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Enkonduko

La Universala Kongreso de Esperanto okazas ĉiujare en malsama urbo ie en la mondo. Ĝin

organizas Universala Esperanto-Asocio (UEA).

La  Universala  Esperanto-Asocio  havas  formalajn  konsultajn  rilatojn  kun  Unesko  kaj  kun

Unuiĝintaj Nacioj (EKOSOK kaj ankaŭ la Departemento de Tutmonda Komunikado). Ĝi aktive

laboras  kun la  Esperanto-komunumo por  antaŭenigi  la  celojn  kaj  idealojn  de Unuiĝintaj

Nacioj.  Tiu  komunumo,  laŭspirite  kaj  laŭkonvinke  internaciema,  nature  emas  subteni  la

idealojn  de  UN  pri  interkompreniĝo,  internacia  kunlaboro,  daŭripova  evoluigo  kaj

multflankismo. La Asocio havas reprezentantojn kaj laborgrupojn de volontuloj en kvar UN-

urboj:  Novjorko, Ĝenevo,  Vieno kaj Parizo – kaj  ankaŭ oficejon en United Nations Plaza,

apud la UN-ĉefsidejo en Novjorko.

La Universala Kongreso kutime daŭras unu semajnon, kaj rolas kiel okazo por aferkunvenoj,

prelegoj, teatraj kaj muzikaj prezentoj, kaj multaj aliaj aranĝoj. Ĉiuj programeroj okazas en la

Internacia  Lingvo  Esperanto.  Kutime  la  kongreso  kunvenigas  unu  aŭ  du  mil  Esperanto-

parolantojn el kvindeko da landoj, depende de la kongresurbo. Temas pri malgranda ono de

la tutmonda komunumo de esperantistoj, kvankam ĝi emas inkluzivi la plej aktivajn UEA-

membrojn.

La  105-a  Universala  Kongreso  devus  okazi  de  la  1-a  ĝis  la  8-a  de  aŭgusto  2020,  en

Montrealo, Kanado. Pro la kronvirusa pandemio, UEA estis devigata nuligi la Kongreson en

ties antaŭvidita formo. Anstataŭe, la Asocio lanĉis trimonatan virtualan Mondan Festivalon

de Esperanto, la tiel nomatan MondaFest’, kiu komenciĝis la 20-an de junio kaj finiĝis la 20-

an de septembro 2020. Ene de ĝi estis unusemajna periodo de virtualaj aranĝoj similaj al tiuj

tradicie ligitaj al la ĉiujara kongreso.

Kvankam  oni  multon  perdis  pro  la  nuligo,  tamen  oni  multon  gajnis.  Partoprenado  en

almenaŭ iuj el la festivalaj aranĝoj kreskis al kelkmilo, entute 97 landoj estis reprezentataj,

kaj la kongresaj laboroj estis pli profunde traktitaj ol iam ajn antaŭe. Ĉio kune, la Festivalo

enhavis pli  ol 500 horojn da programoj.  Oni enprogramigis aranĝojn preskaŭ laŭ 24-hora

bazo, por kongruigi ilin kun la diversaj horzonoj, kaj multajn aranĝojn oni spektis ankaŭ post

la aranĝo mem. Ni ne havas statistikon pri totalaj  spektoj kaj partoprenoj,  sed certe tiuj

ciferoj etendiĝas al kvar, eble kvin, digitoj.

La ĉeftemo de la Montreala kongreso devus esti “UN 75-jara: Dialogo kaj Interkompreniĝo

en Ŝanĝiĝanta Mondo.” Tiun temon oni nun transigis al la Festivalo. Pro tio, ke la Festivalo

etendiĝis tra kelkaj monatoj, la ŝanĝo ebligis pli detalan debaton pri la situacio de Unuiĝintaj

Nacioj, ĝia historio kaj estonteco, ĝia sindediĉo al paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo,

kaj la defioj kiujn ĝi frontas.
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La aŭtoroj de la nuna raporto formis planan komitaton pri la festivala temo, kiu organizis

aranĝojn, kontrolis ilian progreson, kaj starigis protokoladon. La sekva raporto estas frukto

de la laboro de tiu komitato.
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UN-rilataj programoj: Rimarkoj, rekomendoj kaj konstatoj

La trimonata virtuala Monda Festivalo de Esperanto okazis de la mezo de junio ĝis la mezo

de septembro 2020. Inaŭgura sesio en junio lanĉis la festivalan temon, “UN 75-jara: Dialogo

kaj  interkompreniĝo  en  ŝanĝiĝanta  mondo.”  Inter  la  salutantoj  estis  reprezentanto  de

Unuiĝintaj  Nacioj,  s-ro  Fabrizio  Hochschild-Drummond,  Speciala  Konsilisto  al  la  Ĝenerala

Sekretario por Memorigo pri la 75-a Datreveno de Unuiĝintaj Nacioj. S-ro Hochschild jam

planis ĉeesti la Universalan Kongreson en Montrealo, bedaŭrinde nuligitan pro la pandemio.

Special Adviser to the Secretary-General on the Commemoration of the United Nations 75 th

Anniversary,  who had planned to attend the World Congress of  Esperanto  in  Montreal,

Canada, cancelled for 2020 because of the COVID pandemic. La saluto estis poste spektebla

ankaŭ en YouTube. Pluraj miloj rigardis ĝin.

Aldone al  la miloj da homoj kiuj partoprenis la festivalajn sesiojn vive, pliaj  miloj  spektis

poste per la reto. Ĉiuj sesioj okazis, nature en Esperanto. 

Amaso da aranĝoj  –  prelegoj,  seminarioj,  diskutoj,  informaj  sesioj,  pritraktis Unuiĝintajn

Naciojn. Oni grupigis ilin laŭ la tri “kolonoj” de UN: paco, homaj rajtoj, evoluigo. 

Pri Homaj Rajtoj la ĉefa prezentanto estis Giuliano Turone, itala juristo, kiu aparte atentis al

la  graveco de  lingvaj  rajtoj  kaj  la  forigo  de diskriminacio  surbaze  de la  lingvo,  kiun  oni

parolas.

Pri  Paco kaj Unuiĝintaj Nacioj la ĉefa parolanto estis la iama ambasadoro de Germanio al

Rusio, Ambasadoro Ulrich Brandenburg.  Lia parolado kaj la posta diskutado ankaŭ tiris la

atenton al la 75-a datreveno de la faligo de atombomboj ĉe Hiroŝimo kaj Nagasaki kaj la

graveco redediĉi nin al elimino de nukleaj armiloj. Pliaj aranĝoj kiuj rilatis al tiu datreveno

inkluzivis  prezenton fare  de  japana  gvidistino en  Hiroŝimo pri  la  sorto  de korea familio

viktimoj de la atombombo en Hiroŝimo – kaj  emfazo, ke la problemo de nukleaj armiloj

tuŝas nin ĉiujn. La Festivalo sendis mesaĝon al Unuiĝintaj Nacioj okaze de tiu ĉi tago.

Pri Evoluigo ĉefparolis prof. Mark Fettes (Kanado), antaŭa prezidanto de UEA. Kunlige kun la

Festivalo, dek sep esperantistoj, fakuloj pri la koncernaj temoj, kunmetis dek sep eseojn pri

ĉiu el la 17 Celoj  oir  Daŭripova Evoluigo.  La gvidilo estas havebla libroforme, kaj  rete ĉe

http://esperantoporun.org/wp-content/uploads/2020/08/Gvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-

evoluigo-de-UN.pdf   La gvidilo celas samtempe informi la esperantistan publikon pri la 17

Celoj kaj doni ideojn kaj sugestojn pri agado, kiun ili povas fari, ĉu kiel ordinaraj civitanoj ĉu

en kunlaboro kun aliaj esperantistoj kaj la publiko ĝenerale. Aparte grava demando: Kiun

rolon povas ludi Esperanto en disvastigo de la ideo de daŭripovo kaj precipe la 17 Celoj?

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fesperantoporun.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FGvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-evoluigo-de-UN.pdf&data=04%7C01%7Ctonkin@hartford.edu%7C9f77a6a6da56494b7dd408d8ec8e6618%7Cb78b91e8428e422fa5b4a8f6cab07104%7C0%7C0%7C637519443626764296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JFZpnKlGXjwmiyljcQpqs9Sh1X%2BOQKMVYnaOySdVvGk%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fesperantoporun.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FGvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-evoluigo-de-UN.pdf&data=04%7C01%7Ctonkin@hartford.edu%7C9f77a6a6da56494b7dd408d8ec8e6618%7Cb78b91e8428e422fa5b4a8f6cab07104%7C0%7C0%7C637519443626764296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JFZpnKlGXjwmiyljcQpqs9Sh1X%2BOQKMVYnaOySdVvGk%3D&reserved=0
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La Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo samtempis kun la Festivalo kaj estis

temo de specialaj kunvenoj. Oni sendis al Unuiĝintaj Nacioj specialan mesaĝon okaze de tiu

tago.

Tra la tri monatoj de la Festivalo, seminarioj kaj diskutadoj estis organizataj de teamanoj

(t.e. la redaktoroj de tiu ĉi raporto) en diversaj medioj kaj je diversasj horoj por kontentigi

partoprenantojn el ĉiuj partoj de la mondo. Aldonaj diskutĉambroj ebligis plian spontanean

konversaciadon. Oni kolektis la ideojn esprimitajn kaj la konstatojn atingitajn, kaj pludonis

ilin al la teamo. Jen ĉi-sube troviĝas resumo de la esprimitaj opinioj. Ni volas emfazi, ke tiuj

ĉi ideoj estis kontribuitaj de homoj el ĉiuj mondopartoj – de Brazilo kaj Meksiko aldone al

Italio kaj Pollando, de Burundo kaj Benino same kiel el Ĉinio kaj Filipinoj, ĉiam helpate de la

rekta komunikado ebligita de utiligo de la Internacia Lingvo Esperanto.

Konstatoj: 

● Granda subteno de la celoj kaj idealoj de UN inter esperantistoj:

● Konsterno pri la malforteco/malfortiĝo de multflankisma aliro al problemoj, precipe

problemoj  kiuj  estas  plene  internaciaj,  eĉ  tutmondaj:  klimatŝanĝiĝo,  malegaleco,

popolaj dislokiĝoj

● Malkontento pri la malalta nivelo de financa subteno al UN fare de la diversaj ŝtatoj.

● Konscio, ke, malgraŭ lastatempaj fortostreĉoj, UN restas tro ligita al la ĉefaj mondaj

lingvoj: se ĝi vere volas aŭskulti la popolojn en la diversaj landoj, necesas tion fari en

iliaj lingvoj, do ne supozi, ke la popoloj komuniku al UN per la lingvoj de UN. 
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● Favora noto de la fakto, ke UN turnis sin al la esperantistoj en ties lingvo, nome la

Int. Lingvo Esperanto, uzante ĝin por sia enketo pri la venontaj 25 jaroj. 

● Noto ankaŭ de la fakto, ke la E-movado pretas plue kunlabori kun UN per sia lingvo

kaj ties unika etendiĝo al ĉiuj anguloj de la mondo.

Problemoj

● Kvankam la esperantistoj estas inter la plej internaciemaj kaj internaciistaj personoj,

tamen ilia scio pri UN ne sufiĉas. Tio montras ĝeneralan problemon inter la publiko

en la diversaj landoj.

● La esperantistoj atestas ankaŭ, ke restas multaj miskomprenoj ĉie en la mondo pri

UN kaj ties rolo.

● Bezonata  estas  pli  formala  kaj  organizita  strukturo  por  disvastigi  informojn  kaj

edukon pri  UN ene  de la  E-movado,  kaj,  pere  de  esperantistoj,  preter  ĝin  en la

diversajn landojn. 

Agoj

● Decido lanĉi novan organizon por disvastigi informojn pri UN inter esperantistoj, laŭ

la modelo de naciaj asocioj pri UN, kaj por mobilizi esperantistojn ĉirkaŭ la 17 Celoj.

● Decido daŭre elserĉi aliajn okazojn por partneri kun UN en ties klopodoj disvastigi

informojn pri UN kaj mobilizi la civilan socion ĉirkaŭ la celoj de UN.

● Decido daŭrigi sian subtenon de la multlingvismaj politikoj de UN kaj ties klopodoj

etendi sin al la tuta mondo malgraŭ ĉiuj diferencoj, inkluzive lingvajn diferencojn.

Konkludoj

 UEA  en  sia  rolo  kiel  neregistara  organizo  en  konsulta  rilato  kun  EKOSOK  kaj  la

Departemento de UN pri Tutmonda Komunikado, kaj kun Unesko, denove dediĉas

sin al kunlaboro por paco, homaj rajtoj kaj daŭripova evoluigo.  

 Kaj, en sia rolo kiel ano de la estraro de la Konferenco de Neregistaraj Organizoj en

Konsulta Rilato kun UN (CoNGO), ĝi atentigas UN pri la deklaro de CoNGO okaze de

la 75-jariĝo de UN kaj la aktiva kunlaboro kun CoNGO en ties realigo.

Ligoj

Parolado de s-ro Hochschild, Speciala Konsilisto al la Ĝenerala Sekretario

https://www.youtube.com/watch?v=KO2B1MJoJq8

MondaFest’ | Ludolisto de Registroj

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3COt6hUN9CyAOU2eHKEJE0BN

https://www.youtube.com/watch?v=KO2B1MJoJq8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3COt6hUN9CyAOU2eHKEJE0BN


7

Universala Kongreso de Esperanto | Ludolisto de Registroj

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9-
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Malferma Ceremonio

La 20-an de junio 12:00 UTC, UEA komencis la vivelsendon de la Somera Inaŭguro de la

Monda  Festivalo  de  Esperanto.  La  programo  daŭris  2:30  horojn  kaj  spekteblas  i.a  ĉe

UEAviva,  jutubkanalo  de  UEA: https://youtu.be/SCMdxEIu128.  Kun  paroladoj  de  Duncan

Charters  (Prezidanto  de  UEA),  Margaret  Zaleski-Zamenhof  (ano  de  familio  Zamenhof),

Humphrey  Tonkin,  Sara  Spanò  kaj  Rakoen  Maertens  (laborgrupo  Esperanto  por  UN,

kunlabore kun UEA kaj TEJO), Orlando Raola (Estrarano de UEA pri Kulturo kaj Kongresoj) kaj

Jérémie Sabiyumva (Estrarano de UEA pri Afriko), la programo ankaŭ enhavis riĉan muzikan

ludadon, kun partopreno de Fransoazo, Kriztoff, jOmO, Manno Montanna, Joel Muhire kaj

Amira Chun, kiu ferme kantis la himnon de Esperanto, “La Espero” (sur aranĝo de la Sankt-

Peterburga Gubernia  Simfonia  Orkestro,  gvidata  de  Igor  Ponomarenko,  produktita  de la

esperantisto  Jo  Haazen  kaj  de  li  donacita  al  UEA  en  2019).  Tiu  ero  jam  troviĝas  en  la

jutubkanalo de UEA, UEAviva: https://www.youtube.com/watch?v=PCapJ0l4NEo.

