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UEA markis la Tagon de la Gepatra Lingvo per tutmonda festado 
 

La 21-an de februaro, Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko festis la Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo.  

Universala Esperanto-Asocio kontribuis al la festado per tuta gamo da agadoj.   

 

Festa kunvenopor la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo okazis 

ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko kaj estis alparolata de la 

Prezidanto de la Ĝenerala Asembleo s-ro Csaba Körösi. Kiel la 

rajtigita parolanto nome de ĉiuj neregistaraj organizoj (NROj), 

prof.  Francis M. Hult, UEA-reprezentanto apud UN, alportis 

salutojn nome de ĉiuj civilsociaj organizoj en sia rolo kiel 

prezidanto de la NRO-Komitato pri Lingvoj.   

 

La asocio sendis al UN specialan mesaĝon festantan la Tagon – 

liveritan pere de la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN 

(EKOSOK), la organo kiu rekonas la Asocion kiel organizon en 

formala konsulta statuso kun UN. La mesaĝo aperis kiel gazetara 

komuniko de UEA: 

 ----https://uea.org/aktuale/komunikoj/2023/Mesagxo-de-UEA-

okaze-de-la-Internacia-Tago-de-la-Gepatra-Lingvo-21-februaro-

2023ankaŭ trovebla ĉe www.esperantoporun.org.  

 

Abundaj agadoj estis organizitaj de Esperanto-organizoj kaj lokaj 

kluboj tra la tuta mondo. UEA aperigis specialan afiŝon pri la tago, kiun oni larĝe tradukis kaj cirkuligis. 

Laŭ nia plej lasta kalkulo, tradukoj de la afiŝo aŭ mesaĝo (plej ofte, ambaŭ) estis haveblaj en 24 lingvoj: 

ajna, angla, bangla, ĉina, dana, finna, franca, germana, guĝarata, hindia, hispana, hungara, itala, japana, 

kannada, nederlanda, odia, okinava, portugala, punĝaba, serba, svahila, tamila kaj telugua. 

 

 

Oficialaj pilkoj por la Monda Pokalo en Kataro liveris sian mesaĝon en Esperanto 
 

“FUTBALO ESTAS – PASIO – RESPEKTO – TEAMLABORO – HONESTECO – KOLEKTIVA – RESPONDECO” 

proklamis la mesaĝo skribita en Esperanto sur la oficialaj pilkoj, nomataj “Al Rihla”, uzataj por la Monda 

Pokalo en Kataro. Esperanto estis elektita kiel unu el ses lingvoj (la aliaj kvin estis: la angla, araba, ĉina, 
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franca kaj hispana), fare de la dezajna direktoro ĉe Adidas, Franziska Löffelmann, por reprezenti la 

potencialon de futbalo kiel komunigilon de la nacioj. “Al Rihla” signifas “la vojaĝo” en la araba lingvo.  

Por la duonfinaloj kaj la finalo oni uzis alian pilkon, Al Hilm, kun teksto en la samaj ses lingvoj. 

 

 

Daŭripovo kaj migrado estos la temoj de la 108-a Universala Kongreso de Esperanto  
 

La 108-a Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en Torino, Italio,de la 29-a dejulio ĝisla 5-a de 

aŭgusto, havos kiel ĉefan temon la demandon de migrado – tutmonda fenomeno kiu estas samtempe 

fonto de forteco kaj kaŭzo de streĉiteco. Antaŭ unu jarcento, la urbo Torino, tiutempe centro de 

fabrikado, profitis grandskale de la alfluo de laborantoj el aliaj mondopartoj, kaj ĝi daŭre profitas de la 

relative malfermaj landlimoj de la Eŭropa Unio. Italojn oni povas trovi en ĉiu lando de EU kaj tra la tuta 

mondo. Aliflanke, rezisto al la alfluo de migrantoj konsistigas hodiaŭ samtempe kompreneblan reagon 

kaj reagon kiun oni devas malfortigi per prudenta leĝfarado kaj pli bone informita publiko. Ĉu la 

parolantoj kaj utiligantoj de Esperanto povas faciligi tiun procedon? Ĉu ili povas helpi trovi vojojn al, 

unuflanke, mildigo de deviga migrado kaŭzita de milito kaj perfortokaj, aliflanke, klimatŝanĝiĝo?  

 

Daŭripovo estos kvazaŭ devizo de la kongreso. Tiun temon oni pritraktos per prelegoj kaj seminarioj – 

kaj ankaŭ per medie akcepteblaj klopodoj de la kongresorganizantoj utiligi lokajn produktojn kaj 

recikligeblajn materialojn.  

