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Alvoko al elmontrado de nia kultura diverseco:  

“La insula mondo” en la aranĝoj  
pri la kongresa temo en Rejkjaviko
Kadre de la 98-a Universala 
Kongreso en Rejkjaviko, 
Islando, la kongresanoj 
pridiskutos la kongresan 
temon: “Insuloj sen izoliĝo: 
por justa komunikado inter 
lingvokomunumoj”. Jam en 
la antaŭa numero mi aperigis 
artikolon kiu celis instigi 
cerbumadon pri tiu ĉi temo. 
Ĉi-foje mi volas daŭrigi la 
preparadon per alvoko al la 
buŝa surpodia partopreno.

Unu el la subtemoj diskutotaj en nia kongrestema 
rejkjavika kunsido estos la oftega apero de 
insuloj, izoliĝo kaj la venko super ĝi en plej 

diversaj mondaj literaturoj. Ĉar Universala Kongreso 
funkcias kvazaŭ eta kunsido de Unuiĝintaj Nacioj, 
mi volas eskperimente proponi la jenan programeron: 
traserĉu la originalan literaturon de via denaska lingvo 
por trovi rakonton, legendon, fabelon, ajnan literaturan 
juvelon, kie ĉefrolas insuloj, izoliĝo kaj komunikado 
trans la baroj de izoliĝo kaj izoliteco. Mi scias, ke tiaj 
literaturaj pecoj abundas en ĉiu nacia literaturo, pro 
tio mi fidas, ke estos multaj proponoj por partopreno. 
Mi sincere esperas ke ni povos iel rekrei la buntecon 
kaj abundon de la epopeo, kiu registras, ekde la plej 
foraj tempoj ĝis la hodiaŭo kaj daŭre en la estonteco, 
kiel la homa sperto alfrontis la insulajn kondiĉojn, kaj 
lerte, artisme, science kaj ĉiam pasie sukcesis eltrovi 
manieron nuligi la malbonajn efikojn de izoliteco, krei 
la taŭgajn pontojn por sukcesigi komunikadon, savi la 
homan spiriton de mallibero kaj mallumo.

Sekve el la antaŭa paragrafo, ni venas al alia diskutinda 
punkto, pri kiu mi ŝatus ankaŭ instigi ampleksan partoprenon: 
la ideo, ke la tutmonda disvastiĝo de la interreto ŝanĝis nian 
mondon, ke la tut-tera teksaĵo kaj ĝiaj ĉiam plivastiĝantaj 

Malferme

sociaj retoj estigas la eblon forigi aŭ 
draste malpliigi izolitecon, eĉ por 
tiuj loĝantaj en la plej foraj lokoj. 
Kompreneble, malgraŭ tiu nova 
fenomeno, ankoraŭ ekzistas baroj al 
interhoma komunikado, ĉar la aliro al 
la interreto ne estas egale disvastiĝinta, 
ĉar ne ĉiuj libere kaj senĝene povas 
ĝui ĝin, kaj ne malpli grave, ĉar ĝi 
disponigas nur rimedon, kaj la ĉiamaj 
lingvaj baroj daŭre ĉeestas kaj daŭre 
instigas al agado por ilin forigi. Simile 
al la beletraj prezentadoj, vi povos 
trovi realan anekdoton por ilustri tiun 
ĉi lastan punkton.

Trovinte vian plej ŝatatan beletraĵon, 
aŭ la plej frapan anekdotan konstaton pri interkultura 
komunikado en la nova erao de elektronika interligiteco, 
bonvolu prepari kvinminutan prezentadon, laŭ la stilo de la 
famaj TED-konferencoj (jen bonaj ekzemploj de prelegoj, 
la unua originale en Esperanto: http://www.youtube.
com/watch?v=WtxNtG0FNTs kaj la dua anglalingve kun 
Esperantaj subtitoloj: http://www.ted.com/talks/lang/
eo/adam_grosser_and_his_sustainable_fridge.html), 
por dividi kaj ĝuigi vian sperton kun la partoprenantoj 
en unu el la sesioj pritraktantaj la kongresan temon. La 
prezentado daŭru maksimume kvin (5) minutojn, kaj vi 
povos uzi bildojn, komputilan prezentadon, son- aŭ video-
materialojn, real-tempan interretan ligon, laŭ via plej 
senbrida imagkapablo...

Se ni arigas sufiĉajn rakontojn kaj anekdotojn el plej 
diversa lingva kaj kultura deveno, mi entreprenos la 
aperigon de la materialoj libroforme, kaj surpapere kaj 
elektronike.

Ĉiujn partoprenontojn mi petas, bonvolu, sendi al la jena 
retadreso: kongresa_temo_98uk@ormonto.net resumon de 
via proponita prezentado antaŭ la limdato (20 julio 2013), 
tiel ke mi havu sufiĉan tempon por organizi la surscenejan 
realigadon de tiu ĉi revo.

Dankon!                                             Orlando E. Raola



124  ESPERANTO junio 2013  1270 (6)

Esperanto: 125 jaroj  
de justa komunikado inter popoloj

Jam estas la 126-a jaro 
de ĝia ekzisto, sed la 
signifo de la unu kaj 
kvarona jarcentoj, 
dum kiuj Esperanto 
evoluis al sia hodiaŭa 
stato, plufestendas, 
diskonigendas. 

Ĝi estis proponita de L.L. Zamenhof por juste solvi la 
problemon de interetna komunikado, por alproksimigi la 
popolojn, kulturojn, disvastigi respekton kaj toleremon 

inter ili. La nombro de Esperanto-parolantoj plukreskas en ĉiu 
kontinento; kontaktoj, interhomaj renkontoj, dialogoj realiĝas 
sen lingvaj problemoj. Esperanto uzeblas jam en la plej modernaj 
teknikaj komunikiloj, kio eĉ plirapidigas ĝian etendiĝon geografie 
kaj socinivele. Sed restas terenoj, kie laboro estas ankoraŭ 
farenda.

Ni, esperantistoj, jam sufiĉe multe parolis pri la internacia 
lingvo, pri niaj spertoj, pri la reciproka riĉiĝo, realiĝintaj dank’al 
tiu fratiga lingvo kaj ĝia movado. Ekde pli ol cent jaroj ni jam 
multe argumentis, la neesperantistan mondon de decidantoj ni 
klopodis konvinki pri la avantaĝoj kaj justeco de la solvo, kion ni 
jam praktikas kaj povas proponi al la mondo. Do, mi ne devas nun 
skribi longan paroladon, pravigan aŭ argumentadan. Nun ni legu 
prefere tion, kion aliaj diras. Kaj en tiu ĉi kazo, tiuj ‘aliaj’ estas 
gravaj, eminentaj personoj, mondvaste renomaj en siaj agadkampoj, 
labortereno.  

Mi demandis lingvistojn, juristojn, reprezentantojn de minoritatoj 
kaj indiĝenaj popoloj ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj en altnivela UN-
funkciula rondo en Ĝenevo, ĉu ili akceptus sin esprimi pri Esperanto 
kaj pri la hodiaŭa lingva situacio en la mondo. 

La respondoj ricevitaj de kelkaj el ili nun ekiras al la tutmonda 
publiko, kaj mi pensas ke tiuj mesaĝoj meritas vastan diskonigon.   

Je tiu punkto mi nepre volas mencii la nomojn de tiuj samideanoj, 
kiuj per sia sindonema, zorgema kaj kompetenta traduklaboro jam 
kontribuis al la plurlingvigo de la ĉi-sekvaj mesaĝoj, kio ja estas 
unu el la pruvoj pri la tutmonda ekzisto de esperantistoj, de nia 
tergloba reto. Mi dankas ilin pro tiu valora laboro: Abengo Cho 
Chaoming (ĉina), Anonime [nomo konata al mi] (araba), Enrico 
Bustolin (itala), Choi Eun-suk (korea), Mina Dan (bengala), 
Nancy Fontannaz (franca), Pablo León (hispana), Nicole Margot 
(franca), Roy McCoy (angla), Brian Moon (angla), Olof Pettersson 
(sveda), Hanung Prakoso (indonezia), Richard Schneller (germana), 
Svetlana Smetanina (rusa), Ileana Schrøder (dana), Yamakawa 
Syuiti kaj Setsuko (japana) – alilingvaj tradukoj estos baldaŭ 
pretigataj, do aldoniĝos kelkaj nomoj al tiu ĉi listo. Ĉu eble ankaŭ 
la via, kara leganto?

Tiuj tekstoj aperos en retpaĝa kaj pdf-a versioj. Sekvos presita 
eldonaĵo de UEA. Landaj Asocioj povos tiel havigi al si tre taŭgan 
kaj altnivele uzeblan laborilon por sia agado.       Stefano Keller

TEJO tutmonde

Bonvenigaj vortoj  
al la publikaĵo de UEA  
125 jaroj de Esperanto
Rita Izsák
Sendependa fakulo  
de Unuiĝintaj Nacioj  
pri minoritataj aferoj.

“Unueco en diverseco” estas slogano 
pri la celo kaj dezirata vivoformo, kiun 
mi ofte uzas ĉe traktado de minoritataj 
rajtoj kun diversaj komunumoj, kadre de 
mia mandato kiel sendependa fakulo de UN pri minoritataj aferoj. 
Ĝuste tion strebas atingi Esperanto – lingvo kreita por superi 
etnajn, naciajn, religiajn kaj lingvajn malsamecojn, kaj por trovi 
komunan diskutbazon por la interŝanĝo de vidpunktoj kaj celebri 
la interkompreniĝon de diversaj popoloj, respektante la kulturan 
kaj lingvan diversecojn de ties anoj. 

Unesko listigas pli ol 6 000 lingvojn tutmonde parolatajn, el kiuj 
plimulto povas esti konsiderata minoritata lingvo kaj el kiuj pluraj 
estas minacataj. En 2012 ni celebris la 20-jariĝon de la deklaracio 
de rajtoj de personoj apartenantaj al naciaj, etnaj, religiaj aŭ lingvaj 
minoritatoj. Nun estas taŭga momento por pritaksi la progreson kaj 
defiojn ankoraŭ venkendajn en la protekto de minoritataj lingvoj. 
Hodiaŭ, kiam ni festas la 125-jariĝon de Esperanto, mi volas gratuli 
Universalan Esperanto-Asocion pro ĝiaj atingoj kaj agnoski ĝian 
strebadon por labori cele al la interkompreno de popoloj, komunika 
demokratio kaj subteno de kultura kaj lingva diversecoj. Pro tiu 
grava laboro UEA estis rekomendita por la Nobel-Pacpremio fare 
de svisaj parlamentanoj en 2008. 

Plenumante mian laboron mi difinis la rajtojn de lingvaj 
minoritatoj kiel unu el la ŝlosilaj prioritatoj, ĉar por minoritatoj 
lingvo estas centra elemento kaj esprimo de identeco, kaj havas 
gravan rolon en la konservado de la grupa identeco. Hodiaŭ, 
en ĉiu regiono, signifaj defioj estas antaŭ minoritatoj parolantaj 
minoritatajn lingvojn kaj dezirantaj konservi kaj uzi ilin en la 
publika kaj privata vivosferoj. Lingvaj minoritatoj ofte estas ankaŭ 
naciaj, etnaj aŭ religiaj minoritatoj, konsekvence la defioj antaŭ ili 
estas multobligataj pro diskriminacio nacia, etna aŭ religia, surbaze 
de ilia aparteno.

Historiaj faktoroj kiel koloniado havis fortan efikon al lingvoj, 
kaŭzante marĝeniĝon de indiĝenaj kaj minoritataj lingvoj kaj 
malkreskon de ilia uzo. La enkonduko de la lingvo de koloniantoj 
en Afriko, Azio, Norda kaj Suda Amerikoj komencis la marĝenigon 
de indiĝenaj kaj minoritataj lingvoj. En edukado, administrado, 
politika vivo kaj komunikado la lingvoj de la koloniantoj estis 
privilegiataj. Minoritataj kaj indiĝenaj lingvoj ofte estis traktataj 
kiel neevoluintaj, obstaklaj al la enkolonia hegemonio, aŭ bremsaj 
al la nacia evoluo. Same ni povas hodiaŭ diri, ke la tutmondigo 
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TEJO tutmonde



havas rektan kaj detruan efikon sur minoritatajn lingvojn kaj sur la 
lingvan diversecon, ĉar tutmonda komunikado kaj surmerkatigo 
bezonas tutmondan interkompreniĝon. 

Tial estas grave konservi kaj celebri milojn da minoritataj 
lingvoj, sed memorante pri la vizio de la kreinto de Esperanto, 
ankaŭ trovi komunajn vojojn de interago unu kun la alia kaj 
subteni amikecon, pacon, interkomprenon, kunlaboron kaj 
interdependecon de nacioj kaj popoloj. Mi esperas, ke Esperanto 
daŭrigos la plenumadon de tiu duflanka rolo, subtenante 
diversecon kaj kreante unuecon.

D-ro Tove Skutnabb-Kangas
Emerita profesoro,  
universitatoj de Roskilde, 
Danio; Abo Akademi 
University Vasa, Finnlando.

Min ĉiam mirigis ke multaj lingvistoj 
kaj aliaj  personoj ŝajne rifuzas 
Esperanton kiel alternativan solvon por 
la nuntempa internacia komunikado, 
pli-malpli sen reale scii ion ajn pri ĝi. El ĉiuj planlingvoj de la 
mondo Esperanto estas hodiaŭ la plej konata kaj la plej uzata. 
Laŭ mi, ĝi alportos multajn avantaĝojn, se la homoj konsideros 
ĝin serioze. 

Unue, Esperanto bezonas malpli da lernotempo ol iu ajn 
‘natura’ lingvo, ĉar ĝi estas regula kaj logika – ne havas esceptojn. 
Tamen, oni povas en Esperanto diri ĉion, kion oni volas, ĉar ĉiu 
povas facile krei novajn vortojn. Tiuj estas tuj kompreneblaj por 
ĉiuj aliaj, kondiĉe ke ili konas la vortradikon – Esperantaj vortoj 
estas relative travideblaj. Krome, ekzistas jam multe da literaturaj 
verkoj en Esperanto. 

Due, ekzistas studoj montrantaj la lernohelpan valoron de 
Esperanto por la lernado de aliaj lingvoj. Se oni lernis unue 
Esperanton, tiam oni povas lerni aliajn lingvojn pli rapide, ĉar 
oni jam multon scias pri tio, kiel lingvo funkcias. 

Trie, Esperanto estus perfekta komuna lingvo por landoj kaj 
grupoj havantaj plurajn lingvojn; anstataŭ komenci lerni la anglan, 
kio bezonas jarojn kaj jarojn por atingi vere bonan nivelon, 
homoj povus lerni Esperanton rapide kaj komuniki unu kun la 
alia per ĝi en ono de la tempo bezonata por iĝi sufiĉe kapabla 
pri la angla. Por internacia kunlaboro, por indiĝenaj popoloj, 
por pluraj multlingvaj landoj Esperanto estus 
bona solvo. Nenio malhelpus la homojn lerni 
aldone la anglan, sed anstataŭ atendi jarojn dum 
lernado de la angla (aŭ la hispana aŭ la ĉina aŭ 
de iu ajn alia lingvo) ili povus ek-komunikadi 
preskaŭ tuj per Esperanto. 

Kvare, kontraste al ĉiuj grandaj super-
regantaj lingvoj, Esperanto ne havas (kaj 
ne povas havi) imperiismajn tendencojn. 
Fundamente ĝi ne estas ligita al ies ekonomiaj 
aŭ politikaj interesoj.

Mi taksas Esperanton kiel uzeblan alter-
nativon al la hodiaŭaj lingvoj por internacia 
komunikado.

“Ignoro kaj antaŭjuĝoj povas malhelpi utilajn 
solvojn.”

D-ro Robert 
Phillipson
Emerita profesoro, 
Kopenhaga Komerca 
Lernejo, Departemento  
pri Internacia 
Komunikado.

Zamenhof estis tiel konsternata de la malhumaneco de 
naciismo kaj kapitalisma imperiismo, ke li elpensis pacmovadon 
kunplektitan kun lingvo-movado. 

Esperanto estas realaĵo en la krizoplena moderna mondo, en 
kiu estas forta bezono je pli da socia justeco. 

Plifortigi la rajtojn de la parolantoj de ĉiuj lingvoj estas afero 
al kiu Esperanto signife kontribuas. 

Decidantoj devus konsideri ĝin pli serioze. 

Gerhard Walter
Urbestro de Herzberg  
am Harz, la Esperanto-urbo.

Tutcerte preskaŭ ĉiu, almenaŭ en 
Eŭropo, jam aŭdis pri tiu planlingvo 
– kiel ankaŭ mi. Fakte mi ekkonis 
Esperanton nur kiam mi iĝis urbestro. 
Multaj legantoj certe scias, ke en mia 
urbo troviĝas la eduka centro por 
Esperanto-instruistoj en Germanio; 
tiel mi nepre devis okupiĝi pri la 
lingvo. Ĉar mi lernis la anglan kaj 
la francan lingvojn en la lernejo, ne 
estis malfacile por mi eĉ sen lernado 
kompreni kelkajn vortojn de Esperanto. Mi jam multon komprenas 
kaj iugrade parolas Esperanton. Se oni min demandas pri tio, ĉu 
veras ke Esperanto estas pli rapide lernebla ol iu ajn alia lingvo, 
tion mi povas nur konfirmi. La bazaj reguloj estas simplaj: 
substantivoj finiĝas per -o, adjektivoj per -a, pasinto: -is, futuro: 
-os ktp.  

Mi ne bedaŭras ke mi dediĉis kelkajn horojn monate (ekz. ĉe 
manĝado de kuko dum tagmeza paŭzo kun Esperanto-instruistino) 

al la lernado de Esperanto. Male: mi estis fiera 
povi konversacii kun alilandanoj, kiuj parolas 
nek germane, nek angle aŭ france.