La vivelsendo okazis tra tri platformoj: la retejo MondaFest.net, la jutbkanalo UEAviva kaj la

Facebook-paĝo de UEA. La elsendo en Facebook atingis 6000 homojn dum la unuaj 2:30

horoj, de kiuj 2000 iumaniere efektive engaĝiĝis kun la elsendo (ŝatis, komentis, diskonigis

aŭ  simple  spektis).  Specife  en  Facebook  dum  la  vivelsendado:  130  reagis  per

ŝato/amo/forto-reagoj, 200 diskonigis al aliaj kaj 1700 efektive spektis ĝin. En Jutubo: 600

homoj spektis realtempe. Kelkaj spektis familie hejme aŭ kun lernantoj. En la retejo ne eblis

kalkuli spektadon. Tamen eblas diri, ke pli ol 2300 homoj spektis realtempe.

En la 24 horoj poste la Inaŭguro pli ol 1700 jam spektis la inaŭguron en UEAviva kaj la video

de la Somera Inaŭguro fariĝis la dua filmo plej spektita de la lastaj kvin jaroj en la kanalo, nur

post la filmo de Alexandra Mendieta por la filmkonkurso “Mia Asocio, Mia urbo”. La nombro

da abonantoj kreskis je pli ol 200 homoj. En Facebook la filmo de la Inaŭguro jam atingis

preskaŭ 11 000 homojn,  kun jam pli  ol  3100 spektoj.  Kaj  la  paĝo baldaŭ superos  7600

abonantojn.

https://www.youtube.com/watch?v=PCapJ0l4NEo
https://youtu.be/SCMdxEIu128
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Enkonduko pri la Festivala Temo (parolado de Humphrey Tonkin)

https://www.youtube.com/watch?v=gMMQClT5teY

La temo de la 105-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo devis esti “UN 75-jara:

Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”.  Ni elektis tiun temon por emfazi la

gravecon de la 75-jariĝo, sed ĉefe por doni atenton al la graveco de tutmonda agado por

krei tutmondan harmonion ne nur inter homoj ĉie, sed ankaŭ inter la abundaj specioj kiuj

konsistigas nian mondon. Kaj ni volis emfazi la gravecon de Esperanto kiel ilo en la diskutado

kaj plenumado de tiu harmonio.

Tiu temo, pri la nuntempo kaj estonteco de Unuiĝintaj Nacioj, fariĝis la ĉeftemo de la Monda

Festivalo de Esperanto.

Ni  komencu per iom da historio.   Kiam en la jaro 1945 la mondo komencis  pensi  pri  la

postmilita interkonsento, la ĉefaj tiamaj sendependaj ŝtatoj renkontiĝis en Sanfrancisko por

ellabori  planon.  Tiu  plano  antaŭvidis  kreon  de  internacia  organizaĵo,  kiu  unuigu  ĉiujn

popolojn de la mondo en unu konsultejon kie eblus solvi  internaciajn disputojn,  reguligi

kontaktojn inter la ŝtatoj, kaj samtempe protekti la homajn rajtojn de individuoj kaj evoluigi

tiujn partojn de la mondo kiuj restis subevoluintaj kaj al kiuj mankis sendependeco.

La unuaj subskriboj al la fonda dokumento okazis fine de la Konferenco de Sanfrancisko la

25-an de junio 1945.

El tiu optimismo kaj tiu klarvido naskiĝis la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj de la jaro

1948 kaj tuta aro da aliaj interŝtataj paktoj kaj interkonsentoj. Universala Esperanto-Asocio

entuziasme aliĝis al la Universala Deklaracio. Fakte, inter la teamo kiu verkis la Deklaracion

estis  juna  esperantisto,  la  diplomato  Ralph  Harry.  Se  la  postaj  interkonsentoj  ne  nepre

plenumiĝis universale, ili bremsis disputojn kaj militojn kaj ofte anstataŭigis malpacon per

diskutado. Kaj jam en 1947, la statuto de UEA enhavis aludon al la homaj rajtoj kiel esencaj

por la laboro de la Asocio.

Se la 25-a de junio 1945 markis komencon de procedo kiu kondukis al la formala fondiĝo de

Unuiĝintaj Nacioj la 24-an de oktobro tiujare, ĝi ne markis finon de la milito. La 6-an de

aŭgusto okazis la plej granda unuopa vivoperdo de la tuta milito kiam atombombo detruis la

urbon Hiroŝimo en Japanio. Kaj jam antaŭe, la 27-an de januaro 1945, la rusa armeo liberigis

la ekstermejon Auschwitz, kaj tiel malfermis al la monda rigardo hororon jam kelkajn jarojn

okazinta. La 9an de aŭgusto la usonanoj, lanĉintoj de la procedo kiu kondukis al la fondiĝo

de Unuiĝintaj Nacioj, faligis duan atombombon, sur Nagasaki.

En ĉiuj mondopartoj mortis parolantoj de la Internacia Lingvo, ĉu kiel soldatoj ĉu kiel, rekte

aŭ malrekte, viktimoj de la malamo kiu kvazaŭ englutis la mondon. En Auschwitz kaj  en

https://www.youtube.com/watch?v=gMMQClT5teY&list=PLfebd4xxn3COt6hUN9CyAOU2eHKEJE0BN&index=8
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Siberio,  sed  ankaŭ  en  Dresdeno  kaj  Londono  –  kaj  en  Hiroŝimo  kaj  Nagasaki.  Jam  en

Hispanio,  en  la  jaroj  antaŭ  la  dua  Mondmilito  mortis  idealistaj  esperantistoj  sur  la

batalkampoj de Hispanio.  Tiuj esperantistoj, kredantoj je paco, ofte homoj kiuj militis por

havi pacon aŭ por sin ŝirmi kontraŭ neniigo, volis krei mondon de interkompreniĝo, mondon

ne nepre de samaj opinioj, sed mondo en kiu eblus solvi disputojn, vivi en paco, respekti la

homajn rajtojn. Al ili, Unuiĝintaj Nacioj reprezentis esperon, homecon en plej bona senco.

La nova organizaĵo, UN, havis tre ĉefajn kolonojn: konservadon de la paco, protektadon de

homaj rajtoj, kaj ekonomian evoluigon. La ŝtatoj nur selekte apogis sin al tiuj kolonoj. Baldaŭ

altrudis sin la granda disdivido inter kapitalismo kaj socialismo kiu daŭris tra kvar jardekoj

kaj duono – jaroj en kiuj ni esperantistoj laboris ĉe ambaŭ flankoj, kaj trans ambaŭ flankoj,

por  daŭrigi  senperan komunikadon kaj  teni  alten  la  standardon  de  paco.  Samtempe,  la

malnovaj imperioj dissolviĝis: malkoloniigo duobligis, eĉ triobligis, la membronombron de

Unuiĝintaj  Nacioj,  kaj  UN-membreco kovris la terglobon. Kaj,  paralele kun tiu ekspansio,

Esperanto komencis etendi sian influon tra la tuta mondo.

Antaŭ  ĝuste  kvin  jaroj,  la nacioj  interkonsentis pri  deksep Celoj  por Daŭripova Evoluigo,

deksep prioritatoj por redukti malegalecojn, integrigi mondajn sistemojn, kaj kontraŭbatali

minacojn al la kunvivado de ĉiuj kreaĵoj sur nia planedo. Tiu grandega interkompreniĝo estas

jam minacata de forturniĝoj de la nocio de tutplaneda kunlaboro. Tiuj kiuj supozas, ke la

individuaj  nacioj  povu  solvi  siajn  problemojn  sendepende,  nutras  kredojn  multe  malpli

realismajn ol  tiuj  de  la  plej  altaj  idealistoj  –  ekzemple  tiuj  kiuj  kredas  je  paco kaj  eĉ  je

internacia lingvo. Ni esperantistoj laboras kontraŭ lingva diskriminacio kaj por lingva egaleco

kaj interkomunikado: ni konscias, ke nur per transnacia kaj supernacia kunlaboro la mondo

prosperos. Por tion atingi, ni bezonos Unuiĝintajn Naciojn – UN kiu pli glate funkcias, pli

egalece interrilatas, pli sindoneme disdividas siajn problemojn kaj siajn riĉaĵojn.

Ĉu UN sukcesis? Neniu, en plej bona okazo, dirus, ke ĝi sukcesis centprocente. Ĉu ĝi parte

sukcesis? La ekzisto de internaciaj institucioj nepre reduktis la kaŭzojn de konflikto, nepre

ebligis al la ŝtatoj kompreni kiel ili ankoraŭ ne ĝisatingis la idealojn de UN. La komplika, ofte

peza, ofte netravidebla aparataro de UN tamen tenis viva la spiriton de multflankismo – la

nocion,  ke  mondaj  problemoj  postulas  mondajn  respondojn,  ke  tuthomara  kunlaboro

necesas solvi la problemojn ofte kreitajn de tiu sama homaro. Ni ne perdu fidon. Ni ne falu

en pesimismon. Kiel diris siatempe Martin Luther King, “Mi decidis aliĝi al amo. Malamo

estas ŝarĝo tro peze portebla.”

Neniam tiuj  vortoj  tiel  forte  resonis  kiel  nun,  en la  mezo  de  pandemio kaj  de  krizo  de

malegaleco, kiuj minacas la tutan mondon kaj kiuj estas respondeblaj nur per multflanka

kunlaboro je la nivelo de institucioj kaj ordinaraj homoj.
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Aliĝu vi  al  amo. Formetu la ŝarĝon de malamo. Kaj  tion faru praktike, klarvide, persiste.

Neniam la mondo perfektiĝos. Fakte, la nocio espero en si mem implicas nekompletecon: ni

ĉiam aspiras ion pli bonan. Jen la esenco de tiu Nova Sento de Zamenhof.

Por kontraŭlabori la pesimismon kaj por ekkoni la opiniojn de ordinaraj homoj, UN lanĉis ĉi-

jare,  en  la  jaro  de  sia  75-a  jubileo,  tutmondan  enketon.  Tiu  enketo  demandas:  Kion  ni

atendu  de  UN en  la  venontaj  jaroj?  Kian  UN ni  deziras?  Se,  laŭ  via  juĝo,  UN bezonas

plibonigon (kaj  kiu  neus tion?),  ni  solidariĝu  por  doni  niajn  opiniojn,  por  kontribui  al  la

dialogo, kaj por inspiri ankaŭ neesperantistojn kontribui. “Ni devas unuiĝi,” diris la Ĝenerala

Sekretario António Guterres lastatempe, “ne nur por paroli sed ankaŭ por aŭskulti.” Akceptu

tiun inviton de la Ĝenerala Sekretario: diru vian opinion.

Universala Esperanto-Asocio entuziasme aliĝas al tiu kampanjo. Jam de la jaro 1954 UEA

aktive  kunlaboras  kun  Unesko  kaj  Unuiĝintaj  Nacioj.  Dufoje  Unesko  rezoluciis  favore  al

Esperanto, dank’ al la siatempa laboro de Ivo Lapenna kaj Tibor Sekelj respektive. La revuo

de Unesko, la Kuriero, aperas en Esperanto, kaj ni kunlaboras sur amaso da aliaj terenoj.

Nia Monda Festivalo do havos kiel temon “UN 75-jara”: en la venontaj semajnoj kaj monatoj

ni komisios prelegojn de fakuloj, organizos diskutajn grupojn kie ĉiuj  esperantistoj povos

kontribui en la Internacia Lingvo, instigos la esperantistojn plenigi la enketilon – kaj, ĉefe,

ekzamenos kiel la movado por la Internacia Lingvo Esperanto povos kontribui al la strebado

kiu konsistigas la kialon de ĝia ekzisto, tutmonda interkompreniĝo.
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Festivala Temo: "UN 75-jara" - Mesaĝo de TEJO: alvoko al partopreno

Rakoen Maertens

https://www.youtube.com/watch?v=l6PCOjJSqXA 

Saluton!

Mi estas Rakoen Maertens, reprezentanto de TEJO ĉe la Unuiĝintaj Nacioj.

Humphrey Tonkin bone klarigis al  vi  la gravecon de UN-75. UN ne nur gravas por kunigi

naciojn. Ĝi ankaŭ sukcesis kunigi Esperantistojn. La laboro pri UN kaj per UN estas unu el la

plej sukcesaj kunlaboroj inter TEJO kaj UEA. Ni havis sukceson post sukceson en la kampoj de

Unesko, UN, homaj rajtoj, kaj diversaj NRO-komitatoj. La laboro ne finiĝas ĉi tie: ĝi nur estas

la komenco de granda vojaĝo al pluraj pliaj sukcesoj.

Nun estas la tempo por montri  al  UN ke Esperanto vere povas unuigi  diversajn homojn,

diversajn popolojn, kaj diversajn ideologiojn. Ni povas fari tion komence per kompletigado

de la oficiala UN75 enketilo. Ĝi nun oficiale haveblas en Esperanto. Do, iru al la retpaĝo:

UN75.online

Bonvolu  kompletigi  la  enketilon  kaj  disvastigu  ĝin  amase.  Ni  montru  al  UN  la  grandan

fortecon de la Esperanto komunumo.

Ĝuu la MondaFest' kaj ni revidos unu la alian tre baldaŭ.

https://www.youtube.com/watch?v=l6PCOjJSqXA
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Eksterrilata agado de UEA kaj la Festivala Temo UN 75-jara

Sara Spanò

1 aŭgusto 2020

Tiu ĉi mallonga prezento celas doni enkondukan trarigardon kaj elstarigi la ligojn inter la

eksterrilata  agado  de  UEA  kaj  la  ĉi-jara  Festivala  Temo:  “UN  75-jara:  Dialogo  kaj

interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo”.

En niaj enkondukaj rimarkoj pri la ĉi-jara Festivala Temo, ni ofte parolis pri tri “agadkolonoj”

de Unuiĝintaj Nacioj: paco, homaj rajtoj, evoluigo. Sed kial, kaj kiel tio rilatas al la laboro de

UEA ĉe UN?

La  supraj  tri  ĉefaj  temoj  ligiĝas  al  tri  UN-sidejoj  kie  UEA  estas  delonge  kaj  aktive

reprezentata,  respektive de Hans-Michael  Maitzen,  Stefano Keller  kaj  Humphrey Tonkin:

UN-Vieno (paco), UN-Ĝenevo (homaj rajtoj), UN-Novjorko (evoluigo). 