 

Oni atendas pli ol mil kongresanojn.  Poste sekvos la jarkongreso de ILEI, la internacia ligo de instruistoj 

de Esperanto, kiu okazos en la itala apudmara urbo Lignano Sabbiadoro, meze inter Venecio kaj Triesto.  

 

 

En konsulta sesio de EKOSOK, UEA substrekis lingvajn demandojn 
 

Parolante la 21-an de februaro ĉe konsultiĝo kun civilsociaj organizoj aranĝita de la Tria Komitato de 

EKOSOK, la Ekonomia kaj Socia Konsilio de UN, UEA-reprezentanto Francis M. Hult substrekis la gravecon 

de pozitiva aliro al lingvaj demandoj fare de Unuiĝintaj Nacioj kaj de la civila socio. “Universala 

Esperanto-Asocio, organizo kiu antaŭenigas pacon per interkultura interkompreniĝo,” Prof. Hult asertis, 

“instigas laboron kiu favoru lingvan diversecon kaj lingvan demokration, kaj subtenas indiĝenajn 

popolojn, kies lingvoj, kulturoj, tradicioj kaj mondaj perceptoj alportas preskaŭ senfinajn riĉaĵojn al la 

monda heredaĵo.” 

 

“Inkluziva kaj egaleca partopreno en la socia, ekonomia kaj politika vivo,” li aldonis, “postulas kultivadon 

de la multlingvaj resursoj de la mondo, inkluzive de gepatraj lingvoj, grandaj mondaj lingvoj, kaj 

internaciaj lingvoj kiel Esperanto.”  Li atentigis pri la graveco konservi lingvojn en la kunteksto de la nuna 

Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj. 

 

La konsultiĝo de 21 februaro estis la dua tia konsultiĝo kunvokita de EKOSOK en la ĵusaj monatoj. UEA 

alparolis ankaŭ la antaŭan konsultiĝon, kiam UEA-reprezentanto Humphrey Tonkin skizis la pozicion de 

UEA:  “Centra al nia afero estas nia kredo, ke daŭripova evoluigo dependas de la kapablo de ĉiuj partioj 



komunikiĝi kaj interkompreniĝi. Tio postulas pli da atento al aŭtenta multlingvismo, al dialogo kun la 

civila socio, kaj al engaĝiĝo de la tuta homaro, ne nur registaroj, en la alfrontado de mondaj problemoj.”  

 

 

El la hungara al la malta, pere de Esperanto 
 

Probable malmultas la parolantoj de la hungara en Valletta kaj eĉ plimalmultas la parolantoj de la malta 

en Budapeŝto – sed tio ne obstaklis la tradukon de la verko de Imre Madách La tragedio de l’ homo el la 

hungara en la maltan. La konata malta Esperanto-poeto Carmel Mallia, uzante la Esperanto-tradukon de 

la tragedio de Madách fare dela hungaro Kálmán Kalocsay (1891-1976), lastatempe aperigis tiun 

ĉefverkon de la hungara literaturo en malta traduko – nur unu el multaj literaturaj verkoj kies 

tradukantoj, tra la jaroj, uzas Esperanton kiel tradukan pontolingvon.  

 

 

Afrika Komisiono de UEA renkontiĝis en Senegalo 
 

Thiès, Senegalo, estis la gastiganta urbo de la 8-a Afrika Kongreso de Esperanto, en la fina semajno de 

2022. Ĉeestis persone ĉiuj anoj de la Afrika Komisiono(el Burundo, Demokratia Respubliko Kongo, 

Madagaskaro, Tanzanio kaj Togolando), kune kun Esperanto-parolantoj el Kongo-Brazzaville, Senegalo, 

Belgio, Germanio, Rusio, Usono, Meksiko, Hispanio, Islando, Francio, Brazilo kaj Italio. La estrarano de 

UEA pri eksteraj rilatoj, François Lo Jacomo (kiu ankaŭ rolas kiel reprezentanto de UEA apud Unesko), 

estis inter la ĉeestantoj. Sur la tagordo estis: subtenado de junaj Esperanto-organizoj en pluraj afrikaj 

landoj, evoluigo de instrumaterialoj, Esperanto kaj la situacio de virinoj, kaj planado por eventuala 

Universala Esperanto-Kongreso en Afriko en baldaŭa estonteco.   

