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UNESKO salutis la mondan kongreson de Esperanto
“UNESKOestas feliĉa kaj fiera labori flanke de UEA ekde jardekoj por antaŭenigi la kulturan kaj lingvan
diversecon, same kiel por antaŭenigi la gravecon de tiu diverseco por konstrui kaj fortigi pacon.” Per tiuj
vortoj,transdonitaj per mesaĝo de la Vica Ĝenerala Direktoro Tawfik Jelassi, la ĝenerala direktoro de
UNESKO sinjorino Audrey Azoulay sendis siajn salutojn al la nunjara Virtuala Kongreso de Esperanto,
organizita en julio de Universala Esperanto-Asocio. La saluto de UNESKO aparte laŭdis la laboron de la
Asocio por enkonduki aperigon de la UNESKO-Kuriero ankaŭ en Esperanto – tasko nun plenumata de la
al UEA aliĝinta landa asocio la Ĉina Esperanto-Ligo.
Dumilo da homoj, el pli ol cent landoj, partoprenis la Virtualan Kongreson. Inter
la diskutitaj temoj, aldone al la laboro de UEA kaj al prelegoj, seminarioj, kaj
muzikaj kaj teatraj prezentoj, estis la Internacia Jaro de Paco kaj Konfido 2021,
deklarita de UNESKO kaj la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj. La kongreso
dediĉis apartan atenton ankaŭ al la temo interkultura kompetento.
La Asocio esperas renkontiĝi fizike en Montrealo en la venonta jaro. La
kongrestemo de 2022 estos plia elpaŝo de UNESKO: “Lingvo, Vivo, Tero: La
Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj.”

La Asocio emfazas la gravecon de indiĝenaj lingvoj
La 9-a de aŭgusto, la Internacia Tago de la Inidiĝenaj Popoloj de la Mondo, ricevis apartan atenton de
Esperanto-parolantoj ĉe la sojlo de tio kio fariĝos, je la unua de januaro 2022, la Jardeko de Indiĝenaj
Lingvoj. “La Deklaracio de Unuiĝintaj Nacioj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj, tradukita ankaŭ en
Esperanton, agnoskas la homajn rajtojn kaj fuindamentajn liberecojn de indiĝenaj popoloj, kaj ankaŭ la
rajton al memdeterminado, aŭtonomio kaj memregado,” deklaris mesaĝo de Universala EsperantoAsocio al UN kaj Unesko. “Grava parto de tiuj rajtoj estas la konservado, revivigo kaj evoluigo de iliaj
lingvoj, kulturoj, tradicioj kaj institucioj. Ni memoriĝas la Ŝtatojn pri la sindevigoj sekve alprenitaj, kaj
samtempe atentigas pri la rolo de la civila socio en la realigo de la Deklaracio.”

La mesaĝo de UEA rimarkigis, ke “Respekti, konservi kaj evoluigi la diversecon, kaj trovi bonajn
manierojn interkomunikiĝi, interkompreniĝi kaj interkunlaboriformas la bazan ideon de Esperanto, kiel
lingva kaj kultura fenomeno.” Plie, “La internacia lingvo Esperanto ne celas forigi la lingvojn de la
unuopaj komunumoj sed faciligi interkomunumajn kontaktojn, dum ĉiuj lingvoj rajtas evolui ene de
siajpropraj teritorioj. En tiu senco, la parolantoj de Esperanto defendas la lingvan kaj kulturan
diversecon, kontraste al la tro ofta praktiko de la grandaj naciaj lingvoj, kies parolantoj ja okupas pli kaj
pli da spaco koste de pli malgrandaj lingvoj.”
La kongreso de UEA en la jaro 2022 estos, laŭ la mesaĝo, “unu el la internaciaj aranĝoj, kiuj helpos lanĉi
la Jardekon por la periodo 2022-2032. Festante la Internacian Tagon de la Indiĝenaj Popoloj de la Mondo
2021, ni anoncas nian fortan subtenon de la Jardeko, kiu formos okazon por festi kaj firmigi la kulturan
kaj lingvan diversecon, antaŭenigi inkluzivigon kaj homajn rajtojn, kaj konstrui pacon kaj evoluigon.”
Aldone al sia mesaĝo, la Asocio desegnis kaj distribuis afiŝojn en pluraj lingvoj por festi la Internacian
Tagon. Sesio de la virtuala kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj estis dediĉita al
altnivela diskuto de indiĝenaj lingvoj, kun aparta atento al la indiĝenaj popoloj de Usono, Kanado,
Barato, Irano kaj Benino, kaj kun aparta emfazo je gepatralingva instruado.