Ankaŭ mi apartenas al tiuj, kiuj esperas, 
ke Esperanto iĝos reala dua lingvo por ĉiuj 
en la mondo. Sed tio signifas, ke ne nur 
reprezentantoj de la aŭtoritatoj aperu en la 
ne malmultaj eventoj rilataj al Esperanto, sed 
ankaŭ la decidantoj mem. Plej ofte mi estas la 
sola urbestro kiu ĉeestas dum tiaj eventoj. Pro 
tio la sorto de Esperanto, tiu lingvo-juvelo, 
restos bedaŭrinde atendanta ankoraŭ dum 
multaj jaroj. 

Eble foje, kiel emerito, mi sukcesos respondi 
al la multaj invitoj, kiujn mi per Esperanto 
ricevis el la tuta mondo.
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Zamenhof-jaro 2009
Reagoj

D-ro Fernand de Varennes
Internacia Observejo pri lingvaj rajtoj,
Universitato de Moncton, Kanado.

“Estas jam tempo ke la diversaj nacioj komprenu, 
ke neŭtrala lingvo povus iĝi vera remparo por iliaj 
kulturoj kontraŭ la monopolema influo de nur unu aŭ 
du lingvoj, kiel hodiaŭ tio pli kaj pli evidentiĝas.  Mi 
sincere esperas, ke Esperanto rapide pluprogresos 
por helpi ĉiujn naciojn de la mondo.” – Vigdis 
Finnbogadottir, antaŭa Prezidento de la Respubliko Islando.

Eble ne sonas alarmiloj, tamen estas krizo: tute ne estas natura 
la malapero ene de jarcento de pli ol duono de la lingvoj hodiaŭ 
parolataj en la mondo, nek estas normale ke kelkaj lingve privilegiaj 
povas regi, uzante sian lingvon, super multaj “aliaj” tutmonde.

Uzo de neŭtrala helplingvo, kia estas Esperanto, estis unu el 
la vojoj proponitaj antaŭ 125 jaroj por konservi “unuecon en 
diverseco” en maniero justa kaj egaleca, kiu ne kontribuas al la 
amasa malapero de la lingva heredaĵo de la tuta homaro.   

Ĉu tio estas realisma? Mi ne scias. 
Ĉu ni devas simple rezigni kaj fari nenion? Absolute 

ne.
Laŭ tio, kion diris Gandhi, se “la devo ne-kunlabori 

kun malbono same fortas kiel la devo kunlabori kun 
la bono”, tiam la samo devus esti vera ankaŭ por la 
politiko de registaroj kaj internaciaj organizoj kiel 
Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko. Estus malbone – eble 
eĉ malmorale – nenion fari, fronte al tiu fenomeno 
kaj simple permesi ke centmilionoj da homoj tra la 
mondo estu ekskludataj, malavantaĝataj aŭ eĉ punataj 

pro nekapablo flue paroli unu el la manpleno da grandaj lingvoj de 
la mondo, kiuj ofte estas erare prezentataj kiel la solaj lingvoj de 
evoluo kaj civilizo.

En la 21-a jarcento, 125 jarojn post la kreo de Esperanto, tia 
lingvo estas pli urĝe bezonata ol ĝi estis en la 19-a jarcento. Grandaj 
partoj de la homaro ne estu ekskluditaj pro la adopto de kelkaj 
privilegiitaj lingvoj, kiuj, kontraŭe al larĝe disvastiĝintaj mitoj, 
nek estas neŭtralaj nek kunigas sen favorismo ĉiujn el la nacioj 
de la mondo.



Aziaj esperantistoj en Israelo
La 7-a Azia Kongreso de 
Esperanto okazis de la 18-a 
ĝis la 22-a de aprilo 2013  
en Jerusalemo, Israelo.

Aldone al la kleriga kaj arta 
programoj la partoprenantoj 
povis ĉeesti 4-tagan antaŭ-

kongreson en la norda parto de 
Israelo, duontagajn ekskursojn en 
Jerusalemo kaj apude, kaj 5-tagan 
postkongreson en la suda parto. Tiu 
turisma programo reflektis ankaŭ 
la kongresan temon: “Ekologio de 
paco – kunvivado de homo, medio 
kaj naturo”. 

La bezono informi Esperantujon 
spronis rapidan konstruon de nova 
retejo kun aparta paĝo por la kongreso 
http://www.esperanto.org.il/ak2013.

Aliĝis 160 personoj el 26 landoj, 
la plej grandaj grupoj venis el Israelo 
(62), Japanio (20) kaj Ĉinio (14). La 
ĉina delegacio estis gvidata de altranga 
kongresano – vicministro en la ĉina 
registaro. La kongresa programo 
estis tri-parta: en la mateno ĝis la 
posttagmezo – ekskursoj en kaj apud 
Jerusalemo, ĝis la vespermanĝo – 
kleriga programo (prelegoj) kaj post la 
vespermanĝo – arta kaj distra aranĝo. 
En la inaŭguro salutis la vicurbestro 
pri kulturo kaj arto, estis legita saluto 
de la prezidanto de UEA kaj parolis 

la eliranta kaj novelektita prezidantoj 
de KAEM. La kongresa ekskursa 
programo konsistis el kvar ekskursoj 
en Jerusalemo: la okcidenta apudurba 
regiono – la holokaŭsta muzeo Yad 
Vashem kaj la araba vilaĝo Abu Goŝ, 
la orienta apudurba regiono – la 
Oliva Monto kaj natura promeno ĉe 
la rivero Kelt; la antikva Jerusalemo 
– la Templa Monto, la Tomba preĝejo 
kaj la Lamenta Muro, kaj la moderna 
Jerusalemo – Kneset (parlamento) 
kaj la Israela Muzeo. En la kleriga 
programo estis prelegoj i.a. pri 
Indonezio, infanedukado en Vjetnamio, 
ĉina opero,  la cunamo-katastrofo en 
Japanio. Okazis debato pri la paco 

en la Mezoriento, gvidata de Renato 
Corsetti, kaj prelegoj pri moderna 
pentrado en Israelo. KAEM elektis 
novan prezidanton Ruixiang Wang el 
Ĉinio kaj la venontan landon por la 8-a 
Azia Kongreso en 2016: Ĉinion. En la 
arta programo ĉefrolis la mirindaj Kajto 
kaj Jomo, kiuj kantigis kaj dancigis 
la kongresanojn de ĉiuj aĝoj. Aperis 
israelaj danc-grupoj, orienta (ventra)
danco kaj eŭritmia dancado. Antaŭ la 
kongreso 30 personoj partoprenis la 
4-tagan ekskurson al Jafo, Hajfa, Akko, 
Nazareto kaj la Lago de Galileo. Post la 
kongreso 30 kongresanoj ĝuis 5-tagan 
ekskurson al Jeriko, la Morta Maro, 
Masada, Eilat, la Ruĝa maro kaj al Petra, 
la nabatea antikva urbo en Jordanio.

Amri Wandel

La vendreda ekskurso al Yad Vashem.                Foto: la aŭtoro



1270 (6) junio 2013 ESPERANTO   127

Zamenhof-jaro 2009
Reagoj

ENKONDUKE

Estimataj gekolegoj en tiu universala 
teksaĵo, kiun ni nomas UEA,

Verkonte ĉi tiujn antaŭvortojn, 
mi aŭdas la bonan novaĵon, 
ke ĉiuj jarkolektoj de Scienca 

Revuo baldaŭ estos rete disponeblaj; 
ke tion iniciatas la scienca faka asocio 
ISAE; kaj ke pli ĝenerale la klopodoj 
revigligi tiun ŝlosilan fakan asocion 
komencis frukti.

Progreso sur la terenoj scienca, 
teknika, beletra, informa ofte okazas en 
la lastaj jaroj sub egidoj ne rekte regataj 
de nia Centra Oficejo, nia estraro, niaj 
komisionoj, niaj komisiitoj, sed tamen 
en treege intimaj kunlaboraj rilatoj kun 
ni. Ĉiu estrarano, ĉiu CO-stabano, ĉiu 

komisiito de UEA ligas la asocian laboron 
al la energio de sia propra kamaradaro 
en kaj ekster la esperantistaj vicoj. Tiu 
kemia interreagado kun aliaj medioj kaj 
instancoj ĉiam estis kaj restos esenca 
elemento en nia kolektiva kuirarto. La 
plej elstaraj recenzantoj de nia laboro 
ofte preterlasas en siaj analizaj tekstoj 
tiun fakton pri nia laborstilo. Mi petas 
vin ne nur pripesi ĝin dum vi legas la 
ĉi-postajn laŭfakajn raportojn, sed ankaŭ 
rimarki, ke la stilŝanĝoj proponataj de 
la Komisiono pri Strategiaj Demandoj, 
kiujn plenumos la venontaj estraroj, 
eĉ pli videble instalos la sinergion 

Estrara raporto 2012
UEA en la jaro 2012

kun “aliaj” institucioj kaj neformalaj 
agantaroj en la praktikojn de UEA. La 
ŝanĝo formaligos kaj pliefikigos tion, 
kion niaj estraranoj, CO-stabanoj kaj 
aliaj kunlaborantoj efektive faras jam de 
jardekoj.                Prezidanto de UEA, 

P. Dasgupta
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La publiko en la 97-a UK en Hanojo. Foto Stano Marček
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Estrara raporto 2012

LA ORGANIZA STATO

Nia membraro, la gvidantoj

En 2012 UEA havis 70 Landajn 
Asociojn, 6 aliĝintajn kaj 33 
kunlaborantajn Fakajn Asociojn. 

Malkreskis tamen la membraro. UEA 
havis 5 046 individuajn membrojn, 
t.e. 275 malpli ol en 2011. Je 423 
malkreskis la nombro de aligitaj 
membroj, kies nombro iĝis 10 057.  

Ĝenerala Sekretario  
B. Pietrzak ADMINISTRADO

Respondeca estrarano  
L. Demmendaal

La Centra Oficejo servas al la 
Komitato, Estraro, komisionoj, 
landaj kaj fakaj asocioj,  la 

membraro. Ĝi subtenas la laborojn pri 
informado, edukado, kulturo, eksteraj 
r i latoj ,  kongresoj  kaj  la  movado 
ĝenerale.

Pri informado (interna kaj ekstera) 
okupiĝis Osmo Buller, Stano Marček, 
Katarzyna Marciniak, Ralph Schmeits kaj 
volontule Francisco Veuthey, redaktante la 
revuon Esperanto; prizorgante informajn 
materialojn; sendante informojn al 
petantoj; donante intervjuojn; prizorgante 
la retejon www.esperanto.net; Gazetarajn 
Komunikojn; la Facebook-paĝon; Retan 
Kinejon kaj la filmbultenon UEAviva. 
Pri edukado zorgis Osmo Buller, kiu 
priatentis la rilatojn kun ITK pri la KER-
ekzamenoj. Li ankaŭ zorgis pri la katedro 
en la Universitato de Amsterdamo, kiam 
IEI rezignis pri plua respondeco.  La 1-an 
de septembro 2013 UEA transprenos de 
IEI la respondecon por 5-jara periodo. 
Kiel financan bazon por ĝia subteno la 
Estraro starigis specialan fondaĵon el la 
heredaĵo de s-ino A. J. Middelkoop, kiu 
instruis Esperanton ĉe la Universitato en 
la jaroj 1969-1978. Kvankam UEA estas 
la formala partnero de la Universitato, la 
financan ŝarĝon kundividas Esperanto 
Nederland, kiu ĝis nun dividis ĝin duone 
kun IEI.

Pri kulturo okupiĝis Ionel Oneţ, Ralph 
Schmeits, Roy McCoy kaj Osmo Buller.

La Libroservo, pri kiu okupiĝas Ionel 
Oneţ, estas la plej granda vendejo en 
la Esperanta mondo, sed ĝiaj vendoj 
malkreskis. En 2011 ili sumiĝis je  
€ 100 160, sed en 2012 la sumo estis  
€ 87 377 (-12,8%). Tion ĉefe kaŭzis la malpli 
granda UK, kie ĉiuj varoj estis venditaj 
senprofite. Krome, UEA mem apenaŭ 
eldonis novaĵojn kaj entute la nombro de 
novaj Esperanto-libroj malkreskis.

La tuta membraro (individuaj kaj 
aligitaj kune) nombris 15 103.

La Komitato konsistas el 68 membroj 
(54 A, 6 B, 8 C) kaj 11 observantoj. 
Ĝi kunsidis du fojojn en la Hanoja 
UK. Dokumentoj pri la dumkongresaj 
laboroj aperis en la Teko de la reta 
Jarlibro. Ili estas libere konsulteblaj 
ankaŭ por individuaj membroj. La 
protokolo estis elŝutita 66 fojojn kaj la 
subkomitataj raportoj kun decidoj 43 
fojojn. Ĉiuj komitatanoj estas ligitaj 
kun la reta diskutlisto de la Komitato.  

Ankaŭ la Estraro dum la jaro laboras 
pere de retaj diskutoj. Fizika kunveno 
okazis en la Centra Oficejo en marto 
kaj krome plurfoje en la Hanoja UK. 
Pri sia laboro la Estraro raportis post la 
kunsido en Roterdamo, per la Estrara 
Raporto (Esperanto, junio 2012), 
kadre de la programero “La estraro 
respondas” en la Hanoja UK kaj post 
la Malferma Tago en novembro. La 
raportoj celis kaj la komitatanojn kaj 
la tutan esperantistan publikon. 

Komitatkunsido en Hanojo        Foto: Stano Marček
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La bonveniga tabulo en la enirejo de la kembriĝa lernejo 
montras plurajn lingvojn inkluzive Esperanton.

Estrara raporto 2012

FINANCO

Enspezoj falis

Respondeca estrarano  
L. Demmendaal

La membronombro malaltiĝis, 
kio estas maltrankviliga, ĉar la 
kotizoj de individuaj membroj 

kovras ĉ. 50% de la elspezoj. Ankaŭ la 
enspezoj el rento malaltiĝis pro la nuna 
financa krizo. Se enspezoj plu falos, tio 
signife influos la laborojn kaj servojn de 
UEA. Feliĉe en 2012  UEA ricevis plian 
parton de la heredaĵo de A.J. Middelkoop  
(€ 121 931). Ankaŭ la malalta nombro de 
kongresanoj en Hanojo negative influis la 
enspezojn, dum la organizaj elspezoj ne 
malkreskis. 

Kontinentaj laboroj: Afriko: aldone al 
€ 940 en la ĝenerala buĝeto, Fondaĵo Afriko 
ricevis donace € 1 572.  Ameriko: Fondaĵo 
Ameriko ricevis donace € 770. Azio: 
Kiel donacoj al Fondaĵo Azio kolektiĝis  
€ 3 123; krome la Kapitalo Azio produktis  
€ 2 824 kiel renton. Meza Oriento kaj Norda 
Afriko, Oceanio kaj Eŭropo bedaŭrinde 
apenaŭ havas sponsorojn.

Kulturo: Kampanjo por savado de 
dokumentoj en la Biblioteko Hodler rikoltis 

€ 3 272 kiel donacojn kaj subvencion 
de € 7 500 de Institucio Hodler. Oni do 
povis daŭrigi la metadon de dokumentoj 
en senacidajn skatolojn. Por la premioj 
de la Belartaj Konkursoj UEA elspezis 
€ 2 525. 

Eksteraj rilatoj: Por la laboro ĉe UN, 
Unesko kaj Rio+20 estis disponebla la 
sumo de € 3 500 en la spezokonto, aldone 
al kio ni ricevis donace € 600 por la 
agado ĉe Unesko kaj € 25 por la Novjorka 
Oficejo.

Solidareco: Por membrigi nepagipovajn 
esperantistojn, Fondaĵo Canuto ricevis  
€ 6 565 de individuaj donacantoj. Krome 
Fondaĵo Azio kontribuis € 8 000 kaj 
Institucio Hodler € 5 000. Entute eblis 
membrigi 871 aktivulojn tra la mondo. 
Triamonda Kongresa Fondaĵo ricevis 
€ 3 800 kaj krome Heidi Goes aparte 
kampanjis por venigi indonezianojn al 
Hanojo. Konto Espero enspezis € 1 887 
kiel donacojn kaj subtenis esperantistojn 
en Kubo pro uragano kaj afrikajn viktimojn 
de ŝtormoj aŭ militoj. La kampanjo Libroj 
por Vjetnamio generis € 4 789, per kio 142 
vjetnamaj kongresanoj povis libere elekti 
en la kongresa libroservo.



KONGRESOJ

Esperanto kiel ponto 

Respondeca estrarano  
C. Nourmont

La 97-a Universala Kongreso okazis 
de la 28-a de julio ĝis la 4-a de 
aŭgusto en Hanojo, Vjetnamio. 

Aliĝis 866 kongresanoj el 62 landoj. 
Sukcese laboris LKK kun aro da junaj 

helpantoj. Eksterordinarajn atenton kaj 
subtenon montris la vjetnamaj instancoj, 
ĉefe la Vjetnama Unio de Amikecaj 
Organizoj (VUAO). En la urbo estis 
afiŝoj pri la kongreso ĉe la ĉefaj vojoj. La 
vicprezidanto de la Socialista Respubliko 
Vjetnamio Nguyễn Thị Doan, Alta 
Protektanto de la UK, salutis la kongreson 
en la inaŭguro kaj transdonis al UEA 
Medalon de Amikeco, aljuĝitan de la 
prezidanto de la respubliko. En aparta 

La Biblioteko Hector Hodler ricevis 
ankaŭ en 2012 multan atenton, ne nur de 
Ralph Schmeits, sed ankaŭ de la volontuloj 
Wim Baris, Paweł Fischer-Kotowski, 
Heidi Goes kaj Rob Moerbeek.

La Belartaj Konkursoj fruktis en 2012 
per la libro Pri homoj kaj verkoj (red. 
M. Lipari kaj H. Tonkin) kun elstaraj 
kontribuoj de gajnintoj, prizorgita de 
Roy McCoy.

Pri la UK-oj okupiĝis Clay Magalhães, 
Tobiasz  Kaźmierski kaj Osmo Buller. La 
laboroj pri informado, edukado, kulturo, 
eksteraj rilatoj kaj la Movado ludas gravan 
rolon dum UK. La cirkonstancoj malsamas 
en ĉiu lando, kio estas ĉiujara defio por 
kongresorganizantoj. Dum la UK Ionel 
Oneţ prizorgas la libroservon kaj Stanka 
Starčević la financajn servojn. 

