
AMO 82: LA GENERACIO Z 
KAJ ESPERANTA ESTONTECO

SEMINARIO EN ĈINIO EN JANUARO 28, 2022.

LIVERO PER ZOOM:

ĈINA TEMPO: 19:30 – 21:30
UTC (UNIVERSALA TEMPO): 11:30 – 13:30
CET (CENTREŬROPA TEMPO): 12:30 – 14:30

ENKONDUKO DE SMG AL LA TEMO

AMO 82 – UEA 2022Z



Por aliri la temon

 Por AMO-seminario numero 77 okazigita en 
septembro 2021 en Pollando, ni analizis la 
membraron de UEA por 2020, kun notado de 
junaj membroj (ĝis 35-jaraj – do en TEJO-
aĝo). La rezulto ege surprizis nin. Ni sciis, ke
ege mankas junuloj tra Eŭropo, sed la manko
tra Azio estis eĉ pli signifa. Miriga, ĉar en Azio
multas junaj esperantistoj. Ial ili ne trovas la 
vojon al la membraro de UEA.
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Metodologio por la esploro

Mi prenas la kvin landojn kun la plej granda
nombro de individuaj membroj UEA (el 2020), 
zorgante tamen pri sufiĉa trakontinenta
reprezentiĝo. Nur por Azio mi allasis ses landojn. 
La cifero por Ameriko rilatas nur al Latinameriko, 
do el la analizo forfalas Norda Ameriko, MONA 
kaj Oceanio, kiuj nemulte influas la bildon. Ĉiuj
membrociferoj laŭ la stato de la Reta Oficejo en 
Sept 2021 (prepare al AMO 77).



La rezultoj por la kontinentoj

 Mi eliras el la supozo, ke en la mondo estas
kvin signife loĝataj kontinentoj. Multaj rezultoj
estas ege surprizaj kaj instruaj. Analizo sube, 
kun la landaj ciferoj poste.



Kontinentaj komentoj

 Afriko: Atendebla rezulto, tio spegulas la demografiajn
trajtojn de la ĝenerala popolo.

 Ameriko (latina): Rezulto grandparte pro la tre sukcesa
hispanlingva kurso, saĝe ligita al membreco de UEA. Modelo
por aliaj kontinentoj!

 Eŭropo: Atendebla rezulto. La landoj tie luktas delonge entiri
pli junajn membrojn, kaj por si mem kaj por UEA kaj la aliaj
asocioj. Landoj, kiuj povos konsili pri pluiraj vojoj estas la pli
sudaj landoj, Hispanio kaj Italio, krome Rusio).

 Azio: Granda surprizo. Azio ne estas tia fonto de juneco, kiun
ni imagis! Ĉefe Japanio havas ekstreman demografion –
movade kaj entute, sed la ceteraj du plej grandaj landoj
montras similajn trajtojn. Nepra temo por nova AMO! La 
nuna! Por juneco, UEA devas turni sin al aliaj
landoj – Indonezio, Filipinoj kaj similaj!
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Afriko kaj Ameriko – sen surprizoj

 Jen la fontoj
de rejunigo
por UEA.

Z 
tri
um
fas



Eŭropo kaj Azio

 Pri Eŭropo, 
ni delonge
scias pri la 
malbona
stato.

 La Azia
surprizo!

ZZZZ



Kaj tamen… junuloj estas!

 Indonezio



Kaj tamen … Junuloj estas!

 Koreio – dum la Kongreso de ILEI en Busan



Kaj tamen … junuloj estas!

 Barato – Universitato Premĵi, Bengaluru

Ĉiuj fotoj
de SMG



Kaj tamen… junuloj estas!

 Nepalo, kunsideto en la sidejo en Tamel, Katmanduo



Kaj tamen… junuloj estas!

Ĉinio –
pli junaj
homoj en 
Zhiao-
zhiang



Aktiveco de fakaj asocioj en Azio

 //Tabelo kompilata kaj aldonota



Aktiveco de fakaj asocioj en Azio

Klarigoj de la tabelo

● =  Tutlanda acocio/sekcio/filio aŭ simila ekzistas kaj estas akceptita.

○ =   Aktiveco en la lando estas; en ILEI temas pri reprezentanto aŭ kontaktpersono; UMEA ŝajne
havas nur membrojn tra Azio, IKEF havas aktivulojn, eĉ estraranojn, sen anoncita filio.

Konkludoj:

La plej aktivaj instancoj estas UEA kaj ILEI. Sekvas la komercistoj: IKEF fortas tra Azio. 

La plej aktivaj landoj estas Japanio, Ĉinio , sekvataj de Koreio.

Rekomendoj:

 LIBE trovu fortojn por trovi blindulojn tra Latin-Ameriko, Afriko kaj Azio kaj ekservu
ilin. La tri kontinentaj komisionoj de UEA devus aktive kunlabori pri tio. Blinduloj
agas en Koreio – malkovro pro la nuna seminario.

 Fervojistoj agu pli forte tra Azio, kie fervojo elane evoluas plurlande.

 Filipinoj nepre ludu pli fortan rolon kun sia juneca membraro. Certe eblos nomumi
iun por ILEI.

 La Azia Komisiono ege pli aktive gvidu la penetron de Fakaj Asocioj al Azio.



Kongresoj tra Azio



AMO-svarmo tra Azio

AMO neniel kompareblas kun grandaj kongresaj programoj, sed
AMO estas signife pli universala ol ajna alia programo de UEA; 
tion vi vidos en la sekva bildo.
Kongresoj bezonas inter unu kaj tri jaroj da preparo.

AMO bezonas inter unu kaj tri monatoj. AMO montras la aktivan
vizagon en UEA, kie neniu alia kongreso povas.

 Israelo: Evidenta manko. Ni survojas al anonco pri seminario.

 Filipinoj: Ege dezirinda estus ricevi informojn, kiel ili transformis
mortantan/intan asocion al nova junulara kolektivo. La movado
povus lerni de iliaj atingoj!

 Koreio: Talento estas, AMO devas ekspluati tion!

 Centra Azio: Tiuj landoj devos povi fari ion per AMO.



AMO-svarmo tra Azio

AMO 
agas
tra
Azio!



Konkludoj kaj rekomendoj

 UEA ege varbu pli da junaj membroj tra Azio

 UEA pretigu strategion, ke ĝiaj servoj kaj
argumentoj estu pli allogaj por junuloj.

 UEA evoluigu siajn programojn de la lastaj
jaroj, kiuj devus esti allogaj por junuloj.

 SMG ege laboros altigi la nombrojn de junaj
membroj en Koreio kaj Ĉinio

 La Azia Komisiono ekestu pri ago-kapabla kaj
avangardu en la streboj por pli forta azia
membraro en UEA.


