dolaroj  dum jardekoj  antaŭ  ol  forĵeti  ilin  kaj
frostigi iliajn bankkontojn. Tial la manko de regado kiu kaŭzas grandegan
damaĝon.

Politike, la lando ankoraŭ resaniĝas post serio da konfliktoj, kiuj eksplodis
en la 1990-aj jaroj, konfliktoj kiuj estas en plena svingo. Post pluraj jar-
dekoj da diktatorecoj, diversaj balotadoj kiuj estis organizitaj, ne ankoraŭ
okazigis  la  sopirojn  kaj  ne  ankoraŭ  provizis  stabilajn  instituciojn  al  la
lando pro manko de legitimeco kaj travidebleco.

La Demokratia Respubliko Kongolando estas tombejo kie eĉ lokoj kie ne
estas en milito mortigas pli  da homoj ol  lokoj en milito.  La manko de
taŭga  baza  sanservo,  subnutrado,  nepriskribebla  malriĉeco,  malario,
tuberkulozo, ... igas DRK-n vera mortejo.
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La Demokratia Respubliko Kongo estas vicigita 135-a el 157 landoj laŭ
homa  kapitalo,  kun  homa  kapitalindico  de  0.37%  sub  la  mezumo  por
landoj en subsahara Afriko. Ĉi tio signifas, ke infano naskita hodiaŭ estos
37%  malpli  produktiva  kiel  plenkreskulo  ol  infano  kiu  ricevis  plenan
edukadon kaj adaptitajn sanservojn.  Kongaj infanoj pasigas averaĝe 9,2
jarojn en baza lernejo kaj 43% de infanoj suferas pro subnutrado. Nun-
tempe, 43% de domanaroj havas aliron al trinkakvo kaj nur 20% havas
aliron al kloakigo. La situacio de nutrado en DRK estas delikata kaj la
konga loĝantaro entute suferas pro manko de ekonomiaj perspektivoj kaj
financa situacio.

Kaj  ĉio  ĉi  malgraŭ  ĝia  potenciale  riĉa  grundo  kaj  subgrundo.  Lando
potenciale riĉa laŭ naturaj riĉecoj kaj potenciale malriĉa laŭ sia loĝantaro.

La agrikultura sektoro havas konsiderindan potencialon kaj ofertas sufiĉe
rimarkindajn ŝancojn, precipe: klimataj kaj ekologiaj kondiĉoj kiuj estas
tre taŭgaj al agrikulturaj agadoj; granda havebleco de kultivebla tero kun
proksimume 75 000 000 da hektaroj. DRK estas unu el la plej riĉaj landoj
kun naturaj riĉecoj en Afriko : kupro, kobalto, zinko, koltano, stano, oro,
baŭksito, diamanto, petrolo, gaso, ktp. troviĝas en la subgrundo de Kongo.
Tiu ĉi lando estas tio, kion iuj nomas “geologia skandalo”, kiu suferas pro
“rimeda malbeno”: kvankam karakterizita de subgrundo riĉa je mineraloj
kaj  hidrokarbidoj,  ĝi  suferas  pro  granda  malriĉeco  kaj  tre  malrapida
evoluo. . Ĝia popolo estas malriĉa kaj subhumanigita.

La kongolanoj volas nur vivi en paco sur sia grundo,
La kongolanoj volas nur libere elekti siajn regantojn,
La kongolanoj volas nur ĝui sian grundon kaj kaj subgrundo.

Jean Bosco MALANDA, Mondcivitano, Solidarité et Action asbl 
(solidaritaction.asbl@gmail.com)

Alphonse WASEKA, RDC, Mondcivitano, Solidarité Bonne Volonté 
(alphonsewaseka@yahoo.fr)
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La 25-an de decembro 
KEK ekskursis al 
Amager Bakke sur 
Refshaleøen. Tre 
interesa loko, laŭ la 
partoprenintoj.

Partoprenis unu litovino
kaj unu svedino krom

kvin gedanoj.
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