La ofickompetentoj jenas:  librotenado 
de aĉetoj, mendoj, kotizoj, donacoj 
kaj transpagaj servoj: Stanka Starčević 
kaj Ralph Schmeits; financa politiko 
kaj rilatoj kun instancoj: Pasquale 
Zapelli kaj Osmo Buller; sekretariado 
kaj membroadministrado: Katarzyna 
Marciniak kaj volontule Atie van Zeist; 
pretigo de la Jarlibro k.a. eldonaĵoj Roy 
McCoy; prizorgado de la retejo www.uea.
org (volontule): Andrej Grigorjevskij; 
prizorgado de la Centra Oficejo kiel 
laborejo kaj kunvenejo: Pasquale  Zapelli 
kaj Linda Silva Miranda; organizado de 
Malfermaj Tagoj k.a. kunvenoj: Pasquale 
Zapelli kaj Osmo Buller; subteno al la 
Estraro, Komitato kaj komisionoj por 
certigi kontinuecon kaj sekvi la alprenitajn  
decidojn: Osmo Buller.
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Forumo

INFORMADO

Riĉa informjaro

Respondeca estrarano  
B. Pietrzak

La 2012-a estis riĉa informjaro. La 
sisteme aperantaj komunikoj pri 
tagoj taŭgaj por la ekstera informado 

alportas efikojn. Eblas eĉ rimarki kvazaŭ 
rivaladon pri tio, kiu la unua manifestos iun 
iniciaton. Ekz. la Tago de la Eŭropaj Lingvoj 
spronis informagadon en multaj landoj, sed 
jam antaŭ ĝi edukado.net alvokis al engaĝiĝo 
suflorante aranĝendajn eventojn, instigante 
informi pri  konkretaj E-eventoj en la paĝoj 
de la organizantoj, filio de la Konsilio de 
Eŭropo. Aldone la informa agado sur la landa 
nivelo disvolviĝis lige kun lokaj aranĝoj, kiel 
librofoiroj, landaj kaj lokaj E-kongresoj. 

La jubileo de la 125-jariĝo de Esperanto 
estis la ĉefmotivo de vasta informa engaĝiĝo 
tra la mondo, kion akompanis la grafika 
simbolo, aŭtorita de P. Oliver. UEA nomumis 
6-personan Laborgrupon por la Jubilea Jaro. 
La informoj pri la kampanjo eĥiĝis ĉefe 
per mencio de diversaj  aranĝoj en la reta 
listo uea-membroj. Ampleksa raporto pri 
la Granda Informkampanjo de UEA e-125 
en la lasta numero de Pola Esperantisto en 

2012 superrigardis la  agadojn disvolviĝintajn 
almenaŭ en 55 landoj lige kun la UEA-
kampanjo kaj ekster ĝia kadro. Inter ĉi lastaj 
menciindas la Ekspozicio en la Ŝtata Bavara 
Biblioteko en Munkeno kaj la Simpozio en 
la Pola Senato kun la establo de Parlamenta 
Grupo Subtenanta Esperanton. Kadre de e-125 
okazis dekoj da televid- kaj radioprogramoj, 
aperis dekoj da gazetaraj artikoloj. Pri la 
125-jariĝinta Esperanto informis trafikiloj en 
Varsovio, Vieno kaj Meksiko. 125-segmentaj 
E-kursoj estis lanĉitaj en 13 landoj, porokazaj 
ekspozicioj okazis en la Varsovia Muzeo de 
la Wola-Kvartalo, la E-Muzeo en Svitavy, 
la Nacia Biblioteko de Armenio. En la pola 
Bydgoszcz la ponto super la rivero Brda 
ricevis la nomon Esperanto, UEA eldonigis 
du porokazajn poŝtmarkojn. La tuta jarkolekto 
de Pola Esperantisto surhavis banderolon 
Esperanto-125, ĉefloke raportante pri eventoj 
por e-125 enlande kaj eksterlande.

Bona ekstera informado ne ekzistas sen 
bona informado interna. Al tio servis la 
tradiciaj Gazetaraj Komunikoj de UEA, kiuj 
en 2012 aperis 45 fojojn, informante pri 80 
gravaj eventoj el la vivo de la komunumo. 
Al la riĉa interna informado servis la UEA-

profilo en Facebook, loganta ĉiam pli da 
amikoj, informoj en UEA-dokumentujo ĉe 
Ipernity kaj Vimeo, UEA-filmejo ĉe You 
Tube. Pri la laboro de UEA sisteme informis 
Pola RetRado en Esperanto. La laboroj  
pri la retejoj daŭris. Gravan rolon por reta 
informado havas la dokumento de la Strategia 
Komisiono pri UEA-retejoj, kiu indikas paŝojn 
entreprenendajn en la nova oficperiodo.   

Estrara raporto 2012

aranĝo post la inaŭguro ok esperantistoj 
ricevis de VUAO la medalon “Por paco 
kaj amikeco inter popoloj”. Apud la 
prezidanto de UEA, prof. Probal Dasgupta, 
ĝi estis asignita al Ivanka Stojanova 
Kirĉeva, Baldur Ragnarsson, Hori Jasuo, 
Usuda Reiko, Katalin Kováts, Saiki 
Akira kaj Franciska Toubale. La urbo 
Hanojo malavare regalis grandan aron da 
kongresanoj per grandioza bankedo kaj 
elstara kultura programo. 

Pri la UK abunde raportis la revuo 
Esperanto speciale en la septembra kaj 
oktobra numeroj. En tiu ĉi raporto aperas 
nur resumaj eroj el la tuto.

La kongresan temon “Esperanto – ponto 
al paco, amikeco kaj disvolviĝo” reĝisoris 
Mark Fettes. En la Movada Foiro, kiel 
parto de la Interkona Vespero, partoprenis 
ĉ. 80 E-asocioj. 

Kiel kutime la kongresanoj multnombre 
partoprenis la riĉan kulturan kaj klerigan 
programon. 

La 65-a sesio de la Internacia Kongresa 
Universitato, sub rektorado de Gotoo Hitoshi, 
konsistis el 9 prelegoj, kompletigitaj de 3 
AIS-kursoj. Christer Kiselman kaj Mélanie 
Maradan kunordigis la 35-an Esperantologian 
Konferencon. En la publika kunveno de la 
Akademio partoprenis 12 akademianoj, kiuj 
respondis la demandojn de la publiko. En la 
Kleriga Lundo, reĝisorita de Claude Nourmont, 
okazis 12 seminarietoj kaj partoprenigaj 
kunvenoj pri movadaj kaj ĝenerale klerigaj 
temoj. Inter ili tri sinsekvaj kunvenoj 
konsistigis seminarion pri informado. La Tago 
de la Lernejo temis pri “La arto instrui - instrui 
pri artoj”. Denove okazis metiejo de edukado.
net, 16 paroligaj lecionoj kaj KER-ekzamenoj 
kun 37 kandidatoj, el kiuj multaj el Azio.

Okazis 18 kunsidoj de fakaj asocioj kaj 
ankaŭ Faka Forumo. Kiel kutime la UK 
proponis vastan gamon da diskutebloj pri 
gravaj terenoj de la movado, i.a. dum la 
Strategia Forumo, kunordigita de Mark 
Fettes. 

En la kunsido “Libroj de la jaro” deko da 
eldonistoj prezentis siajn novajn titolojn. 
Dum aŭtoraj duonhoroj ĉe la libroservo 12 
aŭtoroj renkontiĝis kun legantoj. 

Por konatiĝi kun la kulturo de la kongresa 
lando okazis Tago de Vjetnamio, Nacia 
Vespero, brila modprezento pri la vjetnama 
robo, kurso pri la vjetnama, kvin prelegoj 
kaj multaj ekskursoj. 

La arta programo estis bunta kaj alloga. 
Georgo Handzlik kapte prezentis la 
monologon D-ro Zamenhof  kaj rolis 
kun la konata aktoro Saŝa Pilipoviĉ 
en la kabaredo Kompleta historio de 
Universalaj Kongresoj. Krome, Pilipoviĉ 
prezentis la teatraĵon Galileo. Amariglio 
Hévia de Carvalho prezentis la monologon 
Tiradentes – fidoplena martiro. Al la 
Internacia Arta Vespero kontribuis konataj 
kaj malpli konataj artistoj kaj amatoroj el 
tre diversaj horizontoj. 

TEJO kongresis en Hanojo tuj post la 
UK (vd. TEJO).  
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Forumo

EKSTERAJ RILATOJ

Aktivadoj – Esperanto ĉe UN

Respondeca estrarano  
S. Keller

Dum la  even to -  ka j  agad-p lena 
jaro montriĝis la avantaĝo de plurjara 
komisiiteco de UEA-reprezentantoj. Pro 
tiu stabileco la rilatoj inter ili kaj delegitoj 
de aliaj Ne-Registaraj Organizoj (NRO-
oj) pliprofundiĝas, same ilia kontaktado 
kun la UN/Unesko-oficistoj. Al pli intensa 
kontaktado kaj informinterŝanĝo helpus 
diverslingva novaĵletero de UEA kaj ankaŭ, 
se la Landaj Asocioj havus respondeculojn pri 
kontaktoj kun la naciaj Unesko-komisionoj 
kaj UN-asocioj.

Unuiĝintaj Nacioj
Novjorko

La 1-an de majo, kunlabore kun CED kaj 
la revuo Language Problems and Language 
Planning (Lingvaj Problemoj kaj Lingva 
Planado), okazis tuttaga simpozio pri 
Lingvoj kaj Unuiĝintaj Nacioj, superrigardo 
kaj esploro de la efiko de lingvoj ĉe la 
laboro de la familio de UN. Ĉeestis ĉ. 100 
personoj: ambasadoroj, UN-funkciuloj, 
universitatanoj, reprezentantoj de NRO-
oj. Dum prepara konsultiĝo en decembro 
estis prezentita al kvardeko da NRO-
reprezentantoj, UN-kunlaborantoj kaj 
universitatanoj la lingvopolitika referaĵo 
Lingvoj kaj Unuiĝintaj Nacioj. La Konstanta 
Reprezentanto de la Francparolantaro emfazis 
la gravecon konservi la multlingvisman 
politikon ĉe UN. Kadre de sesio pri la lingva 
politiko ĉe UN prelegis Marie-Josée de Saint 
Robert, la estro de la Lingva Servo en la Fako 
pri Konferenca Mastrumado ĉe UN-Ĝenevo. 
Pliaj temoj estis: lingvopolitiko en la mondo, 
lingvoakiro kaj lingva situacio de neregistaraj 
organizaĵoj. 

Kadre de la 97-a UK en Hanojo la 
novjorkaj reprezentantoj HumphreyTonkin 
kaj Neil Blonstein, kun Renée Triolle 
(komisiito ĉe Unesko), okazigis seminarion 
pri UN kaj Unesko. 

Blonstein, direktoro de la Novjorka 
Oficejo, regule ĉeestas kaj intervenas en 
informsesioj de la Fako pri Publika Informado 
(DPI) de UN. La 26-an de februaro li ĉeestis 
informkunsidon pri la Tutmonda Konsultiĝo 

pri Neegalecoj, kie li traktis la laboron de 
UEA kun gvidantoj de la Bahaa Komunumo. 
La retejo de la laborgrupo www.esperanto-
un.org enhavas novaĵojn pri ĝia agado, 
terminaron pri UN (angle, Esperante), 
informilojn pri la UN-agado kaj tradukojn 
de mesaĝoj de la Ĝenerala Sekretario kaj de 
aliaj gravaj UN-dokumentoj.

Ĝenevo
La ĝeneva teamo de UEA havis diversajn 

okazojn por prezenti opiniojn, sugestojn kaj 
raportojn de UEA. Temas ĉefe pri sesioj de 
la Konsilio pri Homaj Rajtoj kaj ĝiaj organoj 
Socia Forumo, Forumo pri Minoritatoj, 
“Ekspertaj” (Fakulaj) Mekanismoj pri 
la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj (EMRIP) 
kaj rilataj kunsidoj okazantaj paralele. 
La ĉeesto de NRO-reprezentantoj en tiuj 
eventoj ebligas krei kaj daŭrigi informajn 
kaj kunlaborajn kontaktojn.

En julio okazis la 5-a sesio de la faka 
kunsido pri la situacio de la rajtoj de 
indiĝenoj (EMRIP). UEA kaj Asocio 
Nitobe sendis al ĝi skriban deklaron. La 
eventon, kun la ĉefa temo Lingvoj kaj 
kulturo, ĉeestis delegitoj de indiĝenaj 
popoloj el ĉiuj kontinentoj kaj membroj 
de NRO-j defendantaj indiĝenojn. Ĉeestis 
UEA-komisiitoj en Ĝenevo. Stefano Keller 
alparolis la kunsidon, substrekante la 
malavantaĝan situacion de indiĝenaj popoloj 
el la lingva vidpunkto kaj atentigante pri 
sciencaj studoj pri la neceso, ke oni povu 
uzi sian gepatran lingvon. 

En la novembra 5-a Forumo pri 
Minoritatoj, kies temo estis la plenumado 
de la Deklaracio pri la Rajtoj de Personoj 
Apartenantaj al Naciaj aŭ Etnaj, Religiaj 
kaj Lingvaj Minoritatoj, adoptita en 
1992, Keller kun Cesco Reale intervenis 
pri malfacilaĵoj en la praktikado de la 
rajtoj difinitaj en la Deklaracio. Tio estis 
verŝajne la unua alparolo en UN-kunsido 
en Esperanto. La sendependa fakulo de UN 
pri minoritatoj, s-ino Rita Izsák, gratulis kaj 
pozitive esprimiĝis pri Esperanto. 

Dokumentoj, informoj plurlingvaj pri 

la UN-eventoj kaj rilataj aktivaĵoj de la 
Ĝeneva UEA-teamo aperas regule ĉe: 
http://www.linguistic-rights.org/eventoj/. 

Vieno 
UEA atingis signifan pozicion en la 

Packomitato de NRO-oj, kies prezidanto 
estas d-ro Hans Michael Maitzen, la 
ĉefreprezentanto de UEA. En la kunveno 
la 20-an de novembro Bernhard Tuider 
prelegis pri la 125-jara Esperanto-movado 
en la ĉeesto de reprezentantoj de 12 NRO-
oj, elstarigante la proksimecon de la paca 
idealo de la Esperanto-movado al tiu de la 
porpacaj movadoj.

Unesko
Barbara Despiney kaj Renée Triolle k.a. 

kunlaborantoj klopodas certigi la ĉeeston de 
UEA en eventoj de Unesko en Parizo. 

Decembre la teamo plurfoje intervenis 
en la ĝenerala konferenco de NRO-oj, kies 
temo estis Kulturo kaj kulturoj: rekunigi 
universalecon kaj diversecon, kaj aranĝis 
ekspozicieton pri Esperanto. 

La UEA-reprezentantoj havas bonajn 
rilatojn kun tiuj de diversaj aliaj NRO-j ĉe 
Unesko; Internacia Humanisma kaj Etika 
Unio proponis strategian aliancon forme de 
interŝanĝo de bultenoj kaj informoj. 

Triolle membras en du komisionoj 
(kultura diverseco kaj homaj rajtoj), kiuj 
kunsidas unufoje monate. Pro la altaj kostoj 
de fizika ĉeesto ŝi kontribuas per skribaj 
komentoj kaj proponante prelegojn pri la 
rajto je lingvo kaj pri kultura diverseco. Ŝi 
regule sendas artikolojn al la Lig-komitato 
Unesko-NRO-j. 

Estrara raporto 2012

La sendependa fakulo de UN  
pri minoritatoj Rita Izsák  
kun Stefano Keller
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KULTURO

Hanojo, la kultura ĉefurbo

Respondeca estrarano  
C. Nourmont

Eldonado
Eldonado de Esperanta literaturo en vasta 

senco (originala kaj tradukita beletro, faka 
literaturo kaj lernomaterialo kune kun vortaroj) 
okazis tra la tuta mondo per 153 titoloj, ĉe 94 
eldonantoj, kun entute 23 144 paĝoj.

La plej aktiva eldonejo (librokvante kaj 
paĝnombre) denove estis Monda Asembleo 
Socia (MAS, Francio), kun 13 volum(et)oj 
politikaj kaj sociaj, plejparte tradukitaj de 
Vilhelmo Lutermano. La aliaj plej produktaj 
eldonejoj estis Impeto (Rusio), Fonto (Brazilo) 
kaj Mondial (Usono). Unuafoje aperas en la 
plejlisto  la Kieva eldonejo de Vadim Karpenko, 
kun la plej ampleksa libro: 990-paĝa vortaro 
Esperanto-ukraina (el informoj kompilitaj de 
La Ondo de Esperanto).

En 2012 UEA eldonis kvar titolojn: Pri homoj 
kaj verkoj, Eseoj pri la Esperanto-kulturo (red. 
M. Lipari kaj H. Tonkin), Esperanto kaj aliaj 
lingvoj – kontrast-lingvistikaj kaj socilingvistikaj 
aspektoj. Aktoj de la 31-a Esperantologia 
Konferenco en la 93-a UK, Roterdamo 2008 
(red. Detlev Blanke), Pioniroj de la Internacia 
Lingvo. Aktoj de la 34-a Esperantologia 
konferenco en la 96-a UK, Kopenhago 2011, 
red. D. Blanke. Kiel kutime, aperis la prelegaro 
Internacia Kongresa Universitato 2012 de la 
98-a UK en Hanojo, red. R. McCoy. 

Du novaj volumoj aperis en la serio Oriento-
Okcidento: la numeron 47 ricevis R.U.R. 
Rossumaj Universalaj Robotoj de Karel Čapek 
eldonita de KAVA-PECH, Ĉeĥio, kaj la numeron 
48 La rakonto pri Kjeŭ de Nguyên Du, eldonita 
de Thê’ Gioi, Vjetnamio.