Krome,  ni  ne  forgesu kie  la  historio  de  la  eksterrilata  agado  de UEA komenciĝis,  nome

Unesko,  kun  ĉefsidejo  en  Parizo.  Rekomendo:  partoprenu  en  la  prelego  de  la  dua

vicprezidanto de UEA, Trezoro Huang Yingbao, pri Esperanto ĉe Unesko, kaj nepre sekvu la

kontribuojn de la ĉefreprezentanto de UEA ĉe Unesko, François Lo Jacomo, tra la kongresa

semajno!

Aldone al tio, ĉu estontece aldoniĝos plia pinto al la “eksterrilata stelo” de UEA (UN-Vieno,

UN-Ĝenevo,  UN-Novjorko,  Unesko)?  Ĉe  UN-Najrobo,  kies  ĉefaj  fokusoj  estas

mediprotektado kaj urba pluevoluigo, okazis kelkaj esplorkontaktoj pri kiuj alvenos informoj

en venontaj intervenoj.

Ofte, en la komuna percepto, la temo “Eksteraj Rilatoj” estas fora, teda, elitisma afero, afero

tute ne grava aŭ interesa por esperantistoj. Ĉu vere estas tiel?

Ne. La valoroj de Esperanto kongruas kun la celoj kaj agadpilieroj de UN kaj Unesko, niaj

naturaj aliancanoj, kaj, kiel atestas la agado de niaj organizoj, ni havas ion enhave dirindan

por  subteni  la  laboron  de  tiuj  ĉi  internaciaj  institucioj.  Tamen  ni  

substreku, ke nenio vere realigeblas sen dialogo kaj interkompreniĝo, pli kaj pli urĝaj fronte

al  la  nuntempaj  mondaj  defioj.  Tio  neeviteble  tuŝas  la  lingvan problemon en internacia

komunikado,  esencan  problemon  pri  kiu  ĝenerale  oni  eĉ  ne  konscias.  Esperanto,  kiel

neŭtrala lingvo por egalrajta internacia komunikado, kaj ties valoroj, estas parto de la solvo

al  tiu  problemo,  pri  kiu  la  eksterrilata  agado  de  niaj  organizoj  ĉe  internaciaj  instancoj

antaŭenigas konsciigan agadon. Konsciiga agado al kiu ĉiu esperantisto estas alvokita, ĉar

ĉies kontribuo gravas. Ĉies voĉo gravas.

Ni ne estas ĉi tie simple por soleni gravan datrevenon. Ni estas ĉi tie por akcepti defion, por

remeti  nin  en  diskuton,  por  repripensi  nin  mem,  niajn  valorojn  kaj  identecon  kiel

Esperantistoj,  nian  ĝisnunan  agadon  aŭ  neagadon.  Ni  ne  atendu simplajn  respondojn  al
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kompleksaj problemoj. Ni ne atendu komfortiĝon, sed pli da defioj, pli da farenda, plurnivela

laboro. Kunfasoni la estontecon ne estos facila tasko, sed nepras, por ni Esperantistoj, eliri el

nia  komforta  (kaj  kelkfoje  iom  juĝema)  nesto,  por  konstrui  kune  pli  justan  kaj  pacan

mondon, bazitan je dialogo kaj interkompreniĝo.

La Festivala Temo trairos la nunan kongresan semajnon: mi memorigas aparte pri la tri ĉefaj

kontribuoj inter hodiaŭ kaj morgaŭ, la koncernaj diskutoj, la temoj eksplicite markitaj per la

“etikedo” UN 75-jara. Inter tiuj, nepre ne maltrafu: la programeron pri ekzercado pri Homaj

Rajtoj  dum  la  Tago  de  Lernado;  programeron  okazontan  en  la  memortago  dediĉita  al

Hiroŝimo kaj  Nagasaki  en  ĵaudo;  konkludan  diskuton pri  Celoj  por  Daŭripova Evoluo en

vendredo. Sed ne nur! En Scienca Kafejo estos kontribuoj aparte proksimaj al la Festivala

Temo (Burghelea, John Huang, Striganova). Lasta rekomendo: la programero de Muzaiko pri

“Disvastigi Esperanton per mojoseco kaj muziko”.

Nun, ek al partopreno!
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Malferma Parolado: Paco kaj Sekureco (Ulrich Brandenburg)
2 aŭgusto 2020

https://www.youtube.com/watch?v=1kt3x-NqDC4

Karaj aŭskultantoj, saluton kaj bonvenon al la hodiaŭa diskuto!

Mia nomo estas Ulrich Brandenburg. Mi estas emerita ambasadoro de Germanio. Dum mia

aktiva  tempo  mi  multajn  jarojn  okupiĝis  pri  sekureca  kaj  defenda  politiko.  La  planita

Universala Kongreso en Montrealo kaj la nuna Virtuala Kongreso estas dediĉitaj  al la 75-

jariĝo de la Unuiĝintaj Nacioj. Nia kunordiganto Humphrey Tonkin petis min fari enkondukon

por unu el la tri „kolonoj“ de UN, pri paco (memoru ke la aliaj du „kolonoj“ estas homaj

rajtoj kaj ekonomia/socia evoluo). Mi registras ĉi tiun enkondukon meze de julio 2020.

La venko en la dua mondmilito estis je la origino de la Unuiĝintaj Nacioj. Post terura milito,

kiu  kaŭzis  pli  ol  60  milionojn  da  mortintoj,  detruitajn  landojn  kaj  multajn  milionojn  da

rifuĝintoj,  la  mondo sopiris  pacon pli  ol  ĉion alian.  Tiun  senton tradukas  la  Ĉarto  de la

Unuiĝintaj Nacioj en sia preamblo. La horo de la venko ankaŭ estis momento de - almenaŭ

supraĵa - klareco. Estis klare kiu venkis, kiu malvenkis kaj kiu kulpis (cetere al la kulpuloj

Germanio kaj Japanio oni dediĉis apartan formulon en la Ĉarto, kiu faciligis intervenon en

kazo de revenanta milita risko). Al la fondantoj de UN kaj aŭtoroj de la Ĉarto ankaŭ estis

relative  klare,  kiuj  faktoroj  kondukis  al  la  milito  aŭ  almenaŭ  faciligis  ĝin:  la  frenezo  de

naciismo kaj la malforteco de la tiamaj internaciaj institucioj. Ili volis krei ion pli solidan. Kaj

krome la venkintoj anticipe certigis ke la Unuiĝintaj Nacioj ne povu agi kontraŭ iliaj propraj

interesoj. La Konsilantaro pri Sekureco havas kvin konstantajn membrojn, kaj tiuj kvin havas

vetorajton.

Kio estas la Konsilantaro pri Sekureco? Krom la kvin konstantaj ĝi havas 10 nekonstantajn

membrojn elektitajn por du jaroj. La Ĉarto donas al la Konsilantaro la ĉefan respondecon por

la protekto de paco kaj sekureco en la mondo. Rezolucioj de la Konsilantaro laŭ internacia

juro estas  agnoskataj  kiel  fontoj  de legitimeco: ĉu por la UN mem, ĉu por aliaj  agantoj.

Aparte gravaj estas la rezolucioj adoptitaj sub ĉapitro 7 de la Ĉarto: ili  rajtigas ankaŭ uzi

devigajn  rimedojn  kiel  sankciojn  kaj  militistajn  intervenojn.  La  Unuiĝintaj  Nacioj,  aliaj

organizoj kaj registaroj havas longan praktikon labori surbaze de tiaj rezolucioj. Ĉiu kiu iam

okupiĝis pri la Kosovo-konflikto konas rezolucion 1244 el la jaro 1999. Por Afghanio aparte

gravaj estas rezolucioj 1378 kaj 1386 el 2001. Multaj rezolucioj estas regule plilongigataj, ne

ĉiam sen problemoj:  aktuala  ekzemplo  estas  rezolucio  2533 el  2020,  kiu  permesas,  sed

reduktas la eblecojn liveri humanecan helpon al la regiono Idlib en Sirio.

La  rolo  de  la  Unuiĝintaj  Nacioj  por  protekti  la  pacon  ne  limiĝas  al  rezolucioj  de  la

Konsilantaro  pri  Sekureco.  UN  havas  multjaran  sperton  de  pacprotektaj  operacioj:

nuntempe funkcias 13 tiaj operacioj en 3 kontinentoj. Interese: la pacprotektaj operacioj de

https://www.youtube.com/watch?v=1kt3x-NqDC4&list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9-&index=7
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UN kostas nur 0,5 procentojn de la tutmondaj elspezoj por militistaj celoj. Tiuj operacioj en

multaj kazoj helpis “frostigi” konfliktojn kiel partoj de pli ampleksaj politikaj kompromisoj.

Preskaŭ neniam ili  sukcesis  --solvi--  konfliktojn.  Antaŭ kelkaj  tagoj  oni  memorigis  nin pri

aparte malĝojiga datreveno: la militkrimoj en Srebrenica en 1995, kiuj ankaŭ demonstris la

senhelpecon de la  internacia komunumo. En tiu kazo estis UNPROFOR,  kiu havis  nek la

mandaton  nek  sufiĉajn  fortojn  por  malhelpi  tiun  masakron.  En  la  sama  jaro  cetere  la

Konsilantaro  pri  Sekureco sub ĉapitro 7 adoptis rezolucion 1031,  kiu donis  mandaton al

internacia trupo organizita de NATO (tiutempe eĉ kun partopreno de Rusio) por interveni,

disigi la batalantojn, kolekti kaj detrui armilojn kaj zorgi pri ordo kaj sekureco. Temas do pri

--pacdeviga-- operacio. Tiu rezolucio konfirmis la interkonsenton de Dayton kaj Parizo de

novembro 1995, kiu celis ĉesigi la militon en Bosnio kaj Hercegovino. La rezolucio (same kiel

1244 por Kosovo kaj 1368 por Afghanio) estas unu ekzemplo de decido pri taskoj al pluraj

agantoj, el kiuj la militistan parton transprenas ne la UN, sed alia organizo. Similaj ekzemploj

estas konataj ankaŭ el aliaj  konfliktregionoj,  en kiuj lokaj aŭ aliaj  organizoj (kiel la Afrika

Unio, la Eŭropa Unio aŭ denove NATO) plenumas tiun rolon.

Post fino de la malvarma milito (en kiu ekzistis akra kontraŭstaro, sed ankaŭ ekvilibro de

fortimigo)  ne restis multe  da tempo por  festi.  Paralele  kaj  tuj  poste eksplodis  „regionaj

konfliktoj“:  denove  mortis  homoj  aŭ  devis  fuĝi.  Kaj  tiu  tendenco  daŭras  ĝis  hodiaŭ.  La

nombro de lokaj militoj tutmonde triobliĝis inter 2010 kaj 2020. Pli ol 20 milionoj da homoj

fuĝis el siaj landoj, pli ol 41 milionoj enlande. Preskaŭ 100 milionoj dependas de humaneca

helpo, kaj tiuj nombroj konstante kreskas. Anstataŭ monda ordo - kiun aspiris la fondintoj de

UN - aspektas kvazaŭ regus monda malordo. Nia „multpolusa mondo“ ankoraŭ ne trovis

ekvilibron. Suferas la homoj, sed suferas ankaŭ la reputacio de la Unuiĝintaj Nacioj kaj aliaj

organizoj, al kiuj oni riproĉas “krizon de internaciaj institucioj”.

Tiu krizo estas reala, sed la institucioj havas nur tiom da potenco kiom la ŝtatoj pretas doni

al ili. Eĉ se la “intergentaj bataloj” (Zamenhof: alvoko al la diplomatoj) nuntempe ofte okazas

enlande kaj kondukas al subfoso kaj disfalo de ŝtatoj, en plej multaj kazoj tamen la --ŝtatoj--

konservas  la  finan  aŭtoritaton.  Ili  kutime  atentas  pri  defendo  de  nacia  suvereneco  kaj

tendencas  rezisti  “enmiksiĝon  en  internajn  aferojn”.  La  emo  fordoni  kompetentecojn,

rajtojn, monon aŭ eĉ soldatojn al internaciaj organizoj estas tre limigita. Inter la ŝtatoj kaj la

Unuiĝintaj Nacioj hodiaŭ ekzistas alia ebeno: tiu de regionaj organizoj. Kelkajn el ili mi jam

menciis;  la Ĉarto pritraktas regionajn organizojn en ĉapitro 8. Por reveni al  la alvoko de

Zamenhof el la jaro 1915: li tiam jam pledis por “Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo. Ja temis pri

ĉefe  eŭropa  konflikto.  La  eŭropa  unuiĝo  sukcesis  nur  post  plia  terura  milito.  Ĝi  restas

malperfekta  ĝis  hodiaŭ.  Tamen  ĝi  montras  ke  -  se  ŝtatoj  pli  intense  kunlaboras  kaj

transdonas rajtojn al superŝtata organizo - tio povas kontribui al stabileco kaj prospero. Jes:

milito revenis al Eŭropo ankaŭ post 1945, sed ne inter la tiamaj kontraŭuloj.
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75 jarojn post fondiĝo de la Unuiĝintaj Nacioj eblas diri: almenaŭ ĝis nun ni sukcesis eskapi

trian mondmiliton. Al tio kontribuis UN, sed ankaŭ la spirito de internacia kunlaboro kaj la

pli firma teksaĵo de institucioj, kiujn celis la aŭtoroj de la Ĉarto. Eble ankaŭ kreskis la sento

de  internacia  respondeco  pro  la  fakto,  ke  per  atomaj  armiloj  eblas  detrui  la  homan

civilizacion en kelkaj horoj. Ni vivas hodiaŭ en multe pli interdependa mondo. Informoj (ĉu

pravaj aŭ ne) disvastiĝas dum sekundoj. Tutmondiĝo tial povas helpi pli bone kompreni la

tutmondan situacion, sed ankaŭ kreas novajn riskojn.

Kiam la  mondo leviĝis  el  la  ruinoj  de  la  dua mondmilito,  la  taskoj  ŝajnis  klaraj,  kaj  por

plenumi  ilin  oni  kreis  la UN.  Hodiaŭ ne tiom da aferoj  estas  klaraj,  kaŭzoj  kaj  efikoj  pli

komplikaj. En multaj landoj homoj fuĝas en naciismon aŭ postkuras populismajn movadojn,

ĉar ili timas la defiojn de tutmondiĝo kaj sopiras je pli simpla mondo. Ĝi ne venos. Male:

retiriĝo en paroĥismon kaj naciismon multobligas la kaŭzojn de konfliktoj. La fondintoj de la

Unuiĝintaj  Nacioj  kuraĝis  agi  por  eviti  ke  la  historio  ripetiĝu.  Konservi  la  pacon  hodiaŭ

postulas ne mapli da energio, decidemo kaj klarvido. La esperantistoj (almenaŭ mi esperas

tion) apartenas al la klarvida parto de la homaro. Lerni la lingvon kaj labori por paco kaj

interkompreniĝo sekvas la saman logikon. La plej granda risko estas homa stulteco.
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Malfermaj Komentoj: Homaj Rajtoj (Giuliano Turone)
konversacie kun Humphrey Tonkin

2 aŭgusto 2020

https://www.youtube.com/watch?v=6ksmPkiKoYU

En via profesia vivo (kaj eble ankaŭ en via esperantista vivo), vi ofte devis fronti la 

demandon de homaj rajtoj.  Kion tiu ideo de homaj rajtoj signifas al vi, kaj kie kaj kiel vi 

aplikis ĝin?