Organizo de la Esperanto-junularo esprimas sin je Junulara Tago
Okaze de la Internacia Junulara Tago, la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), kiu proksime
kunlaboras kun UEA, eldonis mesaĝon pri la centra rolo ludata de gejunuloj en la publika sfero. Junulara
partopreno estas rimarkinda kaj esenca, laŭ la mesaĝo, en la kampoj de klimata agado, genra egaleco,
socia justeco, paco, sekureco, kaj aliaj temoj gravaj al homaj rajtoj.
La mesaĝo atentigis pri la temo de la nunjara Junulara Tago, “Transformaj Mangaĵaj Sistemoj: Junulara
Novigado por Homa kaj Planeda Sano.” Tian transformon oniatingos, asertis la mesaĝo, “nur se junaj
homoj estas aktiva parto de la solvo.”
Subtenante la mesaĝon de TEJO, Universala Esperanto-Asocio laŭdis la kreskantan partoprenon de junaj
parolantoj de Esperanto en la laboro de la sistemo de Unuiĝintaj Nacioj: “Junuloj estas la aktivistoj de pli
bona estonteco.”

Nova numero de la UNESKO-Kuriero aperis en Esperanto
Disponebla en ok lingvoj, inter tiuj Esperanto, la Unesko-Kuriero por aprilo-junio 2021 havas kiel
ĉeftemon la defiojn kiujn frontas la hodiaŭa junularo. Juneco, krom amuza kaj ekscita tempo, ĉiam estas
malfacila, kun duboj kaj gravaj decidoj. La revuo pritraktas la efikojn de la Pandemio de KOVIM-19 sur la
vivo de junuloj ĉirkaŭ la mondo. Sed ĝi ankaŭ montras la gravan rolon de la junularo, kiu ne akceptas
malegalecon, batalas por mediprotektado, antaŭenigas solidarecon kaj defendas demokration.

La numero enhavas ankaŭ aliajn gravajn temojn, kiel ekzemple la efikojn de konspiraj teorioj, la situacion
en Haitio, kaj la lingvan malegalecon de interreto. Ĉi-lasta estas aparte interesa al esperantistoj, kiuj jam
delonge argumentas, ke la plej potencaj mondaj lingvoj emas domini internacian komunikadon kaj emas
neglekti la parolantojn de aliaj lingvoj.

Lingvo, Konflikto kaj Sekureco
La angla kaj Esperanto estis la du lingvoj uzataj por la simpozio pri Lingvo, Konflikto kaj Sekureco kune
organizita de la Ulstera Universitato (Belfasto, Nord-Irlando) kaj la Centro de Esploro kaj Dokumentado
pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED), kun financa subteno de Esperantic Studies Foundation (ESF). Unu el
inter okaza serio de simpozioj nomataj laŭ la memoro de la japana diplomatoInazo Nitobe, vica ĝenerala
sekretario de la Ligo de Nacioj, la renkontiĝo kunigis grupon de internaciaj fakuloj pri la temo la 26-an kaj
27-an de julio.
Kvar ĉefaj subtemoj estis konsiderataj: lingvopolitiko en Nord-Irlando, la lingvo en humanaj krizoj, la
lingvo en sekureco kaj konfliktosolvado en Eŭropo, kaj la antaŭenigo de lingva justeco.
Inter la parolantoj en la virtuala kunsido estis fakuloj el nordamerikaj kaj eŭropaj universitatoj kaj el la
Organizo por Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo, kaj UNESKO.
https://esfacademic.org/en/nitobe-2021/