Stano Marček daŭrigis sian serion de 
lernolibroj Esperanto per rekta metodo, 
atingante rekordan nombron de tradukoj: 32 
lingvoj, kaj tuj venis 2 pliaj lingvoj. 

 Pri la eldonaĵoj aperis la kutima dokumenta 
listo, la rubriko Laste aperis en la revuo 
Esperanto. La Libroservo de UEA estas 
atingebla ankaŭ per sia interreta paĝaro 
katalogo.uea.org kaj vendas pli-malpli ĉiujn 
nuntempe haveblajn varojn en Esperanto. En 
la listo de ĝiaj furoraĵoj en 2012 (vd. la martan 
numeron), denove unualoke estis Poŝamiko. 

Kulturaj okazaĵoj,  
belartaj kaj aliaj konkursoj 

Hanojo rolis kiel la kultura ĉefurbo de 
Esperantujo kun du gravaj aranĝoj: la Universala 

Kongreso kaj la Internacia Junulara Kongreso 
(vd: Kongresoj). 

Ne eblas mencii ĉi tie la centon da renkontiĝoj 
ekster la formala kadro de UEA. Jen nur kelkaj 
ekzemploj: la tradiciaj Artaj Konfrontoj en 
Esperanto (ARKONES) en Poznano (Pollando) 
por la 28-a fojo, la junulara festivalo FESTO en 
Métabief (Francio), la internacia E-Konferenco 
de OSIEK en Svitavy (Ĉeĥio), la Somera 
E-Studado en Nitra (Slovakio), landaj kongresoj 
(vd. Landa kaj Regiona Agado), kaj multaj lokaj 
kongresoj kaj renkontiĝoj.  

Fondaĵo Antoni Grabowski premiis Gerrit 
Berveling (Nederlando) pro lia ampleksa 
verkaro, kaj ARKONES, kiu apartenas al la plej 
viglaj manifestacioj de la Esperanta kulturo.

Aliajn konkursojn organizas interalie Sezonoj 
kaj OSIEK. Interesan iniciaton daŭrigas Hori 
Jasuo: sumooj por altigi la legkapablon de 
esperantistoj.

Aparte menciindas la unua Esperanta 
Kinofestivalo okazinta kadre de TAKE en San-
Paŭlo (Brazilo), kun prezento de 15 filmoj el 7 
landoj. Parto de la festivalo estis konkurso, en 
kiu partoprenis 21 mallongaj videoj faritaj de 
esperantistoj. Gvidis la festivalon Aleksander 
Osincev. La kinofestivalo povus esti modelo por 
estontaj festivaloj kadre de UEA, por anstataŭi 
la branĉon ‘filmoj’ en la Belartaj Konkursoj. 

Prepare al memorigoj pri Tibor Sekelj la 
Malferma Tago en novembro 2011 estis aparte 
dediĉita al la fama mondvojaĝanto.

Dum la UK okazis ankaŭ Oratora Konkurso. 
Pri tiuj aferoj kaj multaj aliaj kulturecaj raportis 
la revuo Esperanto.

Koresponda  
Servo Mondskala

KSM, daŭre prizorgata de F.X. Gilbert, 
ŝrumpas. Necesos trovi alian formulon.

Interreto
Tiu ĉi maniero partopreni en kaj informiĝi pri 

la Esperanto-kulturo daŭre  disvastiĝas.
Eblas spekti ĉe la interreto amason da film(et)oj 

ĉe podkastaj radioelsendoj, ĉe paĝoj de Youtube 
(UEAviva) kaj de Ipernity (reta kinejo) kaj ĉe 
aliaj retejoj (ekz. www.esperanto.com).

La eldonejo Vinilkosmo, kiu plu aktivas 
produktante kompaktdiskojn, proponas en 
sia elŝutretejo ankaŭ virtualajn albumojn. La 
kuraĝan laboron de Floreal Martorell premiis 

Estrara raporto 2012
la fondaĵo FAME. Pri nova artista datumbazo 
kontentige pluiras la laboro, en kiu kunagas 
E@i, Eurokka, Muzaiko, TEJO kaj UEA.

Muzaiko, kiu celas esti tuttempa tutmonda 
tutmojosa tutesperanta retradio, baldaŭ 
dujariĝos. Ĝi dissendas  ripetajn sonblokojn 
tage kun  muziko, novaĵoj, babilaj programeroj, 
informoj, raportoj, arkivaĵoj.

Michela Lipari kunlabore kun Sten Johansson 
ekenretigas tekstojn de la premiitaj verkoj de 
la Belartaj Konkursoj ĉe http://esperanto.net/
literaturo/bk/.

Interreta enciklopedio konstante kreskas en 
la paĝoj de Vikipedio. 

Kulturaj centroj,  
bibliotekoj kaj muzeoj

I.a. pro la 125-jariĝo estis organizitaj pluraj 
imponaj ekspozicioj, inter kiuj elstaras tiuj 
de la Fritz-Hueser-Instituto en Dortmund kaj 
de la Bavara Ŝtata Biblioteko en Munkeno, 
ambaŭ en Germanio. En la palaco de Nacioj 
en Ĝenevo okazis fotoekspozicio Vojoj de la 
Ukrainia fotoartisto kaj esperantisto Eŭheno 
Kovtonjuk.

Multaj  memorigaj kunvenoj kaj ekspozicioj 
estis dediĉitaj al la fama mond-vojaĝanto Tibor 
Sekelj. Filmo aperis en la reta kinejo de UEA. 

Grupo da bibliotekistoj de pli ol unu 
jaro uzas Google-liston por interesatoj kaj 
prizorgantoj de Esperanto-bibliotekoj. La celo 
estas krei laŭeble kompletan datumbazon de 
niaj bibliotekoj kaj arkivoj, kaj krei ĝeneralan 
retan Esperanto-librokatalogon. La laboro bone 
progresas dank’ al multaj retaj interŝanĝoj 
inter fakuloj. Espereble baldaŭ eblos enretiĝi 
en Europeana.

Biblioteko Hector Hodler 
Regulaj volontuloj, eksoficistoj Rob 

Moerbeek kaj Wim Baris, zorgas pri la 
Biblioteko Hector Hodler. Sub la gvido de 
la oficisto Ralph Schmeits ili i.a. ordigas la 
periodaĵojn. Tiu fizika preparado estas necesa 
unua paŝo por la posta komputila katalogado 
de la Biblioteko.

Esperantomuzeo  
en Vieno

Multaj muzeaĵoj estas nun en la bilddatumbazo 
Bildarchiv Austria. Ekzemple la revuo Esperanto 
estas skanita ĝis 1946.

Kulturaj centroj ligitaj al Esperanto estas 
diversaj laŭ celoj, funkciado, aktivaĵoj. Temas 
ne nur pri instruado de la lingvo sur diversaj 
niveloj, sed ankaŭ pri peresperantaj kulturaj 
agadoj. La listo aperas en la Jarlibro, kie estas 
registritaj ankaŭ la lokoj kun la plej signifaj 
kolektoj de dokumentoj en Esperanto.
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INSTRUADO

La plej granda ILEI-Konferenco

Respondeca estrarano  
C. Nourmont

Laŭ interkonsento UEA kunlaboras 
kun Internacia Ligo de Esperantistaj 
Instruistoj (ILEI) pri la fako instruado. 

Reprezentanto de UEA ĉe la ILEI-estraro estas 
Claude Nourmont. Reprezentanto de ILEI ĉe 
la UEA-estraro estas ĝia prezidanto Stefan 
MacGill.

ILEI
Alta pinto de la jaro por ILEI estis ĝia 45-a 

konferenco en Kunmingo, suda Ĉinio, kiu altiris 
113 aliĝantojn el 19 landoj, la plej grandan 
nombron de almenaŭ 26 jaroj. La nivelo de 
akceptiĝo kaj de la kultura prezento estis 
senprecedencaj por ILEI. Notindas la unuataga 
simpozio, kiu altiris prelegojn de profesoroj el 
la Universitato de Kunmingo laŭ la temo “La 
arto de komunikado; komunikado de artoj”. 
Okazis samkadre la 2-a ILEI-Seminario en 
Orienta Azio kun la temo “Instrumetodo por 
azianoj”. Tuj poste ILEI aktivis en la Hanoja 
UK, precipe dum la Tago de la Lernejo.

En Kunmingo estis elektita nova estraro kun 
mandato ĝis 2015: rekorde granda (9-kapa), 
rekorde ina (5 el 9) kaj rekorde tutmonda (el 
4 kontinentoj). Ĉio tio estas detalita ĉe www.
ilei.info, kie ĉiusemajne okazis ĝisdatigoj aŭ 
aldonoj. La komitato de ILEI faris 29 decidojn. 
Tri novaj aziaj sekcioj estis akceptitaj: la 
mongola, nepala kaj vjetnama. Reprezentantoj 
estis nomumitaj en Pakistano kaj Britio. 

Januare ILEI-aktivuloj kungvidis la unike 
ambician monatan kursaron sur la E-insulo 
Hajnano (Ĉinio); februare okazis biblioteka 
ekspozicio en Blanes (Katalunio) rezulte de 
ILEI-agado; marte ILEI subtene sendis 6 kg da 
Juna amiko al 120 lernantoj en Mazaradelvalo 
(Italio) prepare al la nacia kongreso tie, aprile 
ILEI per sia vicprezidanto Zsófia Kóródy 
realigis lingvokurson kun KER-ekzamensesio 
en la kulturcentro Greziljono kaj maje ILEI 
per sia prezidanto okazigis seminarion pri 
instruado de Esperanto en fervojistaj rondoj 
en la 64-a Kongreso de IFEF. Kun IFEF estis 
ankaŭ subskribita kunlabora interkonsento. 
Junie reprezentis la ligon Tuomo Grundström 
en la trijara Konferenco de FIPLV en Helsinko; 
sammonate ILEI-anoj kontribuis al NASK 
en Usono; julie ILEI organizis en Germanio 
dusemajnan kurson de instruista trejnado; tra 
aŭgusto okazis en Sud-Afriko E-kurso gvidata 
de ILEI-ano. Septembre ekis la dua jaro de 
la 3-jara interlingvistika kursaro en Poznano, 

Pollando, refoje kun stipendia apogo de 
UEA kaj ILEI. Oktobre en Břeclav (Ĉeĥio) 
ILEI figuris en kursaro; en Rumanio okazis 
seminario pri instruado kun partopreno de 
tri estraranoj de ILEI, kiuj kaptis la okazon 
kunsidi. Kadre de tio ILEI festis la Mondan 
Tagon de Instruistoj; en Parizo Monique Arnaud 
partoprenis nome de ILEI en la festado de 
Unesko (kiu ja proklamis la tagon). La oficiala 
estrarkunsido de ILEI okazis monaton poste en 
Modra, Slovakio, kun 5 estraranoj. Tio okazis 
antaŭ KAEST, kiu havis edukan temon – la 
kunigo ebligis kunsidojn inter gvidantoj de 
ILEI kaj tiuj de E@I kaj ISAE. Sammonate la 
aŭstralia estrarano Penny Vos partoprenis en 
5-taga internacia retkonferenco per prezentaĵo 
“Esperanto: La Unua Fremdlingvo por 
Tutmondaj Civitanoj”. Plie, novembre okazis 
seminario kun ekzamenoj en Benino, kun liga 
subteno. Decembre ILEI aperis en Zamenhof-
tagaj festoj en i.a. Budapeŝto, Varsovio kaj 
Bydgoszcz, en kies Studumo okazis unuafoje 
ILEI-kursaro, kun kursanoj el Kazaĥio. Jarfine 
ekis seminario kun ekzamenoj en Senegalo.

Internacia Pedagogia Revuo daŭrigis sian 
multjaran altnivelan kaj akuratan aperadon, 
sub gvido de la redaktoro Jozefo Nemeth. Juna 
amiko tenis bonan kvaliton, sed ĝia aperritmo 
rapide negativiĝas, pro malsufiĉaj redaktaj 
fortoj.

Ekzamenoj
Ekzistas du paralelaj ekzamensistemoj: 

Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA, kun parto 
pri kulturaj kaj movadaj konoj, kaj la KER/ITK-
ekzamenoj de UEA, kiuj estas nur lingvaj.

 
ILEI/UEA–ekzamenoj

Ili estas prizorgataj de Internacia Ekzamena 
Komisiono (IEK). En 2012 enoficiĝis nova 
7-persona Komisiono por 3 jaroj. Ekzamensesio 

de ILEI/UEA (elementa kaj meza niveloj) 
okazis en Kotonuo, Benino, prizorgate de 
Mireille Grosjean. 

La Internacia Ekzamena Komisiono aprobis 
la regularon pri tute bazaj enkonduka kurso kaj 
ekzameno, “Unua Kontakto”, prizorgataj de 
la asocio “Scio Sen Bariloj”, ĉefe en Afriko. 
Efektiviĝis en Kotonou duan fojon tia sesio 
en 2012. En Rufisko, Senegalo, okazis kurso 
kaj ekzameno “Unua nivelo”, premiero laŭ 
nova sistemo aprobita de IEK kaj ILEI fine 
de 2012. Per samtempa decido la Komitato de 
ILEI aprobis trinivelan ekzamensistemon, kies 
elementa nivelo ricevas la nomon “Dua Nivelo” 
kaj la meza nivelo la nomon “Tria Nivelo”. (Pli 
da informoj ĉe ilei.info.) 

KER-ekzamenoj en 2012
En la kvara jaro de la KER-sistemo okazis 

8 sesioj, inklude la Unuan Tutmondan 
Ekzamentagon (9-a de junio).

La komisiitoj agis en 7 lokoj de 7 landoj: 
Hajnano (CN), Greziljono (FR), Bydgoszcz 
(PL), Hanojo (VT), Nitra (SK), Mazaradel-valo 
(IT) kaj Moskvo (RU). Al ili aldoniĝis 29 urboj 
en 19 landoj kun 60 lokaj helpantoj dum la 
Tutmonda Ekzamentago. 

Entute en 2012 estis precize 500 ekzamenokazoj 
kun kandidatoj el 38 landoj. Pluraj landoj, ĉefe 
aziaj, unuafoje liveris kandidatojn. Kelkaj 
personoj ekzameniĝis plurajn fojojn dum la 
jaro, ĉu pri diversaj partoj de la sama nivelo 
ĉu trapasinte erojn de la diversaj niveloj. Laŭ 
la niveloj estis relativa homogeneco inter la 
kandidatoj (B1: 180, B2: 157 kaj C1: 163). La 
elekton de ekzamentipoj multe influis la fakto, ke 
dum la Tutmonda Ekzamentago eblis trapasi nur 
la skriban parton. Temas do ne pri la prefero de la 
kandidatoj sed pri la disponigitaj  ebloj. 

Unuan fojon oni publikigis statistikon pri 
la malsukcesoj de la ekzamenoj, kiu en 2012 
indikis la plej altan nombron: 7,2 %. La plej 
tikla parto estis en la nivelo B1, kie el 142 
personoj malsukcesis 25. La stumbloj okazis 
plejparte dum la tutmonda ekzameno kaj 
karakterizas kelkajn konkretajn landojn. La 
komisiono dediĉos grandan atenton al tio, ke 
en la koncernaj landoj, ĉefe ne-eŭropaj, oni 
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ricevu eĉ pli da informoj pri la enhavo de la 
ekzamenoj kaj la strukturo de la testoj kaj taskoj. 
Ekzameniĝis denove plej aktive francoj (151), 
sekvate de rusoj (80) kaj meksikanoj (50). En la 
du lastaj landoj la kandidatoj ekzameniĝis en po 
2 urboj, dum francoj en 11 francaj urboj kaj dise 
en la mondo en diversaj sesioj. 

En la kvar jaroj okazis entute 32 sesioj en 
25 landoj kun partopreno de 1 025 kandidatoj 
el 60 landoj.

Por pliaj informoj pri la ekzamenoj vd. www.
edukado.net.

Edukado.net
Edukado.net riĉiĝis per 510 novaj membroj 

kaj nombris fine de la jaro 2 772 personojn el 114 
landoj, inter kiuj 410 el Francio, 382 el Brazilo 
kaj 180 el Usono. 

Dum la jaro la paĝaro havis 168 448 vizitantojn, 
kiuj vidis ĉ. 1 280 500 paĝojn. La ekzercoj (pli 
ol 755) estis elŝutitaj 16 840 fojojn.  

La Unua Tutmonda Ekzamentago estis 
organizita kadre de la paĝara laboro. Dank’ 
al la kunlaboro de 60 helpantoj en 29 urboj 
de 19 landoj, 356 personoj povis trapasi la 
KER-ekzamenojn. En tiuj lokoj la aranĝo vekis 
grandan eĥon ankaŭ en la gazetaro.

Signifa paŝo estis la malfermo de Liberaj 
Studoj, kiuj uzas la programmodulojn de la 
Klerigejo. En 8 studbranĉoj estis prezentitaj 
18 prelegtemoj kun filmitaj aŭ sonregistritaj 
prezentoj, tekstoj kaj aldonaj testoj. Pli ol 100 
personoj ekstudis en tiu senpaga formo de 
kleriĝo. En la Klerigejo disvolviĝas ankaŭ la reta 
instruista trejnado (RITE) kun 30 partoprenantoj 
kaj 30 sekvis la kurson Kultura vojaĝo al 
Vjetnamio. 

La redaktoro plurfoje prelegis virtuale 
en diversaj aranĝoj kaj gastis en kunvenoj 
de Esperanto-kluboj. La teamo de la paĝaro 
disvolvas ne nur retajn programojn, sed en 
pluraj okazoj gvidis ankaŭ ĉeestajn programojn 
(ekz. en la UK en Hanojo kaj en la Universitato 
de Amsterdamo), pedagogian seminarion en 
Mazaradelvalo kaj plurajn preparsesiojn al la 
KER-ekzamenoj.  

Pro manko de programista kapacito ne eblis 
konstruigi ĉiujn el la planitaj novaj servoj, sed 
okazis preparoj de kelkaj grandvolumaj instruaj 
ludoj, kiuj estos lanĉitaj en 2013. 

