
   EKO 2021-38  sendita el Budapeŝto la 11an de septembro 

Al: Komitato, sekcioj kaj aktivuloj de ILEI, Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA (aliĝintaj kaj ne). Plie al la 
Komitato, Konsilianoj, regionaj komisionoj de UEA, TEJO-estraro, gazetaro, partoprenintoj en iuj 
AMO-seminarioj, aliaj listoj kaj unuopuloj. Pli ol 1500 ricevantoj. Kun plusendoj pli ol 2000. 

Por tuja uzo kaj plia diskonigo inkluzive de la alkroĉaĵoj kun indiko de fonto: EKO de ILEI kaj UEA 

Virinoj antaŭen tra Afriko 
La 29-an de aŭgusto 2021, Esperantista Virina Asocio en Afriko (EVAA) organizis 
retrenkontiĝon sub la temo "Emancipiĝo de la esperantistaj virinoj en Afriko". Entute 12 
personoj partoprenis el DR Kongo, Madagaskaro, Malio, Senegalo, Kanado, Nepalo, Brazilo, 
Germanio, Belgio kaj Togolando. 

La etoso estis bona, interesa kaj aparte pro la kontribuoj de eminentuloj en Esperantujo kiel 
Ĵajro, kiu proponis al ni pri komerco, Helga Artistino, Heidi Goes parolis pri agrikulturo, Didier 
Apélété Agbolo (togolanda viro) konsilis nin pri mastrumo de projekto kaj John Huang elstara  
E-komercisto pri bonaj medicinaj ajloj. Ĉiuj intervenis dum la zom-renkontiĝo. 

La retkunvenoj de EVAA celas roli kiel diskutejo, kie virinoj kaj aliaj interesatoj pri virinaj 
streboj povas libere interparoli pri emancipaj aspektoj kaj aktivaĵoj favore al bona 
disvolviĝado de la afrikaj virinoj esperantistaj. La renkontiĝo estas malfermita al la publiko 
kaj ĉiuj estos bonvenaj aliĝi kaj partopreni. La venonta retrenkoniĝo ĉefteme enfokusiĝos pri 
komerco. 

Tiu ĉi retrenkontiĝo okazis sub mia gvido kaj tiu de Alexandrine Omba. Decide ni, virinoj, 
volas ekmoviĝi agade pri komerco venontjare, ĉar ni kunlaboras unuavice por nia disvolviĝo. 

Miora RAVELOHARISON, membro de la Afrika Komisiono de UEA 
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AMO 77 eksponas nian junecon 
Tiu Seminario pri Aktikvula Maturigo venis al fino ene de la lastaj horoj. Grava nova 
materialo lastmomente preparita donas surprizan enrigardon al la juna membraro de UEA. 

Jen tre baza (sed valida) analizo pri la grado de rejunigo tra kvar plej signifaj kontinentoj: 

Konkludoj: Afriko ne surprizas. Tiu rezulto nur spegulas la demongrafion de la tuta 
kontinento. La bona pozicio de Latinameriko estas klarigebla grandparte per la mirinda 
sukceso de la hispanlingva kurso kaj la lerto de UEA enpreni ties kursfinintojn. Tio okazis 
precipe en Kolombio, Meksiko kaj Ĉilio. 

Eŭropo havas mizeran rezulton, kiun ni delonge scias. Sed la granda surprizo de la esploro 
estas la nejuna stato de nia azia movado! Neniu imagis, ke ĝi postrestus eĉ Eŭropon! Ni ĉiuj 
scias, ke de jardekoj Japanio eniris demografian krizon – la landon mem kaj nian movadon. 
Sed kiu imagis, ke Koreio kaj Ĉinio sekvas rapide malantaŭ ni. Azianoj ja havas mirindan  
kapablon aspekti pli junaj ol ili fakte estas (EKO povus citi multajn ekzemplojn ☺). Sed en la 
UK kaj ILEI-kongresoj en Koreio en 2018 ni ŝajne dronis en maro de entuziasmaj junuloj. 
Kial ili ne vidiĝas? Same pri la Kongreso de ILEI en Kunming, suda Ĉinio. 

Klare la AMO-programo 
devos urĝe okazigi 
semaririon en unu el tiuj 
tri lando por trakti la 
temon de rejunigo de la 
komunumo kaj la 
membraro de UEA kaj 
TEJO. Ni jam eklaboras 
starigi tion frue en 2022.  

Por fari ene de du tagoj, 
ni devis elekti po kvin 
landojn el ĉiu kontinento 
– tiuj kun la plej granda 
nombro de individuaj 
membroj de UEA, sed 
zorgante pri bona 
trakontinenta distribuo. 
Por Azio ni allasis ses 
landojn. 



Kompreneble, membreco en UEA ne reprezentas la tutan komunumon, kio tendencas esti 
pli juna. UEA kaj TEJO devas elpensi strategiojn por igi sin pli popularaj por junuloj! 

Pri AMO 77 ni sendos pliajn materialojn per posta EKO-komuniko. Detaloj pri AMO 77, 78, 
79, 80 kaj 81 sekvos tuj kiam arigeblaj! 

Ondo kalendaras septembre 
En la novaĵretejo La Ondo de Esperanto aperis listo de Esperantaj jubileoj kaj memordatoj 
por septembro 2021, kiun komence de ĉiu monato kompilas la Ruslanda ĵurnalisto 
Aleksander Korĵenkov. Legu ĝin ĉe 
https://sezonoj.ru/2021/09/septembro-9/ 

========= vortoj:  580 ========= 

Ĉi tiu komuniko estas disponebla laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite Samkondiĉe 4.0 Tutmonde. 
Por pli da informoj vidu ĉe: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. 

Aperintaj komunikoj legeblaj kaj elŝuteblaj ĉe: http://aktivulo.net/eo/content/komunikoj-pri-agado. La prezento estas ĝisdata ĝis 
la fino de majo 2021 (per EKO 2021-22). Vidu ilin laŭjare, kun klaraj enhavaj indikoj por ĉiu jaro depost 2014.

ALDONU VIN: Skribu al <stefan.macgill<ĉe>gmail.com>. Neniu alira kondiĉo aldone al valida retadreso. Malferma al Aligitaj 
Membroj, eksmembroj, neniam-membroj, klingonuloj, volapukistoj, atistoj, itistoj, ujistoj, iemuloj, Duolingintoj, ktp. 

SUBTRAHU VIN: Skribu al la supra adreso. Donu vian nomon, retadreson, landon kaj (se eble) la grupon aŭ kialon por via 
ĉeesto en la ekspedolistoj.

Por Europo, eble 
la dsudaj landoj 
–Hispanio, Italio 
kaj aliaj, kiuj 
povos doni utilan 
gvidon.  
Surprizas Rusio. 
Kiel ili sukcesis 
atingi tiom bonan 
rezulton? 

Por Azio nia sola 
espero estas 
rigardi al Filipinoj 
kaj Inonezio kaj 
similaj landoj. 

TEJO nepre 
devas labori pri 
Azio kaj Eŭropo! 