En mia profesia vivo, kaj kiel juĝisto kaj kiel prokuroro, mi ofte devis trakti eĉ tre gravajn 

malobservojn de homaj rajtoj. Tiuj, kiuj praktikas la juĝan profesion, konstante renkontas, 

survoje, grandajn kaj malgrandajn malobservojn de homaj rajtoj, kiuj konsistigas krimojn kaj 

tial devas esti procesitaj kiel tiaj. La plej intensa sperto en la kampo de malobservoj de 

homaj rajtoj estis tiu, kiun mi spertis en la du jaroj, en kiuj mi laboris kiel prokuroro ĉe la 

Haga Tribunalo por iama Jugoslavio. Vere terura sperto. Oni ankaŭ devas diri, ke tiu, kiu 

praktikas ian povon, tial ankaŭ juĝistoj kaj prokuroroj, devas zorgi ĉiutage pri la plenumo de 

la reguloj kaj devas praktiki la profesion ekskluzive en la servo de justeco kaj de la koncerna 

nacio, por ne fali en eblajn malobservojn mem de homaj rajtoj.

La dokumento al kiu ni esperantistoj konstante reiras estas la Universala Deklaracio de 

Homaj Rajtoj, de 1948.  Kial tiu dokumento gravas? Kiujn limojn ĝi havas?  

La graveco de ĉi tiu dokumento estas enorma kaj evidenta por ĉiuj. La Deklaracio estas la 

respondo de la homaro al la morala kadukiĝo, al la teruraj ekstermoj kaj atrocitoj, kiujn 

postlasis la nazi-faŝismaj reĝimoj kaj la plej ruiniga mondmilito de ĉiuj tempoj. La limoj estas,

ke la homaj rajtoj daŭre estis kaj estas perfortitaj en diversaj mondopartoj (foje eĉ en landoj 

kun progresinta demokratio) dum ĉiuj 72 jaroj de 1948 ĝis hodiaŭ. Estus granda hipokriteco 

ne rekoni ĝin.

La Universala Deklaracio limigas sin al individuaj rajtoj. Kio pri kolektivaj rajtoj? Ĉu tiaj 

rajtoj havas bazon? Kion fari kiam kolektivaj rajtoj kolizias kun individuaj rajtoj?

Mi dirus, ke inter la fundamentaj rajtoj de la homa persono ankaŭ estas same fundamentaj 

kolektivaj rajtoj. Ekzemple, unu el la plej malbonaj malobservoj de homaj rajtoj estas 

genocido. Kaj mi dirus, ke la tragika disvastiĝo de femicido estas ankaŭ endemia malobservo 

de kolektiva homa rajto: rajto de virinoj ne nur al seksa egaleco, sed ankaŭ al respekto kaj 

protektado ĉefe de ilia fizika integreco.

Evidente la koncepto de homaj rajtoj estas ne nur jura, sed ankaŭ politika. Fakte, ofte tiuj 

du konceptoj, la jura kaj la politika, konfliktas inter si. Kion fari pri tio, ke la demando de 

https://www.youtube.com/watch?v=6ksmPkiKoYU
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homaj rajtoj estas ofte uzata selekte, ekzemple de unu registaro kontraŭ alia, aŭ de unu 

politika partio kontraŭ alia? Kaj ĉu simila selektemo ekzistas ĉe la publika opinio?

Mi respondus ĉi tiun demandon en sufiĉe drasta maniero. Fronte al homaj rajtoj la politikaj 

rondoj dividas en du kategoriojn. Ekzistas la politiko serioze kaj sincere interesata je defendo

de la homaj rajtoj (ekzemple, jes al savado de la boato-homoj, kiuj tuj dronos kaj almenaŭ 

parte rajtas azilon), kaj ekzistas la politiko, kiu absolute ne volas scii aŭ nur ŝajnigas zorgi pri 

ĝi. La samo okazas en publika opinio.

Kiuj internaciaj mekanismoj ekzistas por efike apliki kaj aplikigi la homajn rajtojn? Kiun 

rolon ludas Unuiĝintaj Nacioj? 

Unuiĝintaj Nacioj ofte estas blokitaj de vetorajtoj. La internaciaj mekanismoj estas ĝuste UN,

Eŭropa Unio kaj aliaj similaj internaciaj instancoj. Sed ene de ili estas neniu homogeneco. Mi

vere ne vidas efikajn mekanismojn.

Kiel gravaj estas tiuj mekanismoj de UN? Kion ni povas fari por ilin fortigi?

Mi ripetas. Ili estas gravaj mekanismoj, ĉar se ili ne ekzistus, la afero estus eĉ pli malbona. 

Sed ne ekzistas unueca celo kaj ne ŝajnas al mi, ke ekzistas komuna volo fortigi ilin.

En Unuiĝintaj Nacioj, homaj rajtoj konsistigas unu el la tri “kolonoj” de tiu organizo (la 

aliaj estas Paco kaj Evoluigo). Kion UN (kaj la internacia komunumo ĝenerale, inkluzive de

organizoj kiel UEA) faru en la venontaj 25 jaroj por plibonigi kaj plifortigi sian agadon 

tiukampe?

La estonteco de la tri "kolonoj" dependos de la politika volo de la membrolandoj de la 

Unuiĝintaj Nacioj, precipe de la ĉefaj potencoj. Do mi ne scias kion respondi.

Kion ni kiel individuoj povas fari por fortigi la koncepton kaj aplikon de bazaj homaj 

rajtoj? Kiel ni agu loke, nacie, internacie?

Ni nur povas agi kiel eble plej efike por disvastigi konscion kaj sentivecon pri ĉi tiu afero.
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Malferma Parolado: Daŭripova Evoluigo (Mark Fettes)

2 aŭgusto 2020

https://www.youtube.com/watch?v=lBd08QZG1vg

https://drive.google.com/file/d/1QXCxDkPGzFNnT9utBjAEBqDm5V9ictNp/view?usp=sharing

1. Evoluigo kunlige kun la fondo de UN

Evoluigo, aŭ kiel oni ofte nomas ĝin, disvolviĝo, aperas en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj sub

ties Ĉapitro IX, “Internacia Ekonomia kaj Socia Kunlaborado.” La unua artikolo de tiu ĉapitro

prezentas la ĉefajn celojn de UN sur tiu kampo:

a. la altigo de la vivnivelo, plenlaboreco kaj kondiĉoj de ekonomia kaj socia progreso kaj

disvolviĝo;

b. la solvo de internaciaj problemoj de ekonomia, socia, publiksana aŭ simila karaktero;

kaj internacia kunlaborado pri kulturo kaj edukado; kaj

c. universala respekto al kaj observado de la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj por

ĉiuj sen distingo de raso, sekso, lingvo aŭ religio.

https://drive.google.com/file/d/1QXCxDkPGzFNnT9utBjAEBqDm5V9ictNp/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=lBd08QZG1vg&list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9-&index=9&ab_channel=UEAviva
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En la tuj  posta Ĉapitro X,  la Ĉarto starigas  la Ekonomian kaj  Socian Konsilion de UN, la

kunordigan  organon  sur  tiuj  vastaj  kampoj  de  socia  agado.  Mi  menciu  parenteze,  ke

“Ekosok,”  kiel  oni  kutime  nomas  ĝin,  estas  la  ĉefa  branĉo  de  UN  kun  kiu  UEA  kaj  la

Esperanto-movado havas oficialan rilaton. Tamen, jam en la tempo de la fondo de UN oni

komprenis,  ke  necesos  krei  diversajn  “specialigitajn  instituciojn”  kun  pli  klara  fokuso  al

diversaj aspektoj de “ekonomia kaj socia progreso kaj disvolviĝo.” Tiel okazis, kaj tial estas

mafacile nur kelkvorte resumi la komplikan 75-jaran historion de la evoluigaj streboj de UN.

Kompare kun la kolonoj de paco kaj sekureco, aŭ la kolono de homaj rajtoj — ambaŭ ja

sufiĉe multflankaj, sed relative koheraj en sia koncepta strukturo — la kolono de evoluigo pli

similas al disbranĉiĝanta arbo, kreskanta en plej diversajn direktojn kaj portanta grandan

sortimenton de fruktoj, pri kiu neniu ĝardenista teamo havas kompletan superrigardon.

Krome ni devas konstati, ke UN kiel tuto ne estas la plej influa internacia institucio sur la

kampo de evoluigo, almenaŭ ne se ni pensas unuavice pri  ekonomia evoluigo. La Monda

Banko kaj la Internacia Mona Fonduso estas starigitaj pli-malpli samtempe kun UN, kaj ili

fariĝis la plej gravaj fontoj de financado por la pli  malriĉaj  landoj. Malsame ol en UN, la

membraj  ŝtatoj  de  la  Monda  Banko  kaj  la  IMF  ĝuas  voĉon  proporcian  al  siaj  buĝetaj

kontribuoj, tiel ke ambaŭ instituciojn regas la riĉaj landoj de la norda hemisfero. Pro tio, la

diversaj branĉoj de UN ofte funkciis kiel forumoj por disvolvi alternativajn konceptojn de

evoluigo, pli orientitajn al la realaj sociaj kondiĉoj de la t.n. evolulandoj, ol al la ideo, ke ĉiuj

landoj troviĝas sur vojo kiu kondukas al usoneca industria konsumsocio.

2. Evoluigo tra sep jardekoj

Indas  memori,  ke en 1945 la mondo havis  multe malpli  da sendependaj  ŝtatoj.  Kvindek

ŝtatoj  partoprenis en la fondokonferenco de UN en Sanfrancisko; inter ili,  nur du afrikaj

(Etiopio kaj  Sudafriko),  du el  Oceanio (Aŭstralio  kaj  Novzelando),  kaj  du el  Orienta Azio

(Ĉinio kaj Filipinoj). La koloniaj potencoj – unuavice Britio, Francio, Nederlando, Portugalio –

pretendis  paroli  por siaj  teritorioj  en ĉiuj  regionoj  de la terglobo,  kaj  ankoraŭ pensis  pri

evoluigo en tiu koloniisma kadro.  Iom post iom montriĝis,  ke la kolonia epoko venas  al

definitiva  fino;  tra  la  kvindekaj,  sesdekaj  kaj  sepdekaj  jaroj,  preskaŭ  ĉiuj  iamaj  kolonioj

sendependiĝis (foje relative pace, foje nur per sanga lukto) kaj aliĝis al UN, tiel ke hodiaŭ la

Organizo havas 193 membrajn ŝtatojn.

Jam en la sesdekaj jaroj, do, evoluigo fariĝis klare demando de nacia politiko: unuavice, kiel

kreskigi la ekonomion kaj plibonigi sanajn kaj edukajn sistemojn. Sed la nove sendependaj

landoj frontis gigantajn problemojn sur tiu vojo, problemojn kiuj UN povis helpi difini kaj

esplori  sed ne mem solvi.  La riĉaj  landoj  de la Nordo,  ankoraŭ influitaj  de la koloniisma

pensmaniero, emis supozi, ke per supera scio kaj teknologio ili kapablas (aŭ bonvole, aŭ por

antaŭenigi la proprajn interesojn) levi la malriĉajn landojn al sia nivelo. En tiu kredo rolis la

kreskanta  influo  de  ekonomiko,  relative  juna  studfako  kiu  tamen  ambiciis  malkovri
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universalajn  leĝojn  de  prospero  kaj  ekonomia  mastrumado.  Neeviteble,  tiuj  tendencoj

esprimiĝis ankaŭ en la rondoj de UN. Nur iom post iom, en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj, la

persistado  de  malriĉeco,  analfabeteco,  malsato,  epidemiaj  malsanoj  kaj  aliaj  problemoj

montris la nesufiĉon de tiuj aliroj. Intertempe fariĝis ankaŭ pli  kaj pli  klare ke la ĝisnuna

evoluiga  vojo  de  la  industriaj  socioj  kaŭzas  gravajn  damaĝojn  al  la  naturo  kaj  ne  estas

senfine sekvebla, nek ĝeneraligebla al la tuta mondo.

Jam de ĉ.  40 jaroj,  do,  evoluigo  estas  pli  kaj  pli  vaste  traktata  en la  rondoj  de UN kiel

kompleksa, multflanka defio, por kiu ne ekzistas unuecaj solvoj. De Unesko, ekzemple, venis

la koncepto de  kultura evoluigo, t.e. ke la unikaj ecoj de ĉiu lando kaj popolo kondiĉas la

eblajn vojojn al socia progreso. De la Evoluiga Programo de UN venis la koncepto de homa

evoluigo,  kune kun la t.n.  Indekso de Homa Evoluigo,  kiu mezuras  tri  indikojn de homa

bonfarto por ĉiu lando: vivodaŭron, edukitecon, kaj enspezon. Kaj de la Raporto Brundtland

kaj la konferencoj de UN pri naturprotektado venis la koncepto de daŭripova evoluigo, kiu

serĉas ekvilibron inter ekonomiaj, sociaj kaj naturaj konsideroj. Mi menciu ankaŭ, ke diversaj

kritikantoj ekster la rondoj de UN esprimis (kaj daŭre esprimas) dubojn pri la koncepto de

evoluigo  kiel  tuto,  argumentante  ke  ĝi  restas  esence  koloniisma  malgraŭ  tiuj  diversaj

adaptoj. 

En la jaro 2000, la ŝtatoj-membroj de UN akceptis komunan 15-jaran agadprogramon sub la

nomo de la Jarmilaj Evoluigaj Celoj. La programo enhavis 8 ĉefajn celojn; inter ili, tri rilatis al

vivnivelo (malriĉeco kaj malsato, baza edukado, seksa egaleco); tri al sano (fokuse al infanoj,

patrinoj,  kaj  infektaj  malsanoj,  aparte  aidoso);  unu al  la  naturo  (kun aparta  emfazo  pri

trinkebla  akvo  kaj  la  vivkondiĉoj  en  faveloj,  do  fakte  temis  grandparte  pri  la  homo  en

naturo); kaj unu al internacia kunlaboro, aŭ eble pli ĝuste internacia solidareco, ĉar la ĉefa

celo estis krei pli favorajn financajn, ekonomiajn kaj teknikajn kondiĉojn por la pli malriĉaj

landoj. Tiu listo altiris sufiĉe da kritiko, ĉar ĝi ŝajnas iomete arbitra kaj nebone argumentita;

aliflanke, ĝi almenaŭ havis la meriton fiksi komunajn prioritatojn, kaj krome almenaŭ parte

videbligi la plurflankecon de la defio. Kun la paso de la tempo, kreskis la sento ke tia listo de

komunaj celoj havas politikan kaj praktikan utilon, kaj do en la jaro 2012 komenciĝis planado

por sekvigi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn per nova, pli zorge preparita agadprogramo.