La novajn programpartojn, projektojn kaj 
kampanjojn la paĝaro financas el la kolektita 
subtenmono, pasintjare de 20 personoj en sumo 
de € 3  276,08. Tio tamen ne sufiĉas por memstare 

funkcii, pro kio la Fondaĵo edukado.net, registrita 
en Nederlando kiel bonvola neprofitcela asocio, 
daŭre bezonas la helpon de ESF.

Retkursejo lernu 
Lernu.net funkcias pli ol 10 jarojn kaj 

konstante kreskas kaj pliboniĝas. La paĝaro 
kreskis kaj multo ŝanĝiĝis, sed la bazaj celo kaj 
ideo restis samaj: senpage helpi al retuzantoj 
en la mondo lerni kaj ekuzi Esperanton laŭeble 
facile kaj rapide. Impona statistiko: 139 000 
registritaj uzantoj, pli ol 4 000 000 paĝoj vizititaj 
ĉiumonate. Helpantoj plibonigas vortarojn, 
kontribuas enhaverojn, testas, programas, 
komentas kaj en multaj aliaj manieroj certigas, 
ke la projekto floru kaj evoluu. Krom kursoj kaj 
pure instrua materialo (diversnivelaj gramatikoj, 
ekzercoj, testoj kaj ekzamenoj), lernu.net 
disponigas plurajn ilojn por praktika uzo de 
la lingvo kaj komunikado: la eblon interŝanĝi 
privatajn mesaĝojn kun aliaj uzantoj, sendi 
bildkartojn, skribi en la tujmesaĝilo kaj uzi 
multlingvajn forumojn.

La projekton realigas la organizo Edukado@
Interreto (http://ikso.net) kun financa subteno 
de la usona esplorfondaĵo Esperantic Studies 
Foundation (http://esperantic.org).

TEJO
Respondeca estrarano  

Loes Demmendaal

Nova regularo
En la Centra Oficejo de UEA deĵoris 

kiel TEJO-volontulo Sébastien Denux 
el Francio (januaro), Natalia Antolak 

el Pollando (februaro–aŭgusto) kaj Quentin 
Weber-Seban el Francio (ekde septembro). Ili 
estis helpataj de Manuela Ronco el Italio, ekde 
oktobro 2011 duontempa oficisto de TEJO 
laboranta distance.

En la Estraro okazis du demisioj: en aprilo 
rezignis la kasisto Alisa Nikitina kaj en majo 
la ĝenerala sekretario Paulína Kožuchová. La 
taskojn de la unua transprenis la tria vicprezidanto 
Nico Huurman el Nederlando. La duan anstataŭis 
komisie Paweł Fischer-Kotowski el Pollando, 
kiun la Komitato en aŭgusto decidis estraranigi.

La 68-a Internacia Junulara Kongreso laŭplane 
devis okazi en Japanio, sed en decembro 2011 ĝia 
LKK anoncis sian rezignon. En januaro la Estraro 
elektis kiel novan lokon Hanojon, kie ĝi okazis 
de la 5-a ĝis la 12-a de aŭgusto. Pro la planoj 
kongresi en 2013 en Nazareto, Israelo, kaj en 2014 
en la norda Brazilo unuafoje en la historio de IJK 
tri sinsekvaj kongresoj okazas ekster Eŭropo.

En junio komenciĝis nova dujara oficperiodo 
de la Komitato, kiu jarfine konsistis el 36 

membroj: 25 komitatanoj A, 3 komitatanoj 
B,  1  komita tano C kaj  7  es t raranoj .

Laŭ la rekomendo de TEJO la Komitato de 
UEA reviziis ĝian Regularon. Ekvalidis ankaŭ 
modifitaj reglamentoj. La dokumentoj estis 
poluritaj kaj oni i.a. aldonis tri novajn agadcelojn 
de TEJO: (1) kontribuo al la Esperanta kulturo; 
(2) helpo al la junularo havi aktivan rolon 
en la konstruo de socio inkluziva, internacia, 
interkompreniĝa kaj rajtrespekta; kaj (3) 
plibonigo de la konoj kaj organizaj kapabloj de 
la aktivuloj kaj stimulo de ilia kultura evoluo.

Intensa estis la agado pri eksteraj rilatoj. 
TEJO aparte videbligis Esperanton en la UN-
konferenco Rio+20, dum kiu reprezentantoj de 
UEA kaj TEJO prelegis, informis pri la lingvaj 
rajtoj kaj varbis por Esperanto. En novembro 
Forumo Junulara Eŭropo aprobis mencion 
pri lingvaj rajtoj en sia ĝenerala dokumento. 
Fine, TEJO remembriĝis en Internacia 
Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj, 
reto de la ĉefaj mondaj junularaj organizoj.

Atentinda estis la movada programo de 
Junulara E-Semajno jarŝanĝe 2012/2013 en 
Naumburg (Saale) en Germanio. Gvidate de 
la prezidanto Łukasz Żebrowski ĝi instigis 
junulojn sin esprimi pri la movado, ĝiaj celoj 
kaj agadmanieroj. En la sama aranĝo okazis 
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aktivula trejnado pri la organizado de E-aranĝoj.
La dumonatan revuon Kontakto redaktis 

Rogener Pavinski. Aperis ses 24-paĝaj kajeroj, 
kiujn ricevis 702 abonantoj. La movada organo 
TEJO tutmonde, pri kiu respondecas Szabolcs 
Szilva, aperis kiel rubriko de Kontakto, en la 
TEJO-retejo kaj (ekde aprilo) ĉiunumere en 
Esperanto. Informan rolon plenumas ankaŭ la 
reta novaĵletero TEJO-aktuale, kiun pretigas 
Julia Noe. Ĝi estas dissendata al pli ol 700 
abonantoj kaj aperis 43 fojojn. La adreslisto de 
la gastigantoj de Pasporta Servo aperis laste 
en 2011; sekva eldono estas planita por 2013.

En 2012 TEJO havis 1983 membrojn, el 
kiuj 371 estis individuaj kaj 1612 membriĝis 
pere de siaj landaj sekcioj. La organizon 
subtenis 83 Patronoj, inkluzive de 23 dumvivaj.



Rafael Henrique Zerbetto 
parolas en Esperanto en RIO+20
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Jaraj raportoj ĉiam kunportas defion, ĉar ili 
ne povas nek celas kovri ĉiujn  okazintaĵojn 
dum tuta jaro, tamen ili estas specifa revuo, 

kiu bildigas multajn klopodojn kaj atingojn,  
iniciatemon kaj agadojn sur la loka kaj landa 
niveloj, kiuj daŭre estas gravaj por teni viva la 
torĉon de la movado. 

Per ĉi tiu raporto ni ankaŭ volas agnoski kaj 
ne preteratenti la individuan, lokan kaj regionan 
laboremon kaj iniciatemon de tiuj esperantistoj, 
kiuj lige kun la 125-jariĝo de Esperanto sukcesis 
diverslande kaj -regione entrepreni aldonajn 
taskojn, agi surbaze de la rekomendoj komitataj 
kaj propraj laborplanoj.

Afriko 
Laŭ Adjé Adjévi, la kunordiganto de la Afrika 

Komisono de UEA, afrikaj esperantistoj engaĝiĝis 
en aktivaĵoj kaj eventoj diversloke. Jen nur kelkaj 
ekzemploj. 

En Lokossa, Benino, la landa asocio radio-
elsendis prezenton de  la prezidanto Latifou 
Gbadamassi. Konga Esperantista Virina Asocio 
(DR Kongo) elpaŝis per surstrata teatraĵo pri la 
lingvo dum la semajno de la francparolantaro 
en Kinŝaso kaj aranĝis Esperanto-Tagon. En 
Togolando oni lanĉis la retan revueton Babilanto 
kaj en Lomeo oni starigis informbudon en 
la kultura foiro de la universitato, kie 254 
gestudentoj enskribiĝis por kurso. Pri Esperanto-
agado ofte raportis lokaj televidoj kaj ĵurnaloj. 
Aperis du numeroj, papere kaj rete, de la bulteno 
Esperanto en Afriko, redaktata de Jean Codjo, kaj 
novaĵoj el Afriko estis regule afiŝitaj en la retejo 
www.esperanto-afriko.org kaj en Facebook. 

Aperis ĉeestaj kursoj eĉ en landoj, kie ĝis nun 
Esperanto ne ekzistis, ekz. Burkino. La kursoj 
de Mireille Grosjean en Benino kaj Senegalo 
sukcesis kunlabore kun la landaj asocioj kaj la 
Afrika Komisiono. Okaze de ili multaj afrikanoj 
trapasis la Internaciajn Ekzamenojn de ILEI/
UEA. La Afrika Oficejo kaj ĝiaj diverslandaj 
kunlaborantoj sendis lernilojn laŭpete. Dek 
landaj asocioj (Benino, Burundo, Gabono, Ganao, 
Kenjo, DR Kongo, Niĝerio, Senegalo, Togolando, 
Ugando) ricevis subvencion por sia agado. En 
Togolando okazis la 20-a landa kongreso kun 
renovigo de la landaj gvidorganoj. Eŭropanoj 
denove turismis kaj helpis evoluprojektojn en 
Afriko. Menciindas la ŝipkrozado de Esperantotur 
el Kaburbo laŭ Namibio, Senegalo, Kanariaj 
Insuloj, kaj Madejro al Malaga kaj Genova, 
kun vizitoj al lokaj esperantistoj, same kiel la 

veturado de ĉinaj komercistoj tra Afriko por serĉi 
helpantojn inter Esperanto-parolantoj. 

La afrika agado estis reprezentata dum la 
UK kaj IJK en Hanojo de Jérémie Sabiyumva 
el Burundo kaj kelkaj kongresanoj el Niĝerio 
kaj DR Kongo. 

En la Afrika Oficejo en Lokossa, Benino, 
laboris volontule Bernard Gnancadja kaj Norbert 
Sadohounde, ekslernantoj de la lernejo Jules 
Verstraeten en Koĝi. 

La laborplano de la komisiono emfazas la 
rolon de kursoj en altlernejoj kaj seminarioj de 
landaj asocioj, por ke la membroj edukiĝu lingve 
kaj movade. Kunlabore kun la organizo Scio Sen 
Bariloj oni preparas la 5-an Afrikan Kongreson de 
Esperanto, kiu okazos jarfine 2013 en Kotonuo, 
Benino. Se Esperanto ankoraŭ ne aperis ie en 
Afriko, tion ne kaŭzas mankanta entuziasmo de 
afrikanoj, sed la nesufiĉo de financaj rimedoj. La 
komisiono dankas ĉiujn, kiuj sendis materialojn 
al afrikanoj aŭ donacis al Fondaĵo Afriko. 

 
Ameriko

La Amerika Komisiono daŭre alfrontis 
malfacilaĵojn por povi aktive roli  por 
la progresigo de Esperanto sur la regiona 
nivelo. Malgraŭ alvokoj de la kunordiganto A. 
Fernández-Calienes ĝi spertis malaktivemon 
de la komisionanoj kaj ne sukcesis entrepreni 
regionnivelajn iniciatojn nek finfari la necesan 
aktualigon de sia retejo. Tamen tio ne haltigis 
landajn kaj lokajn iniciatojn nek la pretecon al 
individua agado de komisionanoj.

La brazila movado plu efektivigis siajn 
tradiciajn eventojn, aktivis informe en sociaj 
retoj kaj ĝisdatigis sian retejon. Aperis bultenoj 
kaj la movado interrilatis per pluraj listoj, aparte 
en la eduka branĉo. 

En Meksiko, reĝisoro Sam Green prezentis 
sian dokumentan filmon Utopio en kvar movadoj 
en CENART (Nacia Centro pri Artoj). Inter 
pluraj ĉeestaj kursoj en diversaj provincoj 
elstaris tiuj en kelkaj universitatoj. Informoj lige 
kun la 125-jariĝo de Esperanto aperis en almenaŭ 
46  ĵurnaloj; kiel la plej prestiĝaj menciindas El 
Universal kaj Milenio. 

En Bonaero, kiu en 2014 gastigos la 99-
an UK, okazis en oktobro la 54-a Argentina 
Kongreso de Esperanto sub la temo “Esperanto 
kiel ponto al la paco, amikeco kaj evoluigo”.  

La 60-a kongreso de Esperanto-USA okazis  
en junio en Dallas, Teksaso. La tradicia NASK 
denove prezentis mallongan kursaron. En 

Enumclaw, Vaŝingtonio, fine de septembro 
okazis NOREK, la Nord-Okcidenta Regiona 
E-Konferenco kun dudeko da partoprenantoj 
el kvin landoj. Pli ol 16 mil usonanoj lernas 
Esperanton per lernu.net. 

Kuba  E-Asoc io  hav i s  s t andon  kun 
libroekspozicio en la internacia librofoiro 
de Havano. Al cento da enskribiĝintoj KEA 
proponis diversajn kursojn. Kun varia kleriga-
kultura programo okazis en marto la unua Kuba 
E-Renkontiĝo (KERO) kun 76 partoprenantoj. 
Dank’ al la rilatoj kun la Kuba UN-Asocio KEA 
kunorganizis en ĝia sidejo en la Tago de UN 
publikan prelegon de la Ĝenerala Direktoro de 
UEA Osmo Buller pri Zamenhof kaj la jubileo de 
Esperanto. Ĉeestis eksdiplomatoj, ĵurnalistoj kaj 
reprezentantoj de la eduka ministerio, eldonejoj 
k.a. institucioj. La aranĝo vaste eĥiĝis en la 
gazetaro.

En pluraj landoj de la suda kaj centra Ameriko 
efektiviĝis diversaj eventoj; ekz. financite de 
Esperanto Internacia. Martin Schäffer vojaĝis 
al Nikaragvo, kie li prelegis antaŭ 30 interesatoj 
en la nacia universitato UNAN kaj havis 
informstandon pri Esperanto.

Meza Oriento  
kaj Norda Afriko 

En la regiono estas nur unu landa asocio, la 
israela, bone organizita kaj apenaŭ bezonanta 
helpon. Landa asocio povos formiĝi en Turkio, kie 
esperantistoj vigle interrilatas per Facebook-paĝo. 
Similan paĝon havas la maroka esperantistaro, kiu 
lastatempe refortiĝis pro kursoj en Fezo. 

La intenco anonci pri Esperanto en arablingvaj 
ĵurnaloj ankoraŭ ne realiĝis pro manko de lokaj 
prizorgantoj. Tamen, lernolibroj kaj vortaroj estis 
senditaj al kelkaj petintoj. TEJO reprezentiĝis en 
kunveno de NRO-oj en Kairo, kie estis disdonitaj 
informiloj. Grava novaĵo estis la apero en la araba 
de la nova versio de la kurso de Carlos Pereira. 

La 5-a Mezorienta Kunveno okazis aprile en 
Gaziantep, Turkio.

LANDA KAJ REGIONA AGADO

Iniciatemo daŭre ĉefrolas   

Respondeca estrarano  
M. Gutiérrez

Mirejo Grosjean kun la kursanoj en Burundo
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Mirejo Grosjean kun la kursanoj en Burundo

Azio  
Komisiono pri Azia Esperanto-Movado 

(KAEM) aktive laboris surbaze de sia 
laborplano. KAEM havas bonan superrigardon 
pri la azia movado dank’ al sia bulteno kaj la 
Aziaj Kongresoj. En la Hanoja UK dufoje 
kunsidis por interŝanĝi spertojn kaj opiniojn. 

KAEM dividis Azion en 4 regionojn: 
Orienta, Sudorienta, Suda kaj Okcidenta Azio, 
pri kiuj respondecas la KAEM-anoj de tiuj 
regionoj. 

En marto Nepalo realigis la 1-an Sud-
Azian Seminarion en Katmanduo kun 65 
partoprenantoj el Nepalo, Pakistano, Barato 
kaj Japanio.

KAEM membrigis en UEA 129 aktivulojn 
per la Fondaĵo Azio. 

Esperanto en Azio aperis 4-foje; 350 
ekzempleroj estis senditaj al aziaj legantoj kaj 
150 al la donacintoj de la Fondaĵo Azio, inter 
kiuj ĉ. 100 japanoj kaj 50 koreoj. Krom la 1-a 
Sud-Azia Seminario KAEM aŭspiciis la 31-an 
Komunan Seminarion de ĉina, japana, korea 
kaj vjetnama junularo en Hachioji, Japanio 
(28-30 dec.).

Pri la internacia agado de aziaj esperantistoj 
menciindas la alvoko okaze de la Internacia 
Virina Tago, prizorgita de Osioka Taeko, 
membro de Hiroŝima Esperanto-Centro, 
kaj la Internacia Esperanto-Sumoo. Ĉi-lasta 
okazis 6-foje kun 700 partoprenantoj. Ĝi 
celas altigi la nivelon de esperantistoj, akceli 
la librovendadon kaj plifortigi la solidarecon 
inter la partoprenantoj per legado de Esperanto-
libroj. 

Dum la studjaro 2012-2013 estis nedeviga 
Esperanto-kurso en la ĉina Zaozhuang-a 
Universitato. En septembro startis du fakultativaj 
kursoj en la Scienc-Teknika Universitato de 
Interna Mongolio kun entute 267 studentoj. 
En oktobro okazis simpozio omaĝe al la 125-
jariĝo de Esperanto en Ŝanhajo. En Indonezio 
dank’ al la agado de Heidi Goes la movado 
kreskas kaj aperis du numeroj de Esperanto 
en Indonezio. La 13-a Israela Kongreso en 
majo altiris 60 kaj la 99-a Japana Kongreso 
en Sapporo 360 partoprenantojn. En Koreio 
Seula Esperanto-Kulturcentro organizis sian 
250-an kurson. La 44-a Korea Kongreso de 
Esperanto oktobre havis la temon “Esperanto-
projekto 125: Ek al la praktiko kun Espero”; 
ĉeestis 105 esperantistoj, i.a. 30 junuloj kaj 6 
eksterlandanoj. En februaro aperis tajlingve 
la lernolibro de Stano Marček Esperanto per 
rekta metodo. En Vjetnamio la 12-a Printempa 
Renkontiĝo arigis 60 partoprenantojn en 
aprilo. 