Prezidanto de la Brazila Beletristika Akademio aldoniĝis al la Honoraj Patronoj
de UEA
Longjara brazila esperantisto, Marco Americo Lucchesi, estis lastatempe nomita de la estraro de UEA al
la Honora Patrona Komitato de la Asocio. Lucchesi, profesoro de la Federacia Universitato de Rio-deĴanejro kaj bone konata kiel verkisto, estas la nuntempa prezidanto de Brazila Beletristika Akademio,
unu el la plej respektataj institucioj de Brazilo.
Li estas konata pro sia defendo de indiĝenaj lingvoj kaj homaj rajtoj. Sub lia gvido konstante okazas
edukaj kaj literaturaj projektoj en malriĉaj kvartaloj kaj en prizonoj. Pri li Umberto Eco, itala fakulo kaj
kritikisto, diris: “Lia intensa, kreiva laboro rezultigis verkaron belegan.” En 2019, li fariĝis la unua
prezidanto de la Brazila Beletristika Akademio kiu ricevis indiĝenajn reprezentantojn kiel prelegantojn en
indiĝenaj lingvoj en la Akademio.
Lucchesi lernis Esperanton dum sia junaĝo (li naskiĝis la 9-an de decembro 1963) kaj publike subtenas
tiun lingvon. Li estis akceptita al la Honora Patrona Komitato de UEA dum la 2-a Virtuala Kongreso de
Esperanto (VK), la 24-an de julio 2021.

Internacia Tago de Esperanto estas proponata al UNESKO
La 26-a de julio, la dato de publikigo de Esperanto en 1887, estas
festata en la Esperanto-movado kiel Internacia Esperanto-Tago,
tago kiam Esperanto-parolantoj memoras la multajn kontribuojn
de la lingvo al la paca movado, al internacia kompreniĝo, kaj al la
lukto por lingva justeco.
Esperanto jam estis deklarita nacia nemateria kultura heredaĵo
de Pollando kaj Kroatio, la UNESKO-kuriero aperas en Esperanto,
kaj lastatempe aperis Esperanto-traduko de volumo kiu markis la
unuajn sepdek jarojn de tiu organizo. Tra sesdek jaroj UEA
kontribuas al la laboro de UNESKO por alproksimigo de okcidento
kaj oriento per sia Serio Oriento-Okcidento de literaturaj
tradukoj.
UEA sendis oficialan leteron al UNESKO, kaj naciaj Esperantoasocioj laboras kun la naciaj UNESKO-komisionoj en la propraj
landoj.