3. La Celoj por Daŭripova Evoluigo

En tiuj  jaroj  post 2000,  disvastiĝis  konscio pri  la urĝeco de la ekologia krizo kiel  baro al

evoluigo  — plej  frape,  evidente,  en  rilato  al  klimatŝanĝiĝo,  sed  ankaŭ  pli  kaj  pli  pro  la

perdado de specioj kaj la kolapso de la nombroj de plantoj,  insektoj kaj bestoj en vastaj

zonoj de la tero kaj maro. Tio klarigas la decidon de UN, ligi la novajn celojn al la koncepto

de daŭripova evoluigo. Teoriistoj de la daŭripovo emfazas, ke daŭripovaj socioj devas esti

ankaŭ pacaj, stabilaj kaj justaj scioj, kie ĉiuj sentas sin sekuraj rilate al vivbezonoj kiel akvo,

manĝaĵo kaj  loĝado,  kaj  ankaŭ rilate al  sia kultura identeco.  Tial  la nova celaro estas pli
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ampleksa ol la antaŭa, kun 17 ĉefaj celoj kaj 169 subceloj kun specifaj indikiloj. En ĉi tiu

mallonga prelego mi povas nur resume paroli  pri la ĉefaj  celoj. Laŭ sugesto de interfaka

teamo, oni povas koncepti ilin en tri grupoj, plus la lasta celo, kiu same kiel la lasta Jarmila

Evoluiga Celo alvokas por tutmonda solidareco.

La unua grupo konsistas el celoj por vivsubtena  socia bazo. Ili estas la plej proksimaj al la

Jarmilaj Evoluigaj Celoj, kaj grandparte kovras la saman terenon. Temas pri:

 Celo 1. Forigi malriĉecon.

 Celo 3. Sano por ĉiuj.

 Celo 4. Bonkvalita edukado por ĉiuj.

 Celo 5. Seksa egaleco.

 Celo 10. Redukti socian kaj internacian malegalecon.

 Celo 16. Paco kaj justeco por ĉiuj.

La dua grupo konsistas el celoj por vivsubtena materia bazo, do socia infrastrukturo en vasta

senco. Temas pri:

 Celo 2. Aliro al kaj mastrumo de manĝoproduktado.

 Celo 6. Aliro al kaj mastrumo de trinkebla akvo.

 Celo 7. Aliro al kaj mastrumo de energio. 

 Celo 11. Aliro al kaj mastrumo de loĝado.

 Celo 8. Aliro al kaj mastrumo de bonkondiĉa laboro.

 Celo 12. Daŭripovaj konsumado kaj produktado.

 Celo 9. Infrastrukturo, industrio, inventemo. 

La tria grupo konsistas el  celoj  por vivsubtena  natura bazo,  do gardado kaj restarigo de

naturaj sistemoj damaĝitaj de homa agado. Temas pri tri grandaj kampoj:

 Celo 13. Kontraŭbatali klimatŝanĝiĝon.

 Celo 14. Konservi kaj daŭripove utiligi la marojn.

 Celo 15. Konservi kaj daŭripove utiligi la terojn.

Kaj,  laste,  kiel  menciite,  estas  Celo  17.  Plifortigi  la  realigajn  kapablojn  kaj  revigligi  la

tutmondan partnerecon por daŭripova evoluigo. 

Evidente  ĉiu  celo  ne  estas  sendependa  de  ĉiuj  aliaj  celoj.  Male,  multaj  estas  proksime

kunligitaj,  kaj  ofte  en  streĉa  rilato  inter  si.  Ekzemple,  niaj  ĝisnunaj  sistemoj  por  liveri

energion al loĝejoj, al agrikulturo kaj al industrio kaŭzas la problemon de klimatŝanĝiĝo; nia

malŝpara utiligo de akvo kaj nia abunda uzado de kemiaĵoj por produkti manĝaĵojn grave

damaĝas terajn ekosistemojn; niaj  kutimoj de konsumado kaj produktado kaŭzas gravajn

sanproblemojn. Vere do temas pri kompleksa tuto, kaj efektive daŭripova aliro al evoluigo

devas konsideri ne nur la unuopajn celojn, sed la reformon de la socio por meti ilin kune ĉe

la  bazo  de  la  politiko  kaj  ekonomio.  En  tiu  lumo,  ni  povas  diri,  ke  ĉiuj  landoj  estas
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evolulandoj,  aŭ devus konsideri  sin tiaj;  ke neniu lando rajtas esti kontenta pri  sia nuna

situacio.

4. Evoluigo kaj esperantistoj

Neniu surpriziĝas, kiam oni diras ke la Esperanto-movado estas pacmovado, aŭ movado por

homaj rajtoj. La tiel nomata “interna ideo” de la lingvo, ke ĉiuj homoj estas gefratoj, facile

ligiĝas al tiuj kolonoj de la agado de Unuiĝintaj Nacioj. Tamen, diri, ke la Esperanto-movado

estas  movado  por  evoluigo,  eventuale  por  daŭripova  evoluigo —  nu,  tio  estas  jam  pli

malfacila ideo por multaj movadanoj. Aliflanke, ankaŭ por UN la ligo inter lingvo kaj evoluigo

ŝajnas malevidenta. Inter la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo plene mankas mencio pri la

multlingveco de la mondo, kaj la organizo malhavas sistemecan politikon pri la uzado de

popolaj  lingvoj  en sia laboro.  Kvankam foje aperas deklaroj,  ekzemple, pri  la graveco de

edukado en la denaska lingvo, baza edukado en multaj malriĉaj landoj ankoraŭ okazas en la

lingvoj  de  potenco  en  la  koncerna  lando,  ne  malofte  eĉ  en  la  ekskoloniaj  lingvoj.  Kaj

tiuspecaj kontraŭdiroj aperas multloke sur la tereno de evoluigo, kiu reale estas ankaŭ, kiel

ĉiam, afero de mono, povo kaj sociaj hierarkioj.

Tamen, kiel  espereble klariĝis per ĉi  tiu mallonga enkonduko, la demandoj  de daŭripova

evoluigo  ne estas  eviteblaj en la  nuntempa mondo;  ili  ĉirkaŭas  nin  ĉiujn.  Kaj  tio laŭ  mi

signifas, ke esperantistoj devas komenci levi siajn voĉojn ankaŭ sur ĉi tiu kampo. Zamenhof

siatempe insistis, ke Esperanto ne volas tuŝi “la doman vivon de la popoloj,” ke ĝia celo estas

ĝuste helpi protekti tiun doman vivon de invado kaj detruo fare de pli  grandaj kaj fortaj

kulturoj kaj lingvoj. Sed la doma vivo de ni ĉiuj estas nun minacata de ekologiaj katastrofoj,

de  militoj  kaj  amasa  malsato  kiuj  pelas  milionojn  da  homoj  al  despera  migrado,  de

ekonomiaj sistemoj kiuj pliakrigas la diferencojn inter riĉuloj kaj malriĉuloj, kaj tiel plu. Se ni

ne aliĝas al la batalo por pli vivsubtena mondo, ni kvazaŭ lasas la etan velboaton Esperanto

forvojaĝi sur ĉiam pli ŝtorma maro, ĝis ĝia neevitebla pereo.

La  komencpunkto  por  niaj  diskutoj  ŝajnas  esti  klara.  Kiuj  evoluigaj  problemoj  estas  plej

senteblaj por ĉiu el ni, en nia propra loĝloko kaj -lando? Kaj kiuj problemoj plej gravas por

niaj amikoj en aliaj landoj? Pere de niaj vastaj  retoj de amikeco kaj kunlaboro, kio estas

farebla por respondi al tiuj problemoj, por esprimi moralan kaj praktikan solidarecon trans

landlimojn? Jam troviĝas belegaj ekzemploj de tia kunlaboro inter esperantistoj el diversaj

landoj kaj kontinentoj: ni lernu pli pri ili, disvastigu tiujn rakontojn kaj modelojn, konstruu

sur  ili.  Kaj  eventuale  la Celoj  por  Daŭripova Evoluigo povas  inspiri  novajn projektojn:  ni

interŝanĝu ideojn, informojn, spertojn, cele al novaj formoj de kunlaboro, novaj konkretiĝoj

de la idealismo de Ludoviko Zamenhof kaj la praktika genio de Hector Hodler, cent jarojn

post iliaj mortoj.
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UN ne estas nur organizo de ŝtatoj, kvankam tio estas ĝia politika realo. Ĝi estas ankaŭ la

kolektivo de ni, la popoloj de la mondo, la homaro. Kiel la portantoj de “lingvo neŭtrale

homa,”  ni  esperantistoj  ŝuldas  al  UN  niajn  bondezirojn,  nian  kunpensadon,  nian

kunstrebadon.  MondaFest’  2020  estu  okazo  por  prikonscii,  pridiskuti  kaj  plivastigi  niajn

kontribuojn al ĝiaj evoluigaj celoj.
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Selekto el la festivala programo

Programtabelo

https://revuoesperanto.org/images/programo_vk.pdf

Ĉiuj registroj troviĝas ĉe 

[1] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9- 

[2] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3COt6hUN9CyAOU2eHKEJE0BN 

Monda Festivalo de Esperanto

19 jun - Antaŭfestivala Malfermo de Kanada Virtuala Kinejo (Junideka Festo)

20 jun - MondaFest' 2020: Somera Inaŭguro

21 jun - MondaFest' 2020: Inaŭguro de Kanada Virtuala Kinejo (Nacia Tago de Indiĝenaj 

Popoloj)

22 jun - MondaFest' 2020: Festivala Lanĉo de Poŝtkarto de Espero

24 jun - MondaFest' 2020: Kanada Virtuala Kinejo (Nacia Tago de Kebekio)

25 jun - MondaFest' 2020: En Kontakto! Babilado inter aŭtoroj kaj redaktoro de la revuo 

Kontakto (Gasto: Raoni Sousa)

26 jun - MondaFest' 2020: Tago de Azio kaj Oceanio (TAO)

27 jun - Literaturaj Momentoj: Trevor Steele (kunlabore kun E-Federacio de Nov-Sud-Kimrio)

27 jun - MondaFest' 2020: 65-a AMO-seminario: "Landaj Asocioj - Leviĝantaj Agantoj"

28 jun - MondaFest' 2020: Lanĉo de Esperanto-kurso por hispanparolantoj

29 jun-03 jul - NASK 2020 1-a parto

1 jul - MondaFest' 2020: Kanada Virtuala Kinejo (Tago de Kanado)

4 jul - MondaFest' 2020: Mezorienta kaj Nordafrika Tago (MONAT')

5 jul - MondaFest' 2020: TEJO - Kia estonteco? Debato inter kandidatoj

06 jul-10 jul - NASK 2020 2-a parto

06 jul - MondaFest' 2020: Kunpens(ig)ado - Esperanto kaj Universitatoj (kunlabore kun IrEA)

11 jul - MondaFest' 2020: Lanĉo de "Omaĝe al Júlia Sigmond: 90" (voĉlegas Sara Spanò)

11 jul-18 jul - 76-a Internacia Junulara Kongreso (IJK)

https://revuoesperanto.org/images/programo_vk.pdf
https://eventaservo.org/e/ijk2020
https://eventaservo.org/e/julia-90
https://eventaservo.org/e/2715a6
https://eventaservo.org/e/NASK%202020
https://eventaservo.org/e/tejo-kia-estonteco
https://eventaservo.org/e/903dd7
https://eventaservo.org/e/kanada-virtuala-kinejo
https://eventaservo.org/e/NASK%202020
https://eventaservo.org/e/E-kurso-hispanparolantoj
https://eventaservo.org/e/amo-65
https://eventaservo.org/e/5f9fdc
https://eventaservo.org/e/TAO
https://eventaservo.org/e/en-kontakto-1
https://eventaservo.org/e/en-kontakto-1
https://eventaservo.org/e/kanada-virtuala-kinejo
https://eventaservo.org/e/posxtkarto
https://eventaservo.org/e/kanada-virtuala-kinejo
https://eventaservo.org/e/somera
https://eventaservo.org/e/kanada-virtuala-kinejo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3COt6hUN9CyAOU2eHKEJE0BN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfebd4xxn3CPpG9KKAZP4JHr_PWWlZO9-
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12 jul - 18 jul - 68-a Landa Kongreso de Esperanto-USA

18 jul - 26 jul - SES kaj SEP - Somera Esperanto-Studado kaj Somera Esperanto-Programado

20 jul -MondaFest' 2020: Kunpens(ig)ado - Esperanto kaj Universitatoj (kunlabore kun IrEA)

25 jul - 31 jul - Virtuala Esperanto-Konferenco de ILEI (VEKI)

31 jul - "La Eta Princo": konversacio kun Francisko Lorrain, kunlabore kun Akademio 

Literatura de Esperanto

01 aŭg-08 aŭg - MondaFest' 2020: Virtuala Kongreso de Esperanto (VK)

08 aŭg - Ĝenerala Kunveno de la Komitato de UEA: unua kunsido

09 aŭg - MondaFest' 2020: Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo

10 aŭg - MondaFest' 2020: Klerige: Fremdaj kaj geniaj objektoj el nia mondo - kun Sylvain 

Lelarge

11 aŭg - MondaFest' 2020: Klerige: KER-ekzamenoj - kun Katalin

12 aŭg-16 aŭg - 1-a Brazila Reta Esperantista Junulara Kongreso (BREJK)

15 aŭg - Ĝenerala Kunveno de la Komitato de UEA: dua kunsido

15 aŭg - Paralela Universo (virtualaj aŭ surlokaj renkontiĝoj)

16 aŭg - Ĝenerala Kunveno de la Komitato de UEA: tria kunsido

17 aŭg - MondaFest' 2020: La Celoj por Daŭripova Evoluigo: grupo 1 – la socia bazo

22 aŭg - MondaFest' 2020: Tago de Eŭropo

22 aŭg - MondaFest' 2020: La Celoj por Daŭripova Evoluigo: grupo 2 – socia infrastrukturo

23 aŭg - MondaFest' 2020: Tago de Afriko

23 aŭg - 29 aŭg - Gustumado de la Itala Kongreso

30 aŭg - MondaFest' 2020: Tago de Ameriko

31 aŭg - MondaFest' 2020: La Celoj por Daŭripova Evoluigo: grupo 3 – protekti la naturon

05 sep - Ĝenerala Kunveno de la Komitato de UEA: tria kunsido (daŭrigo)

05 sep - MondaFest' 2020: “Lumas en paseo feliĉo perdita”: la dulingva eldono de la dramo 