 

 

La Esperanto-movado funebras unu el siaj plej respektataj figuroj: Andrea Chiti-Batelli 
 

Andrea Chiti-Batelli, pledanto por eŭropa federalismo kaj por la internacia lingvo Esperanto, lastatempe 

mortis en Italio je la aĝo de 102. Verkanto de abundaj pamfletoj kaj artikoloj pri Esperanto kaj lingva 

diverseco, li instigis Eŭropan Union kaj Unuiĝintajn Naciojn pli aktive engaĝiĝi en antaŭenigo de 

multlingvismo unuflanke kaj en la serĉado de lingvaj pontoj aliflanke, precipe pere de Esperanto. Li forte 

kontraŭis tion kion li konsideris la hegemonio de la angla, kiu, laŭ li, endanĝerigas aliajn lingvojn. S-ro 

Chiti-Batelli estis parlamenta konsilisto al la Itala Senato kaj ankaŭ rolis kiel sekretario de italaj 

parlamentaj delegacioj al la Eŭropa Parlamento. En la Itala Senato li servis ankaŭ kiel direktorode ties 

Eŭropa Oficejo. Konata polemikanto, li prenis publikajn poziciojn pri tuta gamo de juraj kaj politikaj 

demandoj, inkluzive de politiko pri narkotaĵoj, mortpuno, kaj la problemo de mistrakto de infanoj, 

aldone al siaj deklaroj pri lingvopolitiko.  

 

 

Universala Esperanto-Asocio salutis la Tagon de Virinoj 
 



La mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Virinoj (8 marto 2023) promesas, ke la Asocio daŭrigos 

sian laboron “por virinaj rajtoj kaj por plibonigo de la situacio de virinoj kaj knabinoj tra la mondo, 

kunlabore kun aliaj civilsociaj organizoj.” 

 

“Genra egaleco kaj plena partopreno de virinoj en ĉiuj sferoj de la vivo estas esencaj. Ni devas 

antaŭenigi tiun egalecon ĉie,” deklaris la mesaĝo, aldonante, ke “la ĉi-jara temo de la observo-tago – 

Novigo kaj teknologio por genra egaleco – atentigas pri efikoj de la ‘cifereca divido’ sur ekonomiaj kaj 

sociaj malegalecoj.” 

 

Pere de sia tutmonda reto de parolantoj, la Internacia Lingvo Esperanto “donas okazon por vere 

internacia komunikado kaj komparado pri la situacio de virinoj ĉie en la mondo. Ni aparte estimas tiujn 

kiuj uzas Esperanton kiel voĉon de tutmonda civila socio.” 

 

Krome, “por plena inkluzivigo de virinoj, necesas lingva justeco,” tekstis la mesaĝo, “tiel ke virinoj: 

 “egale partoprenu en socio  

 “rolu en gvidaj pozicioj en ĉiuj sferoj kaj medioj  

 “ĝuu socian sekurecon, decan laboron kaj ekonomian liberecon  

 “havu plenan kaj egalecan aliron al edukado  

 “estu liberaj je ĉia perforto, kaj  

 “povu helpi en la kreado de pli bona mondo por ĉiuj.” 
 

Je Edukada Tago 2023, UEA substrekis aliron al edukado kaj multlingvismon 
 

La mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Edukado, la 24-an de januaro, aparte instigis al 

investado en edukado: “Fronte al tutmonda ekonomia krizo, pligrandigo de malegalecoj kaj klimataj 

ŝanĝoj, edukado estas akcelilo por progreso kaj problemosolvado. "Por investi en homoj, antaŭenigu 

edukadon” – jen la temo de la ĉi-jara Tago.” 

Pasintjare, en 2022, dum la Pintkunveno por Transformi Edukadon,” tekstis la mesaĝo,“membroŝtatoj de 

UN decidis investi pli forte kaj efike por antaŭenigi edukadon. Nuntempe, bedaŭrinde, pli ol duono de la 

infanoj de la mondo ne kapablas bone legi nek kompreni simplan rakonton, kaj pli ol 240 milionoj da 

infanoj kaj junuloj ne ĉeestas klasojn.” 

“Inter la baroj al plena edukado por ĉiuj estas lingvaj problemoj. Lingva diskriminacio malebligas al 

multaj homoj ricevi edukadon en siaj denaskaj lingvoj aŭ eĉ en lingvoj kiujn ili komprenas. Ĝi ankaŭ 

malhelpas diskonigon de scioj akumulitaj de indiĝenaj popoloj kaj tradiciaj komunumoj. Egaleco en 

edukado devas rekoni ĉiujn formojn de scioj kaj ĉiujn lingvojn. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Oficejo por rilatoj kun UN, Universala Esperanto Asocio, 777 United Nations Plaza, New York, NY 

10017.  [1] 212-687-7041.  www.esperantoporun.org.  

http://www.esperantoporun.org/