Rifuĝintoj kaj lingvo: UEA alfrontas mondan problemon
“Lastatempa komuniko de Unuiĝintaj Nacioj klarigas, ke la nombro de homoj forigitaj el siaj hejmoj pro
perforto, milito aŭ homrajtaj atencoj atingis 82,4 milionojn en la jaro 2020 – 4% pli ol en 2019. Inter 2018 kaj
2020, preskaŭ unu miliono da infanoj naskiĝis kiel rifuiĝintoj. Laŭ la Alta Komisionestro de UN pri Rifuĝintoj,
Filippo Grandi, pli ol unu procento de la tuta homaro estas perforte dislokita.” Tiel komenciĝis deklaro de
Universala Esperanto-Asocio okaze de la Monda Tago de Rifuĝintoj, 20 junio, 2021.
“La temo de la nunjara Tago de Rifuĝintoj estas Kune ni Saniĝas, Lernas kaj Brilas” aldonas la deklaro. “Per tiu
temo oni atentigas pri la neceso, ke rifuĝintoj aliru sanajn, edukajn kaj sportajn servojn. Ni saniĝas kune, kiam
ĉiuj ricevas la bezonatan prizorgon. Kiam ni lernas kune, ni kreas pli fortan komunumon. Ni brilas, kiam ni
ludas kune kiel teamo. Krome, nur inkluzivigo ebligos pli bonan restarigon post KOVIM-19.”
Kiel atentigas la deklaro, “La lingva dimensio gravegas. Per kiu lingvo rifuĝintoj aliru tiujn servojn? Tio ja ne
estas facila demando, ĉar oni devas respekti la devenon de rifuĝintoj, helpi ilian adaptiĝon en nova ĉirkaŭaĵo
kaj subteni la plej vastan kaj riĉan edukadon. Multfoje rifuĝintoj ne komprenas aŭ erare komprenas
vivosavajn informojn kaj ne kapablas komuniki por peti helpon. Ili suferas, ekzemple, pro lingva handikapeco
aŭ malfido kaj alfrontas multajn obstaklojn rilate al lingvo.”
“Homoj aliras la homajn rajtojn pere de lingvoj. Tiel, la respekto al ies lingvo estas la respekto al tiu homo
mem. La lingvaj rajtoj estas ĝuste lingvaj homaj rajtoj. Fronte al tio, la Esperanta movado subtenas lingvan
justecon en ĉia komunikado, kaj proponas Esperanton kiel unu bona vojo, inter aliaj. Esperanto povas helpi
kaj rifuĝintojn kaj gastigantojn, kiel ilo por interkompreniĝo kaj kultura dialogo.”

La deklaro memorigas sian legantaron pri la laboro jam farata de parolantoj de Esperanto: Esperantistoj en la
tuta mondo partoprenas en agadoj por helpi rifuĝintojn, interalie, per tradukado de gravaj informoj,
instruado de lokaj lingvoj kaj de Esperanto. Bona ekzemplo, inter multaj aliaj, estas serio da retejoj kiuj
instruas lingvojn kaj donas utilajn informojn pri la vivo kaj laboro en Germanio, Aŭstrio, Slovakio, Rusio kaj
Ĉeĥio, pere de multaj lingvoj, inkluzive de Esperanto.”
Fine, la deklaro memorigas siajn legantojn, ke “Antaŭ du monatoj, nia Asocio estis inter tiuj kiuj kunvokis
virtualan simpozion pri Lingvo kaj Migrado. La simpozion, kiun alparolis inter aliaj la verkistoj Viet Thanh
Nguyen kaj Jhumpa Lahiri, kunligis pli ol mil partoprenantojn el kvindeko da landoj por pridiskuti interalie
lingvajn servojn, multlingvan edukadon, kaj lingvajn homajn rajtojn de rifuĝintoj.”

UEA intervenas pri lingvo kaj edukado
En serio da intervenoj de unu el la reprezentantoj de UEA ĉe UN, Francis Hult, Prof. Hult atentigis pri la
graveco de lingvo en edukado. En la iniciato de UNESKO, Edukadaj Estontecoj, kaj en antaŭpreparaj
diskutoj pri la Agadprogramo Doha pri Plej Neevoluintaj Landoj, prof. Hult memorigis, ke multaj junuloj
ne havas aliron al edukado en lingvo kiun ili komprenas. Memevidente, tio konsistigas grandegan
obstaklon al bonkvalita edukado kaj eduka egaleco. Raportoj de UNESKO kaj la Monda Banko montris, ke
multaj landoj ne havas politikojn pri multlingva edukado, kaj ke, tie kie politikoj ekzistas, ili estas
nekomplete realigataj.
Lingva aliro al edukado estas esenca, ne nur por lernado, sed ankaŭ por ĉiuj aspektoj de evoluigo. UEA,
kiel ĝi ripete emfazis, subtenas multlingvan edukadon kiu inkluzivas la gepatran lingvon, kune kun lingvoj
de pli vasta komunikado – regiona, nacia, kaj internacia.
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