Resume, KAEM aktive agadis. Ĝi havas 
homfortojn, sed por plenumi siajn planojn 
ankaŭ al ĝi mankas monrimedoj, pro kio la 
Fondaĵo Azio daŭre bonvenigas donacojn. 

Eŭropo  
Post plurjaraj klopodoj ekagis la Eŭropa 

Komisiono, kunlaboranta kun EEU kaj 
kunordigata de Aleks Kadar. Ĝi prezentis kernan 
laborplanon, troveblan sur la Vikiaj paĝoj, kreis 
liston de siaj membroj k.a. kunlaboremuloj, kaj 
komencis regulan interkomunikiĝon.

Inter la taskoj komisiitaj de la Komitato estis 
antaŭenigi la movadon en Albanio. Tiucele 
ĝi estis en kontakto kun Bardhyl Selimi, kiu 
raportis pri la progreso por registri la landan 
asocion. Problemo estas LA-oj, kiuj ne funkcias 
aŭ almenaŭ ne estas en kontakto kun la 
komisiono, nome la estona kaj portugala. 

En Francio la petskribo por enkonduki 
Esperanton en la abiturientan ekzamenon, 
komencita en 2011, daŭris ĝis oktobro. Estis 
kolektitaj 33 841 subskriboj, i.a. tiuj de 49 
parlamentanoj, 186 urbestroj kaj kelkdek 
famuloj. Dana E-Asocio aktivis en la agado 
e-125, i.a. per ĉeesto en 4 foiroj. Germana 
E-Asocio subtenis ekspozicion pri planlingvoj 
en la Bavara Ŝtata Biblioteko kaj renovigis sian 
retejon. En germanaj amaskomunikiloj aperis pli 
ol 155 artikoloj pri Esperanto. Ankaŭ en Aŭstrio 
oni kunlaboris por e-125 ankaŭ per pagita 
anonco al Aŭstra Novaĵ-Agentejo pri la Jubilea 
Jaro, el kiu sekvis artikoloj en kelkaj gazetoj 
kaj retĵurnaloj. Pola E-Asocio koncentriĝis al 
supervenko de organizaj problemoj. Dank’ al 
iniciato de varsovia PEJ-membro kaj amasa 
reta subteno inernaciskala, la reto de publikaj 
bicikloluejoj en Varsovio ricevis la nomon 
“Veturilo”. Regule aperis Pola Esperantisto, 
ĉiunumere informante i.a. pri UEA-laboroj. En 
Slovakio okazis la tradiciaj  Somera E-Studado 
(SES) kaj Konferenco pri Apliko de Esperanto 
en Scienco kaj Tekniko (KAEST). La unuafoje 
aljuĝitan premion de la Fondaĵo Cigno pro la 
informa agado en EU-landoj en 2011 ricevis 
Brita E-Asocio. 

La maja 71-a Hispana E-Kongreso en 
Almagro bone eĥiĝis en amaskomunikiloj, kio 
instigis la HEF-estraron eĉ pli fortigi la informan 
flankon per nomumo de specifa komisiito. El 
kampanjo ĉirkaŭ la jubileo de la lingvo rezultis 
i.a. ampleksa raporto la 26-an de julio, tagmeze 
kaj vespere, en la ĉefa televida novaĵprogramo 
de la ŝtata stacio TVE. En Italio rimarkindas 
la landa kongreso en la sicilia Mazaradelvalo, 
kie la tutan jaron Esperanto estis instruata al 
centoj da lernejanoj kun postaj ekzamenoj de 
Itala Instituto de Esperanto. En Malto intensigis 
sian informan laboron kun junula entuziasmo la 
multjardeka aganto Carmel Mallia. 

En Grekio oni “konstruis” la asocian retejon 
www.esperanto.gr, kunligitan kun paĝo en 
Facebook kaj kun blogo. Kostas Kiriakos lanĉis 
sian novan greklingvan libron Internacia Lingvo 
Esperanto – 1887-2012, 125 Jaroj – De la 19a 
ĝis la 21a Jarcento. 

En Rusio plu aperis la periodaĵoj REGo kaj 
La Ondo de Esperanto. En Moskvo kaj en 
Ĉeboksary okazis du lingvaj festivaloj, kiuj 
kunvenigis pli ol 1500 personojn. En Moskvo 
ĉeestis la germana ambasadoro, la esperantisto 
Ulrich Brandenburg. En Jalto, Ukrainio, okazis 
la 85-a kongreso de SAT. En Belorusio aperis 
artikoloj en la gazetaro kaj funkciis Esperanto-
grupoj en Facebook kaj Vkontakte.  Financa 
kontribuo al la konto Eŭropo ebligos realigi la 
agadon de la Eŭropa Komisiono de UEA.

Oceanio  
La agado de la Oceania Komisiono estis 

minimuma, sed ĝi restis atenta al la regionaj 
okazaĵoj. Bone progresis kunlaboro inter la 
landaj asocioj de Aŭstralio kaj Nov-Zelando. 
Ilia komuna revuo Esperanto sub la Suda Kruco 
frontas defiojn rilate la paperan eldonon, kaj oni 
konsideras aperigi ĝin nur elektronike. 

Ĝemelaj Urboj  
En la ĝemelurba agado elstaris du jubileoj: la 

10-jariĝo de la projekto kaj la 40-a numero de 
Informilo de Ĝemelaj Urboj.  90 individuoj aŭ 
organizaĵoj el 42 landoj reagis al la jubileoj kaj 
raportis pri ili multaj retejoj aŭ gazetoj, i.a. la 
Neubrandenburg-a radio en Germanio kaj Ĉina 
Interreta Informa Centro. La informilo havis pli 
ol 2000 legantojn en 128  landoj. La komisiito 
Wu Guojiang ricevis 164 reagojn el 61 landoj.

En Hanojo la Komitato de UEA instigis la 
LA-ojn trovi respondeculojn pri la projekto. Tiuj 
aktivas jam en Nederlando, Pakistano, Svedio 
kaj Vjetnamio. El la kunveno pri ĝemelurba 
agado en la UK fontis proponoj pri perreta 
agado kaj starigo de  laborgrupo pri la projekto. 
Pri ambaŭ komenciĝis kunlaboro, en kiu aktivis 
Pieter Engwirda el Nederlando k.a. interesatoj.

Dek kelkaj (vic-)urbestroj partoprenis en 
E-aktivadoj aŭ akceptis esperantistojn. Károly 
Szita, la urbestro de la hungara Kaposvár, sendis 
reprezentanton al la 10-a kongreso de kroataj 
esperantistoj en la ĝemelurbo Koprivnica kun 
Esperanta gratulletero al la urbestrino.

En la 79-a Itala Kongreso de Esperanto 
la urbestro Nicoló Cristaldi esprimis sian 
deziron, ke lia urbo Mazaradelvalo iĝu simbol-
urbo de Esperanto. En decembro li subskribis 
en Bjalistoko kun ĝia urbestro Tadeusz 
Truskolaski deklaron pri kunlaboro por la ideo 
de Esperanto.

La E-organizaĵoj de la germana Herzberg 
am Harz kaj la pola Góra festis la 20-jaran 
ĝemelurban jubileon per seminario pri ĝemelurba 
aktivado. Surbaze de ĝemela rilato inter la Dong 
Da-distrikto de Hanojo kaj la franca urbo 
Choisy-le-Roi ĝemeliĝis esperantistoj de tiuj 
lokoj. Per Esperanto ĝemeliĝis la Zaozhuang-a 
Universitato de Ĉinio kaj la Korea Universitato 
de Fremdaj Studoj. 
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SCIENCA KAJ FAKA AGADO

Respondeca estrarano
A. Wandel

Fakaj Asocioj
Detalaj rezultoj de la reta enketo pri Fakaj Asocioj 

farita de la estrarano troviĝas en https://docs.google.
com/file/d/0B0vromzI_9AfUnRFWGZyVlRLQmc/
edit. El 22 respondintaj FA-oj 20 havas propran 
retejon, 12 publikigas sian bultenon ankaŭ aŭ 
nur rete. La retliston scienca-kaj-faka-agado@
yahoogroŭps.com regule sekvas 13 el la respondintaj 
FA-oj. En la listo membras ĉ. 200 asocioj kaj 
individuoj. La datumoj pri la FA-oj aperas ĉe: http://
uea.org/agadoj/faka_agado.html.

Faka agado  
dum la Hanoja UK

En la Faka Forumo partoprenis deko da Fakaj 
Asocioj, diskutante pri la celoj kaj metodoj de FA-
oj en la reta epoko. La subkomitatan kunsidon pri 
scienca kaj faka agado partoprenis 20 personoj. Sub 
la gvido de Amri Wandel ĝi ellaboris 7-punktan 
rezolucion pri UEA-servoj kaj rekomendoj por 
FA-oj, kiun la Komitato akceptis unuanime.

En Hanojo okazis la 65-a sesio de la Internacia 
Kongresa Universitato kun naŭ prelegoj. Tri el ili 
estis partoj de IKU-AIS-kurso. La kursojn sekvis 
ekzamenoj; ĉ. 30 sukcesintoj en ĉiuj tri kursoj 
ricevis atestojn. 

La IKU-libro (130p., red. Roy McCoy) estas plu 
mendebla ĉe UEA. Kun resumoj en la vjetnama, ĝi 

estis donacita al la vicprezidantino de Vjetnamio, 
kiu ĝin apreze akceptis.

IVU
La Internacia Vintra Universitato havis sian 

6-an sesion jarŝanĝe en la Internacia Festivalo en 
Dortmund (Germanio). Okazis kvar kursoj kun 
ekzamenoj kaj 37 sukcesintoj ricevis atestojn.

Universitataj retkursoj  
en Esperanto

Laŭ iniciato de Dennis Keefe estis inaŭgurita 
Internacia Universitato de Esperanto ĉe www.
universitato.info, kiu konsistas el tri 40-horaj 
videokursoj. Du el ili estis instruataj kadre de 
la internacia eksperimento Esperanto-Insulo en 
Ĉinio: Alfronti militon de prof. Ron Glossop kaj 
Filozofio kaj historio de la informadiko de prof. 
Federico Gobbo. La tria kurso, Enkonduko al 
astronomio kaj astrofiziko, de prof. Amri Wandel, 
estis videoregistrita en Pekino. 

En la retejo http://edukado.net/klerigejo, 
mastrumata de Katalin Kováts, aldoniĝis tria 
kurso, Historio de filozofio de Endre Dudics, 
apud du aliaj retkursoj  (Interlingvistiko de Věra 
Barandovská-Frank kaj Astrobiologio de Amri 
Wandel), ekzistantaj ekde 2011. La kursoj estas 
malfermaj kaj senpagaj por la publiko. 

La malnova reta kursaro de AIS (http://www.ais-
sanmarino.org, klaku sur “kursoj” kaj poste sur la 
E-flageto), estis reorganizita de Reinhard Fössmeier 
kaj Renato Corsetti.

Google kaj Maŝintradukdo
Laŭ la estrarano pri scienca kaj faka agado (vd. 

enkondukon al Jarlibro 2012), la informa kaj reklama 
graveco de la aldono de Esperanto kiel la 64-a lingvo 
en la tradukaplikaĵo de Google kompareblas kun la 
rekono de la valoro de Esperanto fare de Unesko en 
1954. Aplikoj estis priskribitaj en la Hanoja prelego 
de Wandel, Google, Esperanto kaj maŝin-tradukado, 
http://www.slideshare.net/amriw.

ESPLORO KAJ DOKUMENTADO Respondeca estrarano  
A. Wandel

CED, Centro de Esploro kaj Dokumentado 
pri Mondaj Lingvaj Problemoj, estas 
la esplora fako de UEA. Ĝi aperigas 

la sciencan revuon Language Problems and 
Language Planning (Lingvaj Problemoj kaj 
Lingvo-Planado, LPLP) sub la redakto de 
prof. Humphrey Tonkin (Usono), prof. Probal 
Dasgupta (Hinda Unio), prof. Mark Fettes 
(Kanado) kaj prof. Sabine Fiedler (interlingvistika 
fako, Germanio). Kiel kutime, en 2012 aperis tri 
numeroj de LPLP (la 36-a jarkolekto), kun entute 
14 artikoloj. La plimulto estis en la angla lingvo, 
tri aperis en la franca kaj unu en la hispana 
lingvoj. Aperis interlingvistikaj artikoloj pri 
denaskaj parolantoj de Esperanto, komparo inter 
la Esperanto-komunumo kaj tiuj de minoritataj 
lingvoj, pri la interlingvisto André Martinet, de, 
respektive, Sabine Fiedler, Kimura Goro kaj 
Johannes Klare. Por anstataŭi prof. Tonkin, kiu 
anoncis sian retiriĝon ekde 2014 post 30 jaroj 
kiel redaktoro aŭ administra redaktoro, laboris 
dum la jaro tripersona komitato sub la gvido de 
prof. Fiedler por trovi novan ĉefredaktoron.  Estis 

elektita (kaj aprobita de la Estraro de UEA) prof. 
Timothy Reagan (Usono), dekano de la Fakultato 
pri Edukado ĉe la Universitato Nazarbajev, 
Kazaĥstano. Li estas ofta kontribuanto al LPLP 
kaj aktiva membro de ĝia redakcia komitato. 

La Esperantologia Konferenco, tradicie 
organizata de CED en la UK-oj, okazis en 
Hanojo sub la gvido de prof. Christer Kiselman 
kaj Mélanie Maradan. La programo konsistis el 
kvin referaĵoj, de Nguyen Xuan Thu (Vjetnamio), 
Kadoja Hidenori (Japanio), Heidi Goes (Belgio), 
Ilona Koutny (Hungario/Pollando), kaj Mélanie 
Maradan (Svislando).  

Aperis regule Informilo por Interlingvistoj 
(red. Detlev Blanke). Ĝi celas teni interlingvistojn 
informitaj pri novaj eldonaĵoj, konferencoj ktp. 
Ĝi estas senpage abonebla por ĉiu interesato 
laŭpete ĉe la CO de UEA kaj legebla ĉe http://
www.esperantic.org/en/communications/ipi.   
La germana interlingvistika asocio GIL eldonas 
ĝian germanlingvan version.  

Ekde la registroj por la jaro 2012 d-ro Wim 
Jansen transprenos la funkcion de d-roj Blanke 

kaj Tonkin pri la kompilado de la Internacia 
Bibliografio de la Asocio pri Modernaj Lingvoj 
(Usono). Ĝi aperas en granda datenobazo, en 
kiu aldoniĝas tricento da novaj bibliografiaj 
eroj ĉiujare, tiel ke nun disponeblas tie 
dekmiloj da eroj, kiuj iel rilatas al Esperanto kaj 
interlingvistiko.  

La usona-kanada fondaĵo Esperantic Studies 
Foundation (ESF), kiu proksime kunlaboras kun 
CED, sub la prezido de Mark Fettes daŭrigas 
sian kunlaboron rilate la retejon lernu.net. Ĝi 
donas helpon al lernantoj de la lingvo per unu el 
la plej popularaj retaj kursoj kaj ankaŭ funkcias 
kiel renkontiĝejo de lernantoj de la lingvo. Inter 
siaj diversaj agadoj, ESF ankaŭ finance subtenas 
la CED-Fonduson, kiu donas malgrandajn 
subvenciojn al fakuloj, kiuj bezonas financan 
helpon por eldoni studojn, organizi konferencojn 
k.s.  La fonduso estas gvidata de d-ro Blanke, 
kune kun d-ro Christer Kiselman (Svedio) kaj 
Osmo Buller (Nederlando). La respondecon de 
Buller lastatempe transprenis Nikola Rašić. Vidu 
la retejon de ESF: www.esperantic.org.
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 Rezulto  Buĝeto Rezulto  
 2011  2012 2012

Spezokonto
de Universala Esperanto-Asocio por la jaro 2012
(ĉiuj sumoj estas en eŭroj)

KOSTOJ KOSTOJ Rezulto  Buĝeto Rezulto  
 2011  2012 2012

 264 689 Salajroj ........................................................................268000..... 280 284,64
-2 589  de TEJO por TEJO-oficisto................................................. -......-10 808,07
 43 949 Sociaj asekuroj ............................................................ 43 000....... 45 675,76
 4 058 Suplementoj .................................................................. 5 250......... 4 159,88
 149 Kafo, teo, lakto ................................................................. 160.............171,47
 -6 964 Malsankompenso .................................................................0.................0,00
 15 404 Pensiaranĝo................................................................. 16 500....... 15 908,55
318 697 Salajroj ktp. nete ...............................................332 910 ....335 392,23
 10 178 Afranko, nete .............................................................. 11 500......... 9 550,16
 1 736 Telekomunikiloj ........................................................... 1 800......... 1 732,64
 1 557 Presaĵoj .......................................................................... 2 500......... 1 649,90
 1 482 Materialoj ...................................................................... 2 500......... 1 372,52
 1 148 Maŝinoj, riparo/prizorgo............................................. 1 900......... 1 209,41
 1 039 Revizorado .................................................................... 1 000.............692,20
 2 755 Administraj pagoj ........................................................ 2 300......... 2 701,50
 2 486 Kopiado ......................................................................... 2 600......... 1 431,72
 -1 351 Kopiado (vendoj) ........................................................-2 000........-1 681,70
 21 030 Centra Oficejo, nete ............................................24 100 ......18 658,35
 6 988 Gaso, elektro ................................................................. 7 700......... 8 469,89
 512 Akvo ................................................................................. 600.............494,07
 980 Riparo de la Domo....................................................... 1 000......... 1 396,29
 796 Purigo ............................................................................ 1 000.............811,18
 4 139 Asekuroj ........................................................................ 4 500......... 4 251,32
 3 265 Impostoj je la Domo .................................................... 3 000......... 3 568,13
 -1 937 Luo ricevita ..................................................................-2 250........-1 266,00
 14 742 Oficeja Domo, nete .............................................15 550 ......17 724,88
 14 531 Preskostoj Esperanto .................................................. 16 500....... 14 431,75
 13 934 Redakto, grafiko ......................................................... 13 000....... 13 792,51
 25 684 Dissendo/kovertoj...................................................... 28 000....... 19 587,78
 -1 215 Anoncoj ........................................................................-2 500........... -624,35
 52 934 Esperanto, nete ....................................................55 000 ......47 187,69
 6 161 Preskostoj Jarlibro ........................................................ 7 000......... 5 433,75
 8 094 Dissendo/kovertoj........................................................ 9 000......... 6 505,63