“Baladina” kadre de la pola Nacia Legado

06 sep - MondaFest' 2020: Akcepto de Societo Zamenhof

06 sep - MondaFest' 2020: Premia Festo de la Belartaj Konkursoj de UEA

12 sep - 8-a Eŭropa Festivalo de Esperantaj Kantoj

15 sep - Klerige: Literatura Forumo

16 sep - Klerige: Heidi Goes pri lastatempa E-agado en Angolo

17 sep - Klerige: Thomas Bormann pri rifuĝintoj en Grekio

19 sep - MondaFest' 2020: Tago de Veteranoj - Eduardo Vivancos - Centjariĝo de Esperanto-

Legendo (Xavi Alcade)

20 sep - MondaFest' 2020: Tutmonda Arbo-plantado

20 sep - MondaFest' 2020: Printempa Inaŭguro

https://eventaservo.org/e/printempa
https://eventaservo.org/e/Veteranoj2020
https://eventaservo.org/e/fbd2db
https://eventaservo.org/e/370154
https://eventaservo.org/e/4fb969
https://eventaservo.org/e/cef69c
https://eventaservo.org/e/1d90c8
https://eventaservo.org/e/SZ
https://eventaservo.org/e/0fe8bf
https://eventaservo.org/e/0fe8bf
https://eventaservo.org/e/CDE-grupo3
https://eventaservo.org/e/ameriko
https://eventaservo.org/e/f9f757
https://eventaservo.org/e/tagodeafriko
https://eventaservo.org/e/CDE-grupo2
https://eventaservo.org/e/Tago-Europo
https://eventaservo.org/e/CDE-grupo1
https://paralelauniverso.com/
https://eventaservo.org/e/brejk-1
https://eventaservo.org/e/klerige-katalin
https://eventaservo.org/e/klerige-sylvain
https://eventaservo.org/e/klerige-sylvain
https://eventaservo.org/e/indighenaj-popoloj-2020
https://eventaservo.org/e/vk
https://eventaservo.org/e/de2942
https://eventaservo.org/e/de2942
https://eventaservo.org/e/ILEI-53
https://eventaservo.org/e/352bad
https://eventaservo.org/e/sep2020
https://eventaservo.org/e/ses2020
https://eventaservo.org/e/usono2020
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Monda Festivalo de Esperanto (MondaFest’): Kelkaj UN-Rilataj Programoj

Sabato, 20 junio 2020

Somera Inaŭguro de la Festivalo

Saluto de Unuiĝintaj Nacioj fare de la Vica Ĝenerala Sekretario Fabrizio Hochschild-

Drummond.

Prezentoj de anoj de la laborgrupo pri la festivala temo

Sabato, 1 aŭgusto 2020

UN 75-jara: Rilatoj de UEA kun Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko kaj la Festivala Temo UN 75-

jara (Sara Spanò, Italio/Germanio)

Ĝenerala prezento de la rilatoj inter UEA kaj UN-Unesko, de iama estrarano de UEA tre 

aktiva (por UEA kaj TEJO) en la rilatoj kun UN.

UN 75-jara: Reprezentado de UEA kaj TEJO en Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko (Rakoen 

Maertens, Belgio/Britio)

Rakoen Maertens publike alparolis la Ĝeneralan Konferencon de Unesko kaj la Junularan 

Forumon de UN, kaj aktivis en la rilatoj TEJO/UN. Li lastatempe kunredaktis gvidilon pri la 17

Celoj por Daŭripova Evoluigo.

UN 75-jara: Evoluigo kiel kolono de UN (Mark Fettes, Kanado)

Mark Fettes, iama prezidanto de UEA, faros la ĉefan prezenton pri unu el la tri “kolonoj” de 

UN: Evoluigo.

UN 75-jara: Homaj rajtoj kiel kolono de UN (Humphrey Tonkin intervjuas Giuliano Turone)

Intervjuo kun konata itala juristo kaj iama juĝisto Giuliano Turone, pri tiu “kolono” de UN kiu

pritraktas la homajn rajtojn.

Inter du kolonoj de UN: debato pri Homaj Rajtoj kaj Daŭripova Evoluigo (gvidas Sara Spanò

kaj Humphrey Tonkin)

La debato traktos la prezentojn de Mark Fettes kaj Giuliano Turone pri la koncernaj du 

“kolonoj” de UN.

Dimanĉo, 2 aŭgusto 2020

UN 75-jara/Jaro Hodler: Esperanto kaj la Ligo de Nacioj (Tyron Surmon, Britio)

Juna TEJO-ano kaj studento de historio traktos la fruan historion de Esperanto ĉe la Ligo de 

Nacioj.

UN 75-jara: Paco kiel kolono de UN (Ulrich Brandenburg, Germanio) 
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Iama germana ambasadoro pritraktos tiun “kolonon” de UN kiu pritraktas Pacon. Kiel statas

la monda paco, kaj kiun rolon ludas UN?

Lundo, 3 aŭgusto 2020

UN 75-jara: Esperanto kaj Unesko (Trezoro Huang Yinbao, Ĉinio)

Estrarano de UEA detaligos sian sperton en la rilatoj kun Unesko.

Ĵaŭdo, 6 aŭgusto 2020

UN 75-jara: Memortago pri Hiroŝimo-Nagasako 

 Pacbatalado en Japanio. Prezidanto de ILEI Mireille Grosjean (Svislando) parolas pri 

la japana pacmovado.

 Ne plu Hiroŝimon: atesto de atombombito (Osioka Taeko, Hiroŝimo/Japanio). 

Historio de korea familio kiu travivis la atakon ĉe Hiroŝimo.

 Pri Hiroshima kaj Nagasaki (Mireille Grosjean)

 Je tiu ĉi dato antaŭ precize 75 jaroj, atombombo detruis la japanan urbon Hiroŝimo. 

Ni memoros la viktimojn kaj registros niajn esperojn, ke tia amasdetruo neniam plu 

okazu.

 Aprobo de mesaĝo adresita al UN okaze de la Hiroŝima Memortago.

Vendredo, 7 aŭgusto 2020

La 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo (gvidis Mark Fettes kaj Humphrey Tonkin)

Ĝenerala debato pri la 17 Celoj, pri kiu Gvidilo en Esperanto baldaŭ aperos.

Dimanĉo, 9 aŭgusto 2020

Festado de la Internacia Tago de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo

Aranĝo organizita de la Kanada Esperanto-Asocio nome de UEA

Lundo, 17 aŭgusto 2020

La Celoj por Daŭripova Evoluigo, grupo 1 – la socia bazo (seminario kaj diskutado)

Forigi malriĉecon, redukti socian/internacian malegalecon, disvastigi sanon, edukadon, 

seksan egalecon, pacon kaj aliron al justico.

Sabato, 22 aŭgusto 2020

La Celoj por Daŭripova Evoluigo, grupo 2 – la socia infrastrukturo (seminario kaj diskutado)
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Mastrumi daŭripovan provizon de akvo, manĝaĵoj, energio, loĝejoj, laboro, kaj disvolvi 

daŭripovajn alirojn al produktado, konsumado, industrio kaj inventemo.

Lundo, 31 aŭgusto 2020

La Celoj por Daŭripova Evoluigo, grupo 3 – protekti la naturon (seminario kaj diskutado)

Kontraŭbatali klimatŝanĝiĝon, daŭripove mastrumi la marojn kaj terojn.

Diskutĉambroj pri UN

Oni organizis dek flankajn sesiojn por pridiskuti la kunlaboron de la Esperanto-movado kun

Unuiĝintaj  Nacioj  kaj  Unesko, je  diversaj  horoj por konveni al  partoprenantoj  el  diversaj

mondopartoj, inter 1 aŭgusto kaj 7 aŭgusto. Pliaj laŭokazaj sesioj okazis je aliaj datoj dum la

Festivalo. Oni notis komentojn kaj pludonis ilin al la laborgrupo pri la festivala temo.
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Ferma Kunveno pri la Festivala Temo: Unuiĝintaj Nacioj 75-jara

Humphrey Tonkin, Honora Prezidanto, Universala Esperanto-Asocio

20 aŭgusto 2020

Estimata prezidanto, karaj esperantistoj,

Kutime fine de la Universala Kongreso ni pretigas kongresan rezolucion. Ĝia celo estas ĉefe

eksteruloj  –  internaciaj  organizaĵoj  kiel  Unuiĝintaj  Nacioj  kaj  Unesko,  neregistaraj

organizaĵoj, naciaj aŭ lokaj funkciuloj. Pretigante la rezolucion ni zorge kolektas informojn el

ĉiuj kunsidoj kaj aliaj kongresaj aranĝoj kiuj iel tuŝis la kongresan temon, suĉante ĉiun lastan

guton el tiu limigita nombro de aranĝoj kiujn ni sukcesis enpaki en septagan kongreson.  

La rezolucio komenciĝas pompe. Ĝi notas la numeron kaj temon de la kongreso: “la 103-a aŭ

104-a Universala  Kongreso”  kiu  okazis  en jena urbo en jena lando kun iksa  nombro de

partoprenantoj el ipsilona nombro de landoj. Ni citas la temon de la kongreso.

Ĉi-jare,  en la jaro 2020,  ni  ne havos  kongresan rezolucion,  ĉar  la temo de la Universala

Kongreso en Montrealo fariĝis la temo de la Monda Festivalo de Esperanto. La laborgrupo

pri la festivala temo nun prilaboras malneton de festivala rezolucio kiun ĝi baldaŭ proponos

al la Komitato de UEA. 

Kaj ĉi-jare la kongresa temo havis esceptan aktualecon. La nuna jaro markas la 75-an jaron

de  Unuiĝintaj  Nacioj.   Nia  temo  estis  “UN  75-jara:  Dialogo  kaj  interkompreniĝo  en

ŝanĝiĝanta  mondo”.   Fiksante  tiun  temon,  ni  konsciis,  ke  Unuiĝintaj  Nacioj  faras  tutan

kampanjon ĉirkaŭ tiu temo. Ĝi senprecedence turnas sin al la publiko por peti ĝian opinion,

kaj varbi ĝian subtenon, en alianco kiu frontu la eksterordinarajn defiojn kiujn nia mondo

nun prezentas.

Kial Unuiĝintaj Nacioj turnas sin al la publiko? Ĉar ĝi konscias, ke la nunaj problemoj superas

la kapablon de la unuopaj  registaroj  ilin  solvi  sen la aktiva subteno kaj  kunlaboro de la

publiko – precipe en la nuna epoko de rapida teknologia evoluo kiam novaj ideoj pli ofte

venas el junaj mensoj ne ligitaj al la tradiciaj registaraj institucioj, kaj tiuj problemoj postulas

transnaciajn solvojn kiuj superas la kapablon de unuopaj registaroj unuope agantaj. 

Turnante  sin  al  la  publiko,  UN turniĝis  ankaŭ  al  neregistaraj  organizaĵoj,  kaj  inter  ili  al

Universala Esperanto-Asocio. La vica ĝenerala sekretario de UN Fabrizio Hochschild ekfaris

planojn por vojaĝi al Montrealo por persone saluti la kongreson kaj peti ĝian helpon. Kiam

nuliĝis la kongreso, li turnis sin al la Monda Festivalo per speciala mesaĝo. Kaj lia oficejo,
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ŝarĝita  pri  la  75-jariĝo,  lanĉis  enketon  ankaŭ  en  Esperanto  por  sondi  la  opiniojn  de  la

tutmonda publiko.

Jes, en pasinteco, en niaj unusemajnaj kongresoj malfermaj nur al tiuj personoj kiuj havas

tempon kaj rimedojn por alvojaĝi ilin, niaj kongresaj rezolucioj havis limigitan peson.  Sed ĉi-

jare ja ne necesos vringi ĉiun detalon el ĉiu kongresa kunveno. Ne necesos nomi urbon kaj

landon. Ne necesos mencii  la centojn da partoprenantoj aŭ la dekojn da landoj el kiuj ili

venis. 

Ĉar ĉi-jare ni traktis la temon en pluraj dekoj da kunsidoj, tra tri monatoj de aktivado. Estis

partoprenantoj el la tuta mondo – proksimume cento da landoj kaj miloj da homoj. Neniam

antaŭe ni povis tiel profunde trakti nian temon de la jaro, tiel produktive labori. 

Prezentante nun kelkajn konkludojn el niaj debatoj, mi volas unue aparte danki la teamon

kiu kunlaboris kun mi en pritrakto de la kongresa temo. Tiu teamo konsistis el du eksaj

prezidantoj  de  UEA,  Mark  Fettes kaj  Renato  Corsetti, Rakoen Maertens  kiu  rekte  aperis

antaŭ UN kaj Unesko kiel reprezentanto de TEJO, Sara Spanó, eksa estrarano de UEA kaj

iama  reprezentanto  de  TEJO  antaŭ  Unuiĝintaj  Nacioj,  Jon  Liechty  kiu  ĝis  antaŭnelonge

prizorgis la oficejoin de UEA en Novjorko kaj nun kunordigas la respondon de la Esperanto-

publiko al  la enketo pri  UN, kaj  Raul García,  unu el  la reprezentantoj  de UEA ĉe UN en

Novjorko.  Kaj ni havis la fidelan, sindonan kaj akuratan helpon de la vicprezidanto de UEA,

Fernando Maia.  Dankon al vi ĉiuj pro la laboro kiun vi faris kaj tiu laboro kiu ankoraŭ restos:

formulado de fina rezolucio, verkado de raporto al UN, kaj planado de la estonta agado.

Mi volas danki ankaŭ al tiuj kiuj prezentis al ni la tri “kolonojn”de Unuiĝintaj Nacioj, eksa

ambasadoro kaj prezidanto de Germana Esperanto-Asocio Ulrich Brandenburg, kiu parolis

pri paco; eksa membro de la Kasacia Kortumo de Italio Giuliano Turone, kiu parolis pri homaj

rajtoj;  kaj  nia  eksa  prezidanto  Mark  Fettes,  kiu  pritraktis  evoluigon,  specife  daŭripovan

evoluigon. Fakte, daŭripova evoluigo formis signifan parton de niaj debatoj tra la pasintaj tri

monatoj. Rakoen Maertens kaj mi varbis la helpon de dekses esperantistaj fakuloj por kune

verki Gvidilon al la Dek Sep Celoj por Daŭripova Evoluigo, kiu aperis en la reto kaj ankaŭ

libroforme.  La  gvidilo  ne  nur  klarigas  la  celojn  mem,  sed  ankaŭ  donas  sugestojn  al  la

esperantistoj pri manieroj laŭ kiuj ili (tio estas vi!) povas kunhelpi por realigi la Celojn. Lokaj

grupoj, landaj asocioj, unuopaj esperantistoj povas mem studi la Celojn kaj ellabori planojn

por kunhelpi. Ili povas formi aliancojn kun aliaj lokaj kaj landaj organizaĵoj tiucele. Ili povas

interŝanĝi ideojn kun esperantistoj en aliaj landoj. Estus bele povi informi UN pri la aktiva

kunlaboro kaj kunhelpo de la esperantistoj. Kaj se vere ni estas internaciistoj, indas kunagi

internaciiste.

