AMIZADE E JUSTIÇA ENTRE TODOS OS POVOS
Mensagem da Associação Universal de Esperanto por
ocasião do Dia do Esperanto, em 26 de julho de 2022
Em 1887, L. L. Zamenhof publicou o primeiro livro sobre Esperanto. Por
isso, nós festejamos todos os anos o dia 26 de julho, o dia dessa publicação, como o
nascimento da língua internacional Esperanto. Zamenhof sonhou com um mundo onde os
povos pudessem se conhecer e dialogar livremente sobre o fundamento da neutralidade:
"Terrivelmente altos e maciços ainda são, entre os povos, os muros contra os quais nós
batalhamos". Mesmo assim, depois de 135 anos, apesar do trabalho de Zamenhof, os muros
continuam altos e maciços.
A desigualdade entre as línguas faz parte desses muros. A língua está em todo lugar em nova
vida diária. Ela é o instrumento mais importante para a interação entre as pessoas, mesmo se
nós normalmente nem pensamos sobre isso. Por isso, nós também festejamos o Dia do
Esperanto como o Dia da Justiça Linguística.
Nossa associação divulga e promove o Esperanto, não só por ser uma boa ferramenta para a
comunicação internacional, mas porque ele nos aproxima de forma pacífica. Para nós, o
espírito do Esperanto é a amizade e a justiça entre todos os povos. Esse espírito, nós ligamos
aos objetivos das Nações Unidas e da UNESCO.
A diversidade linguística é uma das riquezas do mundo. Por isso, nós recebemos com especial
atenção a Década Internacional das Línguas Indígenas, iniciativa da ONU e UNESCO. A Década
será tema do 107º Congresso Universal de Esperanto, em Montreal, de 6 a 13 de agosto de
2022. A proteção e a promoção das línguas e culturas indígenas são fundamentais para nossa
pacificação com a Terra e seus moradores de todas as espécies.
Em resolução recente, a Assembléia Geral das Nações Unidas enfatizou novamente a
importância do multilinguismo e do respeito às línguas do mundo. Não basta instruir ao
mundo através das grandes línguas; é necessário ouvir as vozes até das menores línguas. Esse
pode ser um dos papéis do Esperanto, como ponte entre todas as línguas do mundo.
Apenas com o mais amplo diálogo entre todos os povos do mundo, através do multilinguismo
e do Esperanto, será possível alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, renovar o
multilateralismo, e trabalhar de acordo com as palavras de Zamenhof: "Rompam, rompam os
muros entre os povos". Nesse sentido, construamos a paz através dos direitos humanos e do
desenvolvimento para todos, e façamos isso em espírito de colaboração e amizade.