 2 000 Grafiko........................................................................... 2 000......... 2 000,00
 -3 078 Anoncoj ........................................................................-3 000........-2 366,87
 13 178 Jarlibro, nete ........................................................15 000 ......11 572,51
 4 575 Preskostoj Kontakto ..................................................... 4 750......... 4 729,98
 3 011 Dissendo/kovertoj........................................................ 3 500......... 2 937,50
 1 200 Grafiko........................................................................... 1 200......... 1 200,00
 2 820 Redakto ......................................................................... 2 820......... 2 820,00
 -1 050 Anoncoj .............................................................................-50............. -50,00
 10 556 Kontakto, nete .....................................................12 220 ......11 637,48
 13 141 Estraro (vojaĝado) ..................................................... 10 000....... 11 443,44
 1 249 Estraro (korespondado) .............................................. 1 250......... 1 214,47
 2 407 Oficistoj (vojaĝado) ..................................................... 2 750......... 2 693,42
 2 158 Vojaĝado (UK) ............................................................. 2 750......... 3 022,52
 18 956 Vojaĝoj/korespondado ........................................16 750 ......18 373,85
 3 039 Edukado ........................................................................ 6 000......... 5 586,00
 4 037 Informado ................................................................... 10 000......... 6 315,02
 2 652 Eksteraj rilatoj .............................................................. 3 500......... 3 005,42
 0 Komisiitoj (vojaĝoj/korespondado) ............................. 300.................0,00
 9 728 Movada evoluigo .................................................19 800 ......14 906,44
 2 478 Bankokostoj .................................................................. 2 000.......... 1969,11
 500 Kurzdiferencoj ......................................................................0.................4,33
 3 566 Reprezentado ................................................................ 2 500......... 1 477,57
 1 949 Antaŭaj jaroj ................................................................. 1 000.............579,09
 1 Diversaj kostoj ................................................................... 50.................0,53
 8 493 Ĝeneralaj kostoj ....................................................5 550 ........4 030,63
 1 945 Amortizo, aparatoj/mebloj ......................................... 1 750......... 1 343,78
 1 988 Amortizo, komputiloj .................................................. 1 500.............768,16
 941 Amortizo, programaro ................................................... 750.............523,38
 4 874 Amortizoj entute ...................................................4 000 ........2 635,32
 432 AO – Oficistaro ............................................................... 400.............378,54
 824 AO – ilaro, materialoj ..................................................... 900.............940,65
 1 256 Afrika Oficejo entute ............................................1 300 ........1 319,19
 474 444 Sumo de la kostoj ..............................................502 180 ....483 438,57

 Rezulto  Buĝeto Rezulto  
 2011  2012 2012RIMEDOJ RIMEDOJ Rezulto  Buĝeto Rezulto  

 2011  2012 2012

 2 952 Membroj Gvidlibro ...................................................... 3 000......... 3 052,60
 27 754 Membroj Jarlibro........................................................ 25 000....... 25 294,98
 2 175 Dumvivaj Membroj kun Jarlibro ............................... 2 000......... 2 500,00
 100 479 Membroj-Abonantoj ...............................................105 000....... 94 822,25
 53 314 Dumvivaj Membroj ................................................... 53 000....... 51 179,00
 4 384 Membroj Jarlibro (junaj) ............................................. 3 500......... 4 157,77
 2 823 Membroj Abonantoj (junaj) ....................................... 3 750......... 2 837,31
 193 881 Kotizoj de individuaj membroj ...............................195 250 .....183 843,91
 8 734 Aligitaj membroj .......................................................... 8 500......... 8 239,62
 1 324 Aligitaj membroj junaj ................................................ 1 200......... 1 224,94
 3 154 Abonoj Esperanto ......................................................... 3 100......... 2 913,87
 333 Kolektivaj abonoj Esperanto .......................................... 400.............333,00
 4 522 Abonoj Kontakto.......................................................... 5 000......... 4 600,07
 40 Kolektivaj abonoj Kontakto ........................................... 500.............299,20
 15 606 Societo Zamenhof ...................................................... 17 000....... 14 360,84
 2 928 Fakaj Organizoj ............................................................ 2 800......... 2 867,00
 -2 041 pago al TEJO ...............................................................-1 820........-1 935,64
 228 481 Kotizoj entute ....................................................231 930 ....216 746,81
 100 160 Vendoj de la Libroservo ..........................................101 000....... 87 376,57
 -63 813 Kostoj de la varoj venditaj ........................................-67 000......-60 684,20
 36 347 Libroservo, malnete ...................................................34 000 .......26 692,37
 -1 113 Merkatado ....................................................................-1 000........-1 035,86
 -1 984 al stokrezervo ..............................................................-1 900.................0,00
 757 Abonfako....................................................................... 1 000.............687,70
 34 007 Libroservo, nete ..................................................32 100 ......26 344,21

 10 489 Vendoj de la Eldona Fako ......................................... 13 000......... 8 840,10
 -1 719 Aldonoj (novaj libroj) .................................................-6 500........-3 508,52
 -5 001 Ŝanĝo stokvaloro .........................................................-1 500........-3 504,73
 -989 al stokrezervo ..............................................................-1 000.................0,00
 -316 Tantiemoj kaj stokado ...................................................-500........... -254,65
 2 464 Eldona fako, nete ..................................................3 500 ........1 572,20
 6 938 Grafikaj servoj CO ....................................................... 7 000......... 6 647,28
 7 133 Aliaj servoj CO ............................................................. 6 000......... 6 813,20
 0 Programado .................................................................. 1 000......... 1 000,00
 1 000 Institucio Hodler .......................................................... 1 000......... 1 000,00
 27 422 20%-a ĝustigo: laŭ kalkulo ........................................ 33 000....... 30 780,48
 10 000 20%-a ĝustigo: de/al rezervo .................................... 10 000....... 12 500,00
 52 493 Servoj kaj Kompensoj .........................................58 000 ......58 740,96
 63 096 Kotizoprocentaĵo UK ................................................ 55 000....... 35 789,61
 0 Rezervo ........................................................................ 20 000....... 22 500,00
 0 Turismo ......................................................................... 1 000.................0,00
 87 704 Rento nete ................................................................... 97 000..... 100 122,04
 2 531 Donacoj ......................................................................... 2 000......... 1 446,92
 1 652 Antaŭaj jaroj ................................................................. 1 250......... 1 728,60
 360 Aliaj ................................................................................... 400.............529,20
 155 344 Diversaj enspezoj entute ...................................176 650 ....162 116,37
 472 789 Sumoj de la rimedoj ..........................................502 180 ....465 520,55
 1 655 Saldo ......................................................................................0....... 17 918,02
474 444 Sumoj de la kostoj .............................................502 180 ....483 438,57 
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PASIVOJ
  

  
 2011 2012
Ĝenerala Kapitalo 1 684 977 1 821 729,55
Saldo de la spezokonto -1 655 -17 918,02
Kapitalo Azio 381 276 395 988,51
Kapitalo Afriko 93 941 93 941,20
Kapitalo Eŭropo 9 388 9 387,97
Kapitalo Edukado 1 500 1 500,00
Kapitalo Informado/Harry 15 008 15 008,13
Kapitaloj entute 2 184 436 2 319 637,34
Kapitalo Dumvivaj Membroj 467 355 457 490,56
Rezervo debitoroj 11 322 14 152,94
Kongresa Rezerva Fondaĵo 73 216 60 950,08
Rezervo UK-licencpagoj 20 603 8 012,38
Rezerva Fondaĵo IJK 8 691 15 209,01
Rezervo pensia 82 770 80 634,34
Rezervo 20%a regulo 25 711 13 210,56
Rezervoj premiaj 18 588 16 795,42
Rezervoj dumvivaj, dmj/dpt/dsz 55 718 61 103,72
Aliaj sumoj rezervitaj 66 698 84 823,92
Rezervoj entute 830 672 812 382,93
Belarta Fondaĵo 64 346 63 891,88
Fondaĵo Ameriko 24 915 24 623,42
Fondaĵo Biblioteko 12 256 19 330,03
Fondaĵo Canuto 1 842 111,39
Fondaĵo Grabowski 25 202 23 830,52
Fondaĵo Junularo 157 077 138 412,89
Fondaĵo Middelkoop - 50 000,00
Konto Afriko 5 158 2 797,00
Konto Azio 13 168 11 114,19
Konto Edukado/Wüster 1 025 1 044,48
Konto Espero 23 927 24 437,09
Konto Eŭropo 1 468 1 589,56
Konto Informado/Harry 11 299 11 513,57
Konto Reklamado EU 15 424 8 504,55
Propaganda Konto 10 141 19 267,14
Triamonda Kongresa Fondaĵo 30 424 28 466,61
Volontula Fondaĵo 39 443 36 650,85
Fondaĵoj entute 437 115 465 585,17
Antaŭricevitaj rimedoj 161 665 145 877,15
Pagotaj kostoj 20 042 18 522,02
Pendantaj spezoj 4 871 1 886,91
Kreditoroj kaj kreditaj saldoj 1 173 096 1 226 459,94
Ŝpardeponoj de membroj 979 618 1 013 817,62
Kreditoroj k.s. entute 2 339 290 2 406 563,64
Sumo de la pasivoj 5 791 513 6 004 169,08

Estrara raporto 2012

Bilanco
de Universala Esperanto-Asocio 
je la 31-a de decembro 2012
(ĉiuj sumoj estas en eŭroj)

AKTIVOJ
  

  
 2011 2012 
Domo Rotterdam 138 305 138 304,91
Renovigo 267 369 268 212,90
Garaĝo 22 008 22 007,71
Tereno Aspremont 1 1,00
Nemoveblaĵoj 427 683 428 526,52

Ekipaĵoj kaj mebloj 6 312 5 090,37
Komputilaj aparatoj 2 307 1 539,17
Programaro 1 317 793,46
Maŝinaro ktp. 9 936 7 423,00

Blokitaj monrimedoj 2 950 2 943,67
Akcioj k.s. 1 022 530 963 844,15
Obligacioj 1 538 868 1 314 750,00
Valorpaperoj entute 2 564 348 2 281 537,82

Stokoj libroservaj 198 353 195 224,67
Stokoj, Eldona Fako 98 916 91 074,21
Stokrezervo -2 973 112,03
Presaĵoj, materialoj k.s. 5 671 6 111,79
Provizoj entute 299 967 292 522,70  
Ricevotaj rimedoj 81 817 86 721,05
Antaŭpagitaj kostoj 6 394 4 466,30
Debitoroj 91 106 86 620,73
Debitoroj ktp. entute 179 317 177 808,08   
Ŝparkontoj kaj deponoj 2 233 105 2 687 630,59
Kurantaj bankkontoj 74 860 121 562,18
Kasoj diversaj  2 299 7 158,19
Kasoj/bankokontoj entute 2 310 263 2 816 350,96   
Sumo de la aktivoj 5 791 513 6 004 169,08

 FINAJ VORTOJ DE LA PREZIDANTO

Post la ĉi-jaraj atingoj partaj aŭ tutaj, ni ĉiuj devos atenti novan 
okazon por kontribui al mondskala iniciato. UN proklamis 
2013-2022 kiel Internacian Jardekon por la Interproksimigo 

de Kulturoj kaj identigis Uneskon kiel la gvidan instancon.
UN ligas ĉi tiun paŝon al la Unesko-rezolucio de 2006 pri 

la antaŭenigo de dialogo inter la popoloj, kiu alvokis evoluigi 
universalan, tutteran konscion, bazitan sur dialogo kaj kunlaboro en 
etoso de fido kaj interkompreno, kaj kiu pledis por nova humanismo 
por la 21-a jarcento. El tiu rezolucio sekvis la Internacia Jaro por 
la Interproksimigo de Kulturoj 2010. Nun ni havos tutan jardekon 
por inde disvolvi la temon.

Pro nia delonga kunaga rilato kun UN kaj Unesko, ĉi tiu jardeko 
estas jam institucie nia. Dependas de ni – la membroj, la landaj 
kaj fakaj asocioj, la lokaj societoj, aliaj institucioj en la UEA-
familio – ĝuste kiamaniere ni konkrete faros el ĝi nian jardekon. 
Ja ne dubeblas, ke ni sukcese uzos la jardekon. La membroj kaj la 
agantaroj, kiuj kune teksas la universalecon de nia Esperanto-
asocio, ripete demonstregis, ke ankaŭ sub sieĝaj kondiĉoj 
la esperantistoj ĝispelas sin ĝis la limoj de la homa kapablo 
plibonigadi la mondon. Mi povas do nur diri: Kuraĝe plu 
antaŭen.                   Probal Dasgupta

Terminologio
Mélanie Maradan, kiel komisiito de UEA, daŭrigis la kontakton kun la 

Internacia Organizaĵo por Normigado (ISO) kaj kun la Internacia Informejo 
pri Terminologio (Infoterm). UEA pretis subteni partoprenon de du kandidatoj 
en unusemajna terminologia trejnado de TermNet kune kun la Universitato 
de Vieno. Partoprenis unu, dum la alia devis rezigni pro vizaj problemoj. La 
komisiito ankaŭ ĝisdatigis la UEA-retejon de la Terminologia Esperanto-Centro  
(http://esperanto.net/tec).

ISAE
Internacia Scienca Asocio Esperanta lanĉis kun la Interkultura Centro 

Herzberg projekton por skani pli ol 60-jarajn arkivaĵojn, t.e. pli ol 1500 
fakajn artikolojn en Esperanto, kun la celo libere aperigi ilin en 2013. 
Sub nova estraro, elektita en 2011, ISAE revigliĝis. Ĝi starigis modernan 
retejon, kiu ebligas membroadministradon kaj pretigadon de Scienca 
Revuo, de kiu du novaj numeroj legeblas ĉe http://scienca-revuo.info.

KAEST
45 personoj el 11 landoj partoprenis en novembro la Konferencon pri Aplikoj 

de Esperanto en Scienco kaj Tekniko en Modra-Harmónia (Slovakio); vd.  
http://kaest.ikso.net/pmwiki/pmwiki.php?n=Main.E%C4%A5oj.

Rondo Familia
Post la demisio de J. Derks, nova redaktoro de la reta bulteno Familia 

Esperanto estas serĉata.

➥ 
p. 137



140  ESPERANTO junio 2013  1270 (6)

 

De la 27-a de marto ĝis la 2-a de aprilo 2013 
okazis en Ostuni, Italio, la ĉi-jara Internacia 
Junulara Festivalo (IJF). Finfine en la Sudo. 
Tre plaĉa loko, kie la arboj jam ekfloris. Apud 
la maro, meze de la citrusoj. Kaj la vetero eĉ 
regalis nin per kelketaj sunaj tagoj. Al ĉiuj, kiuj 
demandis min “Do, kia estis la IJF?” mi povis 
doni nur unu respondon: “Bona, malgraŭ ĉio.” 

Ĉu per tio mi volas sugesti ke, kvankam ne katastrofa, ĝi 
ne estis entuziasmiga? Tute ne! Fakte mi pensas ke mi 
ĵus kreis mian novan, personan koncepton de tio kio 

estas bona aranĝo, la aranĝo kiun mi mem volus organizi. La 
perfekta ja ne ekzistas. Tiu, kie ĉio bone funkcias, kiu ĉiujn 
kontentigas.

Kelkajn tagojn antaŭ la komenco mi retbabilis kun la 
organizantoj, kaj la situacio ŝajnis senesperiga. Multaj el tiuj kiuj 
volis partopreni malaliĝis: estos do malgranda partoprenantaro, 
kio normale damaĝas la etoson kaj la sukceson. Inter la 
malaliĝintoj estis pluraj program-kontribuontoj: la programo 
bezonis do plenan reorganizadon, kaj ankoraŭ tute ne pretis. 
Evidentiĝis ke la buskompanio ne havas sufiĉe grandan buson 
por la ekskurso, oni ne povis doni al mi certan informon pri 
la funkciado de la publika transporto el la stacidomo al la 
kongresejo, eĉ ne certis, ĉu eblos tendumi aŭ ne... Mi komencis 
iom zorgi pri tio kio okazos, kiam la festivalo komenciĝos.

La grava tago alvenis: mi kaj mia kunvojaĝanto atingis la 
Ostunan stacidomon jam vespere, kie ni rekontiĝis kun aliaj ĵus 
alvenintoj. Ni malkovris ke je tiu horo ne plu estas busoj: fuŝ', 
ni tute ne emas promeni tri kilometrojn laŭ malluma vojo, kaj 
eĉ en pluvo! Mi alvokis unu el la organizantoj: “Trankvilu, post 
kelkaj minutoj venos iu kaj veturigos vin per aŭto.” Ho, kiom 
ĝoje! Ni venis al la kongresejo kaj, malgraŭ la malfrua horo, tuj 
post la kutima interŝanĝo de brakumoj, ni povis vespermanĝi 
(eĉ mi, kiu aliĝis kiel memzorganto) ĉar oni konservis la 

manĝon por ni. Kaj jen oni akompanis min al la supra etaĝo 
(kia servo, oni eĉ kunportas miajn valizojn!). Tie mi malkovris 
ke la amasloĝejo eĉ havas litojn! Nu, se oni dirintus tion antaŭe, 
mi ne estus kunportinta matracon kaj dormosakon... – sed ja oni 
ne plendu pro bona surprizo. La vespera programo komenciĝis 
per montro de amuza bonveniga filmeto, kaj kelkaj (danĝeraj) 
interkonaj ludoj, sekvataj de drinkludoj... – bona komenco! 