El la diskutoj dum la Festivalo oni povas eltiri plurajn konstatojn. Oni estas maltrankvila pri la

manko de kunlaboro inter la ŝtatoj por alfronti mondajn demandojn – precipe nun en epoko
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de kreskanta naciismo kaj rivalado. Oni maltrankvilas pri la nivelo de subteno, financa kaj

morala, kiun la ŝtatoj dediĉas al Unuiĝintaj Nacioj. Oni multe parolis pri multflankismo, la

ideo, ke mondaj demandoj postulas mondaj pritraktoj, en kiuj ĉiuj flankoj kunlaboras por la

komuna bono. Ofte oni eĥis la aserton de la ĝenerala sekretario de UN, António Guterres, ke

UN devas lerni aŭskulti la popolojn, ne simple dikti solvojn al ili, ĉar nur per la komuna povo

kaj la komuna volo ni povos venki niajn problemojn kaj evoluigi novajn solvojn.

Apenaŭ necesas aldoni, ke la katastrofa pandemio, kiu trakuris la mondon en la pasintaj

monatoj kaj necesigis la nuligon de nia ĉi-jara kongreso, postulis kaj postulos tutmondan,

multflankisman pritrakton.  La  malsano ne konas  landlimojn,  ne  favoras  unu homgrupon

super alia,  nek  unu lingvon,  nek unu klason,  nek  unu religion.  Dum sia  sturmado tra la

mondo ĝi elserĉas ĉiun lakunon, ĉiun etan angulon kie mankas solidareco, por enŝteliĝi por

nin turmenti. Per nia manko de kunlaboro, ni kreas tiujn lakunojn, tiujn etajn enirpordojn,

kiuj turmentas la popolojn. Tiu ĉi nova pandemio estas ekstera manifestiĝo de aliaj plagoj –

la plago de egoismo, la plago de malfido, la plago de malkompreno.

Kaj, ne surprize, oni rimarkigis, ke vane oni aŭskultas la publikon se oni ne komprenas iliajn

lingvojn:  necesas  forigi  la  diskriminacian  favoradon  de  nur  kelkaj  lingvoj  –  kaj  necesas

kompreni,  ke komunaj  problemoj kaj  komunaj solvoj postas komunan interkompreniĝon,

plej bone atingeblan per solvo kiu inkluzivu Esperanton. UN bezonas pli inkluzivan politikon

se ĝi volas mobilizi la mondan loĝantaron ĉirkaŭ siaj celoj.

Samtempe oni ne povis ne noti, ke eĉ esperantistoj, eĉ la ĝisostaj internaciistoj inter ni, ne

estas  plene  informitaj  pri  la  strukturoj  kaj  interna politiko  de  UN.   Se  ni  volas  influi  la

organizaĵon necesas pli bone kompreni ĝin.

Vi eble scias, ke, jam de kelkaj jaroj, ekzistas embria organizaĵo Esperanto por UN, kun sia

retejo tiunoma: esperantoporun.org.  Ĉe tiu retejo vi povas trovi la jam menciitan Gvidilon

pri la 17 Celoj, mesaĝojn de UEA al UN, tradukojn de ĉefaj dokumentoj de UN, videofilmojn

de UN kun esperantlingvaj  subtitoloj,  kaj  similan materialon.  Ni  nun rekomendas,  ke tiu

organizaĵo estu pli firme strukturita kaj relanĉita kiel organizaĵo kies ĉefa celo estas informi

kaj eduki la esperantistojn pri UN kaj kiel ili povas sin engaĝi en ĝia laboro.  Ni samtempe

proponos  pli  firman kunordigon inter  la  laborgrupoj  kiuj  reprezentas  UEA ĉe Unesko en

Parizo kaj  ĉe UN en Novjorko,  Ĝenevo kaj Vieno (kaj  eventuale ankaŭ Najrobio).   En tiu

klopodo ni aparte kunlaboros ankaŭ kun TEJO.

UEA havas longan historion de kunlaboro kun UN kaj Unesko, ekde la prezento de la peticio

de UEA al UN en Lake Success en 1950, kiu kondukis al la rezolucio de Unesko en 1954

favore al kunlaboro kun la Esperanto-movado, kaj ties reaserto en 1985. Hodiaŭ UEA estas

ne  nur  membro  sed  eĉ  estrarano  de  la  Konferenco  de  Neregistaraj  Organizaĵoj  ĉe  la

Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN, kaj ni aktivas en pluraj aliaj UN-medioj. Sed gravas, ke tiu
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gvida rolo estu pli vaste kaj pli solidare subtenata de la esperantistaro kiel tuto. Tio postulos

bonan kunordigon,  sufiĉe grandan grupon de taŭgaj  kaj  laborpretaj  kunlaborantoj,  kaj  la

volon kaj deziron ne nur paroli Esperanton sed ĝin praktiki spirite kaj strategie.

Ni faris grandan kaj signifan paŝon antaŭen ĉi-jare, kun via helpo kaj via kunlaboro. Tio estu

nur la komenco. Se ĉion ĉi ni sukcesis fari ĉiam je distanco de minimume du metroj, imagu

kion ni kapablos atingi kiam ni povos denove antaŭenmarŝi manenmane!

Iom ekstertagorde, mi volas kapti la okazon persone danki la estraron, ke ĝi konfidis al mi la

plezuran taskon gvidi la pritrakton de la kongresa temo ĉi-jare, kaj danki la komitaton, tute

sendepende de nia nuna temo, ke ĝi honoris min per la titolo Honora Prezidanto de UEA,

agante tiurilate nome de la membraro de nia Asocio. Tio ja estis io, kion mi tute ne atendis

kaj ja apenaŭ meritas. Kara prezidanto, karaj esperantistoj, mi faros mian eblon atingi tiun

meriton per estonta laborado por la Asocio, kaj mi invitas vin ĉiujn kolege kaj kamarade

kunhelpi por la komuna bono.  Dankon.
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FINA FESTIVALA REZOLUCIO

Teamo de ĉeestantoj protokolis kaj notis intervenojn en la formalaj kunvenoj kaj neformalaj diskutoj

ĉirkaŭ la Festivalo. Surbaze de tiuj formalaj kaj neformalaj diskutoj, la laborgrupo pri la Festivala

Temo malnetigis finan rezolucion, kiun oni poste transdonis al la Komitato de UEA por modifo kaj

aprobo.

La ĉi-sekva rezolucio estis do transdonita al Unuiĝintaj Nacioj  en tri  lingvoj:  Esperanto, angla kaj

franca. Ĝi estis vaste diskonigata en la Esperanto-gazetaro kaj la Novjorka Oficejo de UEA cirkuligis

ĝin.

REZOLUCIO DE LA MONDA FESTIVALO DE ESPERANTO 2020

La Monda Festivalo de Esperanto, virtuala aranĝo,  kiu okazis sub

aŭspicio de Universala Esperanto-Asocio dum tri monatoj de junio

ĝis septembro 2020, kun partopreno de kelkaj miloj da personoj el entute 97 landoj, kaj kun

pli ol 500 horoj da programoj en la Internacia Lingvo Esperanto,

Debatis en serio de prelegoj, seminarioj, diskutaj sesioj kaj aliaj aranĝoj la ĉeftemon UN 75-

jara: Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo, aparte traktante la tri kolonojn de

UN, Pacon, Homajn Rajtojn kaj Evoluigon, kaj la Tagordon 2030 de Unuiĝintaj Nacioj,

Notis la atingojn de Unuiĝintaj Nacioj dum la unuaj 75 jaroj de sia ekzisto: rezultoj de la

multflanka  kunlaboro  de  la  membraj  ŝtatoj  ĉirkaŭ  problemoj  de  paco,  homaj  rajtoj  kaj

evoluigo, kies dimensioj superis la povon de la unuopaj ŝtatoj unuope agantaj;

Konstatis, tamen, ke tiu kunagado estas ankoraŭ nesufiĉa por superi la tutplanedajn krizojn

kiujn ni nun frontas, kaj estas malhelpata de miskomprenoj kaj naciaj rivalecoj; sekve ke la

estonteco de UN, kaj fakte de nia planedo, dependas de pli forta multflanka kunagado inter

la registaroj, en kunlaboro kun la tutmonda civila socio; 

Krome notis, kun aprobo, ke UN klopodas pli aktive engaĝi civilsociajn organizaĵojn, inter ili

Universalan  Esperanto-Asocion,  por  serĉi  solvojn  al  tutmondaj  problemoj  kaj  por  realigi

Tagordon 2030 kaj ties Celojn por Daŭripova Evoluigo;

Insistas,  pro  tio,   ke  la  membraj  ŝtatoj  de  UN  pli  forte  kaj  celkonscie  kunlaboru,  

flankenmetante  siajn  diferencojn,  kaj  ke  la  tutmonda  civila  socio  pli  konscie  kaj  insiste

subtenu tiun kunlaboron;

https://docs.google.com/document/d/1DCGca-pLJMSwWIjJeJrXOW0TGpJtCnZCostxceRlkEo/edit#heading=h.6aweyikivfbj
https://docs.google.com/document/d/1DCGca-pLJMSwWIjJeJrXOW0TGpJtCnZCostxceRlkEo/edit#heading=h.6aweyikivfbj
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Reasertas la pludaŭron de la plurjardeka kunlaboro de la Esperanto-movado kun la mondaj

organizaĵoj UN kaj Unesko, kies valoroj kaj celoj tute kongruas kun la valoroj kaj celoj de la

Esperanto-parolantoj;

Alvokas ĉiujn  al  observo  de  la  homaj  devoj  pri  monda  solidareco,  paco  kaj  multflanka

decidado pri problemoj komunaj al la tuta homaro;

Rekomendas al  ĉiuj  esperantistoj  ankoraŭ  pli  intense  informiĝi  pri  la  agadoj  de  UN kaj

Unesko (ankaŭ pere de materialo pri UN eldonata en Esperanto), disvastigi tiujn informojn

inter la publiko, insisti ĉe siaj politikistoj pri la valoro de multflankismo, kaj laŭeble mobilizi

sin al kunlaboro kun UN kaj Unesko je ĉiu nivelo, ankaŭ pere de ties lokaj civitanaj asocioj;

Atentigas al UN kaj Unesko pri la bezono de pli inkluziva lingvopolitiko, se ili volas mobilizi la

tutmondan  socion  ĉirkaŭ  siaj  celoj,  kaj  pri  la  valoro  de  utiligado  de  la  internacia  lingvo

Esperanto por atingi homojn en multaj landoj – valoro kiun Unesko jam komencas sperti per

sia admirinda eldonado de verkoj ankaŭ en Esperanto.
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RESOLUTION OF THE WORLD FESTIVAL OF ESPERANTO 2020

The World Festival of Esperanto, a virtual event organized under

the auspices of the Universal Esperanto Association over a three-

month period from June to September 2020, with participation by

several  thousand  people  from  a  total  of  97  countries,  and  with  over  500  hours  of

programming in the International Language Esperanto,

Having debated, in a series of lectures, seminars, discussion groups and other activities the

Festival’s  principal  topic  The  United  Nations  at  75:  Dialogue  and  Understanding  in  a

Changing World,  with particular attention to the three pillars of the UN: Peace, Human

Rights and Development, and the United Nations Agenda 2030;

Having  noted  the  achievements  of  the  United  Nations  over  the  first  75  years  of  its

existence,  resulting  from  the  multilateral  collaboration  of  the  Member  States  around

problems of peace, human rights and development, whose dimensions exceeded the power

of the individual states acting alone;

Having concluded, however, that this cooperation is still insufficent to overcome the planet-

wide crises which we now confront,  and is hindered by misunderstandings and national

rivalries;  accordingly,  that  the  future  of  the  UN,  indeed of  the  planet,  depends  on  yet

stronger  multilateral  cooperation  among  governments,  working  with  civil  society

worldwide;

Having further noted, with approval, that the UN seeks the more active engagement of civil-

society organizations, among them the Universal Esperanto Association, in the search for

solutions to worldwide problems and the realization of Agenda 2030 and its Sustainable

Development Goals;

Accordingly insists   that the UN Member States work together more conscientiously and  

with greater determination, putting aside their differences, and that worldwide civil society

support such cooperation with greater awareness and insistence;

Reaffirms  the  continuance  of  the  several  decades  of  cooperation  by  the  Esperanto

movement with the UN and UNESCO, world organizations whose values and goals precisely

match the values and goals of Esperanto speakers;
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Calls on all  parties  to observe the human responsibilities of world solidarity, peace, and

collective decision-making concerning problems common to all humankind;

Recommends  to all  Esperantists that they inform themselves more intensively about the

work of the UN and UNESCO (also by means of material on the UN published in Esperanto),

that they distribute this information to the public, that they insist to their politicians about

the  value  of  multilateralism,  and  that  they  mobilize  themselves,  as  much  as  they  can,

around  cooperation  with  the  UN  and  UNESCO  at  all  levels,  including  through  these

organizations’ civil society associations;

And draws the attention of the UN and UNESCO to the need for a more inclusive language

policy if they wish to mobilize all worldwide society around their goals, and to the value of

using the International  Language  Esperanto  to reach populations in  many countries  – a

value that UNESCO is already experiencing through its commendable publication of works

also in Esperanto.
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Français

RÉSOLUTION DU FESTIVAL MONDIAL D’ESPÉRANTO 2020 

Le Festival Mondial d'Espéranto, événement virtuel qui s'est déroulé

sous les  auspices  de l'Association Universelle  d'Espéranto  pendant

trois  mois,  de  juin  à  septembre  2020,  avec  quelques  milliers  de

participants de 97 pays en tout, et plus de 500 heures de programme

en langue internationale espéranto.  

