
Temo: Eŭrazia Ekonomia Komunumo

Kontribuo de Stefan MacGill pri
la koncepto de en- kaj inter-konti-
nenta kunlaboro tra la jaroj



 Grandaj kvantoj da komercado inter la du 
kontinentoj.

 Historiaj atestoj: trafiko laŭ la silka vojo.

 Trajnservo inter Ĉinio kaj Eŭropaj urbegoj.

 Eksporta trafiko el Barato, Vjetnamio kaj
aliaj.

 Migrintaj azianoj tra Eŭropo spronas
komercadon.

Fortega kresko de azia kaj golflanda aviado.



*

* Jam tradicia, per unue la Kunlaboro pri Fero kaj
ŝtalo (1952)

* Benelukso delonge (ĉ. 1954) havas komunan
komercan zonon.

* Tio kontribuis al la kreo de la Eŭropa Ekonomia
Komunumo (ĉ. 1965)

* EEK progresis ĝis la fondo de EU en 1993.

* EU kreskis ege, de 4 landoj ĝis 6, poste 9, 12, ĝis la 
nuna 26.

* Sekvabilde ni listigas la membro-Statojn aranĝitaj
laŭ la jaroj de aliro”



*1957, fondomembroj: Belgio,k Francio, Germanio, 
Nederlando, Luksemburgo

*1973: Irlando, Britio (Sed tiu poste retiris sin).

*1981: Grekio

*1986: Hispanio, Portugalio

*1993: Danlando

*1995: Aŭstrio, Finnlando, Svedio

*2004: Ĉeĥio, Hungario, Pollando, Slovakio, 
Slovenio, Estonio, Latvio, Litovio, Malto, Kipro.

*2007: Bulgario, Rumanio

*2013: Kroatio



*Siatempa kunlaboro okazis per SEATO, tra la 
sudorienta Azio kaj Oceanio.

*La ĉina iniciato pri ‘Zon-kaj-Vojo’ malfermis
multajn ligojn – ekz. kun Mjanmaro.

*
*//Mi bezonas pliajn informojn pri enazia

kunlaboro.



*La Nord-Amerika kunlaboro funkciis tra pluraj
jaroj, nun malpli.

*La Organizo de Amerikaj Ŝtatoj (OAS) agadas
kunordige.

*
*//Mi bezonas pli da informoj



*La Afrika Unio strebas multjare
ligi la landojn.

*Lastatempe stariĝis zonoj de pli
libera komercado.

*La orienta Afriko delonge iom kunlaboras, same 
kelkaj okcidentafrikaj landoj.

*La esperantistoj havas la Afrikan Komisionon kaj la 
regulaj afrikaj kongresoj.



*Delonge Aŭstralio kaj Nov-Zelando komercas laŭ
favoraj konsentoj.

*La maoria kulturo
ludas fortan rolon
en tio

*Tradicie tiuj du landoj forte komercis kun Britio.

*Post tiu malkresko, Oceanio delonge komercas kaj
aziaj landoj.



*Pri Oceania-Azia kunlaboro, pioniris la 
traktato SEATO.

*Oceanio havas abundajn mineralajn
rimedojn, kiun Azio bezonas.

*Brazilo havas abundajn, ĉefe agrikulturajn
produktojn, kiujn la mondo bezonas.

*Azio delonge komercas kun Eŭropo kaj la 
mondo.

*Kanado kaj Usono delonge komercas inter 
si, iom malpli kun Meksiko.



Globalizigo estas tro longe rigardata kiel ekspluatado de 
riĉaj landoj kontraŭ malpli riĉaj.

La globalizigo nun ricevas malbonan reputacion, sed ĝiaj
spuroj fortas kaj daŭras.

La pluiro estas la redifino de la rolo kaj amplekso de 
globa komercado.

En tiu redifino, emfazata estu la egalecaj kunlaboraj
rilatoj.

En tiu redifino, emfazata estu je rilatoj reciproke utilaj.



* IKEF havas fortegan aziajn bazon, kaj plej
malfortas en Eŭropo.

* Tiu agema faka asocio formu koheran planon
por fortigi sin tra Eŭropo.