La ceteraj tagoj pasis glate, nur tro rapide. Mi povus verki 
ankoraŭ multe pri ĉiu unuopa organiza problemo kaj fuŝo 
(relative malmultaj kaj etaj, mi devas agnoski), sed kion mi volas 
rimarkigi estas simple tio: mi tre aprezis, ke por ĉiu komplikaĵo 
mi (kaj la aliaj) ĉiam trovis iun organizanton pretan por helpi, 
ke kiam io ne funkciis, oni riparis ĝin, ke kiam mankis io, oni 
provis elturniĝi. Eĉ en kreivaj manieroj. Se mi devus eligi unu 
aferon, unu eron pri kiu la IJF vere elstaris, mi verŝajne ne 
scius kion diri. Sed mi sentis la mankon de nenio. Mi fartis 
bone, ankaŭ la aliaj partoprenantoj ŝajnis kontentaj, la etoso 
estis bona, la programo sufiĉe riĉa, la ekskursoj interesaj, la 
koncertoj pli ol ĝueblaj, la ejo taŭga, la manĝo bongusta, la 
homoj simpatiaj kaj ĉarmaj.

Kio estas do la “sekreto” malantaŭ la sukceso de tiu ĉi 
renkontiĝo? Al miaj okuloj tio ŝajnas esti ĉefe la entuziasmo kaj 
la kompakteco de la organiza teamo. La fakto, ke ĝiaj anoj ĝuis 
la organizadon, ke ili amuziĝis, kaj kune strebis amuzi la aliajn, 
sen fuĝi el siaj respondecoj. Mi vidis ilin en pluraj momentoj 
lacaj, sed daŭre viglaj kaj ĝojaj, kaj tio ĉiam transmisiiĝas 
al la partoprenantoj. Jam du jaroj pasis ekde kiam mi eks-
estraraniĝis en IEJ, kaj mi devas diri ke dum tiu ĉi aranĝo mi 
bedaŭris tion por la unua fojo. Havi tiun ĉi senton estas por 
mi tre kortuŝe kaj esperige samtempe. Mi jam antaŭĝojas la 
sekvan IJF-on!                Manuela Ronco

IJF estis bona, malgraŭ ĉio

TEJO tutmonde

Fotoj: Sylwia Piekarska

La libroservo
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Simpozio pri EU-Ĉina Pluevoluigado en Junulara Laboro kun la 
ĉeftemo "Novaj Amaskomunikiloj" okazis de la 20-a ĝis la 27-a 
de marto 2013 en Pekino, Ĉangŝa kaj Ŝanhajo. 

Dek kvar junaj eŭropanoj, repre zen-
tante Forumon Junularan Eŭropan 
(FoJE), kaj pluraj oficialuloj de la 

Tutĉina Junulara Federacio babilas, ŝercas, 
trinkas. Kaj de tempo al tempo la vorto 
“Esperanto” aŭ “世界语” reeĥiĝas de la 
tablo. TEJO estas tie. Du el la dek kvar 
junaj eŭropanoj reprezentas TEJOn, kaj ili 
ambaŭ rolas kiel junaj spertuloj pri novaj 
amaskomunikiloj, ilia rolo en junularaj 
organizoj kaj en EU-Ĉinaj rilatoj. Temas pri 
la 4-a Simpozio pri EU-Ĉina Pluevoluigado 
en Junulara Laboro, kiu okazis en Pekino, 
Ĉangsa kaj Ŝanhajo. Kaj granda sukceso 
por la Komisiono pri Eksteraj Rilatoj de 
TEJO, elstare gvidata de Michael Boris 
Mandirola, kiu per plurjara laborado 
sukcesis atingi tian ĉeestan rekonon.

La simpozio antaŭvidis du plenajn 
labortagojn en Pekino, dum kiuj en ambaŭ 
laborgrupoj okazos prezentoj pri la agadoj 
de TEJO, aranĝitaj por plene enkadriĝi en 
la ĝenerala temo de la simpozio kaj en la 
specifa de la laborgrupoj. Dum la cetero de 
la tempo okazis vizitoj al firmaoj agantaj 
en la kampo pri novaj amaskomunikiloj, 

Pekino, privata salono de impona hotelo. Granda cirkla tablo kun amaso
da bongustaĵoj. Judith Meyer verve babilas kun altranga funkciulo.  
La etoso estas gaja, la manĝaĵo antaŭpretigita por la venonttaga vojaĝo al
Hunan-provinco.

tujmesaĝiloj, retaj televidoj, kaj kompren-
eble vizitoj al regionaj sekcioj de la Tutĉina 
Junulara Federacio. Ĉie eblis prezenti nin, 
doni vizitkartojn, prezenti la agadojn de la 
asocio, foje mallonge, foje pli longe. Sed la 
neformalaj momentoj estas kompreneble 
la plej gravaj. Kiam oni kune manĝas, 
drinkas, kafumas, ekster la formala fono, 
nia verda mesaĝo trovas fruktodonan 
terenon, amikiĝoj kreiĝas, kunlaborebloj 
konkretiĝas, kaj kun ĉinaj organizoj, kaj kun 
aliaj eŭropaj organizoj tie reprezentataj.

Ĉi tiu evento estis mia kvara aranĝo 
reprezente de TEJO en EU-ĉinaj rilatoj, kaj 
la dua en Ĉinio. Temas do pri longdaŭra 
agado en kiu TEJO estas engaĝita, kaj kie 
ĝi elstare rolas. Ne estas hazardo ke el la 
preskaŭ cento da internaciaj organizoj 
kaj naciaj junularaj konsilioj kiuj formas 
FoJE, el la dek kvar partoprenantoj al tiu 
ĉi simpozio du homoj venas el TEJO.

La vizito al Ĉinio tamen estis utila ne 
nur por la simpozio mem. Post la fino de 
la oficiala aranĝo estis tempo ankaŭ por 
umi en nia interna verda mondo. Por la tria 

fojo mi vizitis Ĉinan Radion Internacian, 
kaj la ĉiam ĉarma Wang Shanshan varme 
bonvenigis nin. Tre agrable estis renkontiĝi 
kun la Pekina Esperanto-Grupo, kaj ĝui 
prelegon de Jiang Limin pri lia volontulado 
en la Centra Oficejo de UEA. Estis do 
ankaŭ okazo babili pri TEJO en Ĉinio kaj 
pri junulara agado. Por la dua fojo mi vizitis 
la lingvan universitaton, kie la nelaciĝebla 
profesoro Li Weilun instruas Esperanton. 
La renkontiĝo kun la skipo de El Popola 
Ĉinio estis aparte instiga kaj agrabla. Mi 
multe babilis kun Wang Ruixiang, Jiang 
Limin, Usui Hiroyuki kaj Shi Guang.

Bonŝance restis ankaŭ tempo por 
esplori la iom nekonatan Ĉinion: kune 
kun Gabriele Corsetti kaj mia amata Sara 
Spanò ni iris al Yujiacun, ŝtona vilaĝo en 
la provinco Hebei. La vojaĝo por atingi 
ĝin estas tiom memorebla kiom la vilaĝo 
mem.

Certe elstara okazo, brila sukceso en 
la eksteraj rilatoj de TEJO, kaj plia ŝtupo 
por la konstruo de vera ponto inter EU kaj 
Ĉinio, ankaŭ en nia verda movado.

Francesco Maurelli

Simpozio por junuloj el EU kaj Ĉinio
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Forpasoj

Oratora Konkurso 
en Rejkjaviko
En la 98-a UK en Rejkjaviko denove okazos 
Oratora Konkurso por la junularo. La 
precizaj dato kaj loko estos anoncitaj   
en la Kongresa Libro. 

Rajtos partopreni gejunuloj ĝis-30-jaraj, kiuj aliĝis al 
la UK. Partopreno estos senpaga, sed la kandidatoj 

devos skribe anonci sin minimume unu tagon antaŭ la 
konkurso al la estrarano pri kulturo Claude Nourmont, 
moonmont@pt.lu.
La junaj oratoroj povos elekti unu el jenaj temoj:
1. Insuloj sen izoliĝo: por justa komunikado inter 
lingvokomunumoj
2. Internacia Jaro de kinuo: ĉu bonŝanco por la 
tutmonda ekonomio ?
3. Kiun vizion por moderna Esperanto-movado?
4. Esperanto en sociaj retoj kaj en retaj tradukiloj
Oni devos paroli pri la elektita temo libere, sen antaŭpreparita 
teksto, sed oni tamen rajtos uzi memorigajn notojn.  
La maksimuma daŭro de la parolado estos 10 minutoj.  
La paroladojn oni taksos el vidpunktoj enhava, lingva, stila 
kaj laŭ la ĝenerala sinteno de la kandidato kiel oratoro. 
Kompleta regularo ĉe: http://uea.org/dokumentoj/
regularo_oratora_konkurso.html.

Federico Gobbo  
gvidos la katedron  
en Amsterdamo

Rejkjavika UK: 
unu el kvin 
aliĝintoj el Azio
La 98-a UK en Rejkjaviko nombris 962 
aliĝintojn el 52 landoj je la 17-a de majo.

J apanio retenas la unuan lokon kun 97 aliĝintoj 
antaŭ Francio (88) kaj Germanio (83), dum 

Ĉinio (46) leviĝis al la kvara loko. Minimume 
25 aliĝintojn liveris Italio (43), Nederlando (42), 
Svedio (37), Pollando kaj Usono (po 34), Rusio 
(33), Finnlando (29), Belgio kaj Brazilo (po 28), 
Svislando (27), kaj Britio kaj Ĉeĥio (po 25). 
Notindas, ke preskaŭ kvinono (174) el la aliĝintoj 
estas azianoj.
Aliĝilo de la 98-a UK:  
http://uea.org/kongresoj/uk_alighilo.php

La kuratoroj de la katedro Interlingvistiko kaj 
Esperanto en la Universitato de Amsterdamo 
rekomendas la italan lingviston Federico 
Gobbo kiel la novan estron de la katedro.

Li transprenos la taskon de prof. d-ro Wim Jansen, kiu 
emeritiĝos ĉi-jare. D-ro Gobbo estas i.a. estrarano 
de Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj 

Lingvaj Problemoj (CED) kaj recenzredaktoro de Language 
Problems kaj Language Planning (Lingvaj Problemoj kaj 
Lingva Planado).

La katedro estis fondita en 1998 laŭ la iniciato de la fondaĵo 
“Esperanto en Instruado”, kiu unue ankaŭ respondecis pri ĝia 
financado. En 1994 ĝi kunfandiĝis kun Internacia Esperanto-
Instituto, kiu sekve fariĝis la sponsoro. Ekde septembro 2013 
UEA transprenos la respondecon pri la katedro, kiu estas la 
sola universitata katedro pri sia fako en la mondo. Duonon de 
la kostoj kovros la asocio Esperanto Nederland.

La katedro havas tri kuratorojn. Du el ili, prof. d-ro A.P. 
Versloot kaj prof. d-ro P.C. Hengeveld, estas nomumitaj 
de la universitato. La tria kuratoro, nomumita de la financa 
garantianto, estis de la komenco Hans Erasmus. Ekde la nova 
studjaro Nikola Rašić sekvos lin kiel reprezentanto de UEA.

Gazetara 
kampanjo 
ĉirkaŭ la UK
Esperanto en la gazetaro de via regiono: 
www.gazetaro.co.nr

P er eta paŝo eblus senpage aperigi artikolojn 
pri Esperanto en ĵurnaloj, revuoj, televidoj, 

radioj, retpaĝoj kaj sociaj retoj de via regiono. 
Tio estas la celo de la Gazetara Kampanjo ĉirkaŭ 
la Universala Kongreso de Esperanto, organizata 
de UEA. La kongreso de Rejkjaviko povas esti 
interesa kaj raportinda fakto por amaskomunikiloj, 
se ĝi rekte rilatas al konkretaj personoj, vivantaj, 
loĝantaj en via regiono. Do, povas esti interesa 
al la loka gazetaro la fakto, ke vi mem aŭ via 
samlandano vojaĝos eksterlanden al internacia 
kongreso, kie milo da homoj el cento da landoj 
d iskutos  p lura jn  temojn ,  en  unusola  l ingvo 
komprenata de ĉiuj.



Forpasoj

La aboco de 
tempoplanado
Lothar J. Seiwert.  El la 
germana trad. E-grupo 
Stuttgart. La plej konata 
libro pri e�ka tempouzo. 
Roterdamo: UEA, 1995. 
Serio Konsi laroj por 
Aktivuloj n-ro 2. 
53p. 21cm. € 2,10.

Terminologia gvidilo
Heidi Suonuuti. El la 
angla trad. Sabine Fiedler. 
Redaktis Wera Blanke. 
Gvidlibreta enkonduko al 
la principoj kaj metodoj 
de praktika terminologio. 
Rotterdam: UEA, 1998. 
38+4p. 21cm. € 4,30.

Astronomia almanako
Div. aŭtoroj. Red. Alex Mi-
ki shev. Interesaj artikoloj, 
utilaj informoj. N-ro 1
(2000), 72p. 21cm.
N-ro 2 (2002; montrita), 
56p. 21cm. € 6,00 / kajero.

Vetero kaj klimato 
de la mondo
Denis Riley, Lewis Spolton. 
El la angla trad. Kris Long.
Abunde ilustrita gvidilo 
tra la meteologia labirinto. 
Rotterdam: UEA, 1987. 
132p. 25cm. € 3,00.

Diskutlibro por 
malpli uzataj lingvoj
Jordi Bañeres kaj Miquel 
Strubell. Trad. Edmund 
Grimley Evans. Rotterdam: 
UEA, 2002. 59p. 22cm. 
€ 6,00.

Terminaro por 
bibliaj studoj
G. Rust / D. Broadribb. 
Kelkcent terminoj kun 
klarigoj kaj bibliogra�aj 
indikoj. Ravenna: IABO, 
1973. 79p. 24cm. € 3,00.

Enprizonigo: 
krepusko de erao
César Barros Leal. 
El la portugala trad. 
James Rezende Piton. 
Pri enprizonigo kaj 
alter nativaj punoj kiel 
solvo de kontraŭleĝaj 
agoj. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2002. 
151p. 20cm. € 6,90.

Kelkaj komentoj kaj 
eratumo kun ŝanĝoj 
pri Angla-Esperanta 
medicina terminaro
Yamazoe Saburoo. 
Bonvena kaj utila listo 
de eraroj kaj aldonoj. 
Krakovo: UMEA, 2004. 
32p. 21cm. € 3,90.

Triona rabato por mendo de minimume 3 ekzempleroj de la sama titolo.

Heidi Suonuuti

Terminologia

gvidilo

Universala Esperanto-Asocio



Eseoj memore al Ivo Lapenna

Div. aŭtoroj. Red. Carlo Minnaja. 
Kopenhago: www.kehlet.com, 2001. 417p. 
25cm. Kun fotoj kaj kd kun 3 paroladoj 
de I. Lapenna. € 45,00

Fascina mozaiko de personaj rememoroj: 
47 kontribuaĵoj de 29 aŭtoroj pri la arki-
tekto kaj konstruinto de la moderna UEA.

Anne Frank ne estas de hieraŭ

Mies Bouhuys. El la nederlanda trad. 
Nora Bartels. Enkonduko de Bert Bakker. 
Apeldoorn: FELUA-grupo, 1988. 194p. 
21cm. € 3,90.

Rakonto pri la juda knabino, kies taglibro 
fariĝis fama atestaĵo kontraŭ la naziismo.

Ebono

Ryszard Kapuściński. El la pola trad. 
Tomasz Chmielik. Bielsko-Biała: Kleks, 
2001. 329p. 21cm. Bind. € 22,50.

Afriko en sia tuta komplekseco, spertita 
kaj rakontita de unu el la tutmonde plej 
bonaj ĵurnalistoj.

Glaŭka lum’

Div. aŭtoroj kaj tradukintoj. Red. Benoît 
Philippe. Enkonduko de Gerrit Berveling. 
Vieno: Pro Esperanto, 1994. 88p. 22cm. 
€ 9,00.

Gejaj poemoj originalaj kaj tradukitaj.

Çiuj kvar verkoj kun analiza 
postparolo de Vilmos Benczik.

Mendu çe la Libroservo de UEA. 
Triona rabato ekde 3 ekzempleroj.

VIKTIMOJ
Baghy pasigis ses jarojn (1914-
1920) en siberiaj militkaptitejoj. 
Çi tiu lia unua romano entenas 
ne nur vivecajn priskribojn de la 
medio, de la kaptitoj, gardistoj kaj 
siberianoj, sed ankaü pasioplenan 
intrigon de amo kaj morto. Ìiaj 
ses eldonoj ravis jam tri generaciojn 
de esperantistoj.
212 p. € 6,00

SUR SANGA TERO
Çi tiu daürigo de la romano Vik-
timoj estas samtempe mem stara 
verko, kiu majstre bildigas la Õao-
san kaj sangoplenan nas ki©on de 
la soveta ßtato. Baghy ne hezitas 
malkaßi la terurajn kruela∆ojn de 
tiu epoko, sed ankaü la momentojn 
de belo, ©ojo, eç humuro. Kiel la 
kap titoj, ankaü la legantoj devos 
ekami Siberion.
256 p. € 6,00

PRETER LA VIVO
La freßo kaj vervo de çi tiu debuta 
verko heroldis revo lu cion en la Es-
pe ranta litera turo. Unuafoje, aütoro 
alportis ion unikan pri si mem: 
la amaran sperton de militkaptito, 
pen tri tan en fortaj koloroj. La voço 
de Baghy elvokis entuziasmon ne 
nur çe la kritikistoj sed ankaü çe la 
Esperanta publiko.
156 p. € 4,80

PILGRIMO
La plej bona poemaro de Baghy 
montras plenan teknikan maturi©on 
kaj samtempe filozofian profundi©on. 
Grandan eÕon çe la esperantistoj 
trovis liaj pacis maj kaj humanismaj 
ideoj, espri mitaj elokvente kaj 
precize. Trasenti©as ankaü la fono 
de malriçi©inta Hungario, kie regas 
hipokriteco kaj maljusteco.
136 p. € 4,80

ELDONEJO

Fenikso