Ayant débattu sous forme d'une série  de conférences, séminaires, sessions de discussion et

autres  événements,  le  thème  principal:  Les  75  ans  de  l'ONU, Dialogue  et

intercompréhension dans un monde qui change, en traitant séparément les trois piliers de

l'ONU, la Paix, les Droits de l'Homme et le Développement, ainsi que l'Agenda 2030 des

Nations Unies, 

Ayant noté les résultats atteints par les Nations Unies au cours des 75 premières années de

son existence, fruit de la coopération multilatérale des États membres sur les problèmes de

la paix, des droits de l'homme et du développement, dont les dimensions ont dépassé le

pouvoir de chacun des États agissant séparément; 

Ayant  constaté,  cependant,  que  cette  action  commune  est  encore  insuffisante  pour

surmonter  les  crises  planétaires  que  nous  affrontons,  et  est  entravée  par  les

incompréhensions et les rivalités nationales; que, par suite, l'avenir des Nations Unies et, en

définitive,  de  notre planète  dépend d'une coopération multilatérale plus  forte  entre  les

gouvernements, en collaboration avec la société civile du monde entier; 

Ayant noté, avec satisfaction, que les Nations Unies s'efforcent d'impliquer plus activement

les organisations de la société civile, et parmi elles l'Association Universelle d'Espéranto,

dans la recherche de solutions aux problèmes mondiaux et la réalisation de l'Agenda 2030

et de ses Objectifs de Développement Durable;

Insistent,  de  ce  fait,    pour  que  les  États  membres  des  Nations  Unies  coopèrent  plus  

intensément et consciencieusement, en laissant de côté leurs différences, et pour que la

société  civile  du  monde  entier  soutienne  cette  coopération  avec  plus  de  zèle  et  de

persévérance;

Réaffirment  que,  depuis  plusieurs  décennies,  le  mouvement  espérantiste  coopère

assidument  avec  les  organisations  mondiales,  l'ONU  et  l'UNESCO,  dont  les  valeurs  et

objectifs sont en pleine conformité avec les valeurs et objectifs des espérantophones;
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Appellent toutes les parties à respecter les obligations de l'homme en matière de solidarité

mondiale, paix et processus multilatéral de décision concernant les problèmes communs à

l'humanité tout entière;

Recommandent à tous les espérantistes de se tenir encore plus intensément informés des

actions des Nations Unies et de l'Unesco (au moyen, notamment, du matériel  sur l'ONU

édité en espéranto), de diffuser ces informations au public, d'insister auprès de ses hommes

politiques sur la valeur du multilatéralisme, ainsi que, dans la mesure du possible, de se

mobiliser pour coopérer avec l'ONU et l'Unesco à tous les niveaux, y compris au moyen des

associations locales de la société civile; 

Attirent  l'attention  des  Nations  Unies  et  de  l'Unesco  sur  le   besoin  d'une  politique

linguistique plus inclusive, s'ils veulent mobiliser autour de leurs objectifs toute la société

mondiale, et sur la valeur de la langue internationale espéranto utilisée pour atteindre un

public de nombreux pays – valeur dont l'Unesco commence à faire l'expérience par son

initiative admirable d'éditer des ouvrages également en espéranto. 
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Eldonaĵo

Gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj

Sub la redakta gvido de Humphrey Tonkin kaj Rakoen Maertens, aperis ankaŭ Gvidilo al la 

17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj, en reta formo ĉe
http://esperantoporun.org/wp-content/uploads/2020/08/Gvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-evoluigo-de-UN.pdf 

kaj ankaŭ papere ĉe la eldonejo Mondial. Dek sep diversaj aŭtoroj kontribuis mallongajn 

eseojn pri la 17 celoj, i.a. pri tio, kion esperantistoj mem povas fari por pli bone ekkoni la 

Celojn kaj kontribui al ilia realigo.

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fesperantoporun.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2FGvidilo-al-la-17-celoj-por-dauripova-evoluigo-de-UN.pdf&data=04%7C01%7Ctonkin@hartford.edu%7C9f77a6a6da56494b7dd408d8ec8e6618%7Cb78b91e8428e422fa5b4a8f6cab07104%7C0%7C0%7C637519443626764296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JFZpnKlGXjwmiyljcQpqs9Sh1X%2BOQKMVYnaOySdVvGk%3D&reserved=0
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“Kompilaĵo” 

poemo de Wolfgang Günther honore al la festivala temo kaj subtene al

Unuiĝintaj Nacioj 75-jara

De & al. 

Eko & fino. 

Quo vadis, UN? 

Interligata mondo. Ĉiumomenta horo nula. 

Komunikado kaj transportado. 

Intencoj & hazardoj. 

Vortojn serĉi & trovi... 

Paco, homaj rajtoj, daŭripovo. 

Daŭripovo, inkluzivo & resilienco de la vojo: 

Kion preventi? Kion konservi? Kion ŝanĝi? 

Radiala, ĉu? Lineara, ĉu? Cirkula, ĉu? 

Inter, ĉu? Trans, ĉu? 

En urbo & kampo, en domo & strato. 

Individue & kolektive, hodiaŭ & morgaŭ. 

Korpe, anime, socie, sociale, vivmedie. 

Silente & pinthore, unu- & plurdirekte, blokite & liberveture. 

Jes, kvalite liberaj... 

NI ĈIUJ ESTAS 

PLI MULTE OL NIA SUMO! 

La kaŝita tria inter subjekto & objekto. 

Akvo & pano. 

Amo, amoro kaj rok-en-rolo, ekz.. 

Kondutmanieroj. 

Vortoj & gestoj. 

Neŭtrala komuna lingvo aktuala... 

Vi & mi & oni & ĉiuj en komunikado. 

Rigora en argumentado, 

malfermita pri la nova, 

tolerema al la alia. 

Redukti, kompensi, adapti. 

Diri, montri, doni: Iri la parolon! 

Enoj, traoj, eloj, interoj, centroj, periferioj, transoj 

& kiel oni gardas, fartas & dormas... 

Okaze de la Virtuala Monda Festivalo de Esperanto, "MondaFest'2020" (UEA) kaj subtene 

de la laboro de UN okaze de "UN 75-jara". 

- La transformado de aktuala rezisto al daŭrema fortikeco.
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ALDONO 1: 75-a datreveno de la nukleaj atakoj sur Japanio

Dum la Virtuala Kongreso de Esperanto, de la 1-a ĝis la 8-a de

aŭgusto,  2020,  kun  1833  Esperanto-parolantoj  el  94  landoj,

Sinjorino  OSIOKA  Taeko  el  Hiroshima  estas  la  atestanto  de

Sinjorino PAK Namju, koreino, kiu restadis en Hiroshima dum la

dua  mondmilito  kaj  suferegis  okaze  de  la  usona  atako.  Tian

atestadon Sinjorino OSIOKA kiel ĉiĉeronino faras al iuj vizitantoj

de la Pacoparko en Hiroshima, al japanaj klasoj same kiel al la

esperantistoj en la tuta mondo. La uzo de Esperanto ebligas al la

parolantoj de tiu komunikilo kreita kiel internacia lingvo koni la

faktojn rekte de la fonto kaj kompati kun la viktimoj. Post 75 jaroj neniu rajtas forgesi, ĉiuj

devas scii.

Sinjorino PAK Namĝu tre klare kaj laŭte, per la voĉo de OSIOKA Taeko, volas diskonigi, ke

okaze de milito, neniu venkas. Ambaŭ partioj malvenkas. Fine de la milito iu armeo troviĝas

en avantaĝa pozicio kaj  decidas pri  la sorto de la alia lando. Sed ĉe ambaŭ armeoj,  por

ambaŭ  landoj,  estas  vunditoj,  mortintoj.  Ni  rigardu  ekzemple  Francion  en  1945 ;  teorie

Francio estis inter la venkantoj, tamen multe detruita. Do la venkanto ne eliras sana kaj vigla

el  la milito,  tio estas  mito.  La venkanto suferis,  suferas same kiel  la venkito,  soldatoj  el

ambaŭ armeoj havas sendormajn noktojn kaj koŝmarojn pro la batalaj memoraĵoj. Kelkaj el

ili perdis brakon aŭ kruron aŭ okulon, kaj certe perdis familianojn kaj kamaradojn. « Milito

estas  ĉiam  rezulto  de  malsukceso »  (diris  al  la  Sekureca  Konsilio  de  UN  en  Novjorko

Dominique De Villepin, franca ministro, en 2003), malsukceso de pacaj diskutoj por solvi

problemojn. 

« Kiam elefantoj  luktas,  la  herbejo suferas »,  jen afrika proverbo.  Laŭ  ĝi  ni  substreku la

suferojn  de  la  popolanoj,  de  la  civiluloj,  en  la  nuntempaj  militoj.  La  du  japanaj  urboj

Hiroshima kaj Nagasaki neniel minacis Usonon, sed Usono volis ŝpari sian armeon kaj provi

siajn bombojn ; do la popolanoj en tiuj du urboj utilis kiel provbestoj. Terura ne akceptebla

strategio.

UEA konstatas  la  sukcesojn  de  UN por  diplomate  solvi  konfliktojn,  konstatas  ankaŭ,  ke

militoj plu detruas vastajn regionojn, metas homojn surstraten al fuĝo kaj ekzilo, timigas,

malriĉigas, vundas, mortigas. Tamen ni povas konstati, ke neniu potenco, malgraŭ la gigantaj

stokoj de atombomboj kaj la multobla potenco de tiuj novtipaj bomboj, neniu ŝtato uzis unu

el ili ekde Hiroshima kaj Nagasaki. 

La manlibro « Historio por malfermi estontecon », eldonita en 2005 fare de Ĉinio, Koreio kaj

Japanio  kune,  estis  tradukita  al  Esperanto  jam  en  2007.  La  libro  prezentas  la  tragikajn

eventojn de la unua duono de la dudeka jarcento en tiu parto de orienta Azio, kaj ĝia titolo

elokvente prezentas la fakton, ke nur post agnosko de ĉiuj fiagoj oni povas kontrui pacan

estontecon.
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Inter  la  programeroj  de  la  Monda  Festivalo  de  Esperanto  estas  virtuala  ekspozicio

“Hiroshima-Nagasaki: 75 jaroj por paco”. La ekspozicio konsistas el du “salonoj”, el kiuj la

unua konsistas el fotografaĵoj kaj la dua el serio de edfukaj videofilmoj pri aspektoj de la

tragedio: https://mondafest.net/hiroshimo/

Universala Esperanto-Asocio sendis la jenan mesaĝon al Unuiĝintaj Nacioj:

Karaj Kolegoj de Unuiĝintaj Nacioj:

Esperantistoj  tra  la  mondo  hodiaŭ  markas  la  75-an  datrevenon  de  la  eksplodigo  de

atombomboj super la urboj Hiroŝima kaj Nagasaki. Tiu okazintaĵo, la plej granda permilita

perdo de civilulaj  vivoj  en la  tuta historio de la  mondo,  rolu kiel  memorigo al  la  tuta

homaro, ke la vojo de paco estas ĉiam preferinda al la vojo de milito, kaj ke en la hodiaŭa

mondo ni bezonas organizojn tiajn kiajn estas Unuiĝintaj Nacioj por helpi al ni solvi niajn

disputojn pace.

La tragedio de Hiroŝima kaj Nagasaki ne igis ĉiujn membrajn ŝtatojn de Unuiĝintaj Nacioj

abandoni nuklean militadon: nur 43 ŝtatoj ĝis nun subskribis la Traktaton de UN pri la

Malpermeso de Nukleaj Armiloj.  Tamen, depost  la okazintaĵoj de antaŭ 75 jaroj  neniu

nacio uzis nukleajn armilojn en milito. Sed  trafikado pri armiloj daŭras seninterrompe, kaj

hodiaŭ estas pli da nesolvitaj regionaj militoj ol iam ajn antaŭe.

Esperanto estas la lingvo de paco: ĝi celas unuigi la mondon per unu komuna lingva ligo –

ne per forigo de naciaj kaj regionaj lingvoj, sed per aldono de nova tavolo kiu igas lingvan

komunikadon  plene  internacia.  Ĝi  estas  lingvo  intencata  por  malhelpi  militon  kaj

antaŭenigi pacon, simile al la intenco de Unuiĝintaj Nacioj.

Ĉi-semajne, nia Asocio okazigas sian Virtualan Kongreson de Esperanto, kun programo kiu

etendiĝas tra 24 horoj ĉiutage kaj sep tagoj, kaj kun dumilo da aliĝintoj el la tuta mondo.

La  Virtuala  Kongreso  estas  parto  de  trimonata  Monda  Festivalo  de  Esperanto,

MondaFest’, kiun partoprenas multaj miloj da esperantistoj. 

La ĉefa hodiaŭa aranĝo pri Hiroŝimo kaj Nagasaki prezentis japanan esperantistinon kiu

memorigis  pri  la vivo de koreino kiu, loĝante en Hiroŝimo,  estis,  kune kun sia  familio,

severe vundita. La parolanton prezentis paclaborantino el Svislando. Tiu kombina japana,

korea kaj svisa celebrado de la vivo de Hiroŝima viktimo helpis memorigi nin, ke la ŝlosilo

de venkado de la nuklea minaco kontraŭ la homaro estas la homara kompato.

Ni solidariĝas kun Unuiĝintaj Nacioj en funebrado de la mortintoj kaj kun la espero, ke ilia

sorto estos ĉiam memorata kiel leciono al ni ĉiuj pri la nepra sekvado de la vojo al paco.

ALDONO 2:

https://mondafest.net/hiroshimo/
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Mesaĝo  de  Universala  Esperanto-Asocio  okaze  de  la  Internacia  Tago  de

Indiĝenaj Popoloj, 9 aŭgusto 2020

Universala Esperanto-Asocio denove dediĉis  specialan atenton al  la Internacia Tago de

Inidiĝenaj Popoloj la 9-an de aŭgusto 2020. Esperanto-parolantoj el la tuta mondo estis

invitataj pli multon lerni pri la historio, kontribuoj kaj nunaj luktoj de indiĝenaj popoloj

per serio de paroladoj, filmoj kaj eldonaĵoj prezentitaj de la virtuala Monda Esperanto-

Festivalo, MondaFest’ 2020:  https://eventaservo.org/e/indighenaj-popoloj-2020.

Inter  la  kontribuaĵoj  estis  bonveniga  mesaĝo  de  Georges  Sioui,  historiisto  ĉe  la  nacio

hurona-ŭendata (Kanado), kaj pluraj subtitolitaj mallongaj filmoj de nove aperantaj junaj

indiĝenaj reĝisoroj sub aŭspicio de la Kanada Nacia Filma Komitato. La urbo Montrealo,

Kanado, devus gastigi la ĉi-jaran Universalan Kongreson de Esperanto, sed la pandemio

Kovim-19 necesigis ĝian prokraston ĝis la jaro 2022. Oni intencis, ke la Kongreso signife

fokusiĝu je indiĝenaj temoj. Oni esperas, ke tiu fokuso estu nun centra elemento de la

kongreso de 2022, la jaro de lanĉo de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj.

Ankaŭ aparte emfazita estis lastatempa numero de la ĉefa revuo de UNESKO, la Kuriero

de UNESKO, kiu pritraktis indiĝenajn lingvojn. Esperanto estas nun inter la lingvoj en kiuj

la Kuriero regule aperas. 

La Esperanto-movado aktive festis la Internacian Jaron de Indiĝenaj Lingvoj en 2019. Kiel

organizo  dediĉita  al  multlingvismo  kaj  la  konservado  de  lingva  diverseco,  Universala

Esperanto-Asocio  subtenas la  uzadon de la  Internacia  Lingvo Esperanto por  internacia

komunikado.

https://eventaservo.org/e/indighenaj-popoloj-2020

