
        Esperanto below↓ 

Languages – conveyors of cultures 

Message of the Universal Esperanto Association on World Day for 

Cultural Diversity for Dialogue and Development, 21 May 2022  

Culture surrounds us and is part of our identity. It influences what we think about 

ourselves and others. Culture helps us understand the world and decide how to act. In truth, languages 

and cultures convey all human experience. Thus, intercultural dialogue is essential for building peace and 

significant development.  

We recall the words of UNESCO’s Universal Declaration on Cultural Diversity (available also in Esperanto 

translation): “In our increasingly diverse societies, it is essential to ensure harmonious interaction among 

people and groups with plural, varied and dynamic cultural identities as well as their willingness to live 

together. Policies for the inclusion and participation of all citizens are guarantees of social cohesion, the 

vitality of civil society and peace.”  

Although most conflicts in the world have a cultural dimension, all cultures also include concepts of mutual 

understanding and dialogue. Cultural diversity and dialogue advance human rights and fundamental 

freedoms and offer a more aware intellectual, emotional, moral and spiritual life.  

As repositories and carriers of cultures, languages need stronger support from governments and 

international organizations – particularly with regard to innovative use of mass media and communication 

technologies, including the establishment of public spaces for the use, teaching and dissemination of 

languages.  

Multilingualism is a way of protecting and conserving the diversity of languages and cultures, and 

advancing understanding. The peoples of the world have a right to the full use of their own languages, 

and to have at their disposal the means to move easily among languages, including the international 

language Esperanto.  

The cultural and linguistic diversity of the world is particularly evident among indigenous peoples, and 

their cultures and languages are the most at risk. The year 2022 is the first year of the International Decade 

of Indigenous Languages. The decade will form the main theme of the World Congress of Esperanto, taking 

place from 6 to 13 August in Montreal, Canada. 

Through the international language Esperanto, created to advance peace and full international non-

partisan communication, the speakers of Esperanto facilitate relations among people throughout the 

world and cultivate a sense of solidarity and respect among peoples.   



Lingvoj – portantoj de kulturoj 

Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Monda Tago por 

Kultura Diverseco por Dialogo kaj Evoluigo, la 21-an de majo 2022. 

Kulturo ĉirkaŭvolvas nin kaj estas parto de nia identeco. Ĝi influas kion ni pensas 

pri ni mem kaj pri aliaj. Kuturo helpas nin kompreni la mondon kaj decidi kiel agi. Verdire, lingvoj kaj 

kulturoj peras ĉiujn homajn spertojn. Tiel, interkultura dialogo nepre necesas, por konstrui pacon kaj 

signifoplenan evoluigon. 

Ni memoru la Universalan Deklaracion de Unesko pri Kultura Diverseco (disponebla ankaŭ en Esperanto): 

“En niaj ĉiam pli diversaj socioj, esencas garantii harmonian interagadon inter homoj kaj grupoj kun pluraj, 

variaj kaj dinamismaj kulturaj identecoj, kiel ankaŭ ilian pretecon kune vivi. Politikoj, kiuj celas la inkluzivon 

kaj partoprenon de ĉiuj civitanoj, estas garantiiloj de socia kohero, kaj de la vigleco de civila socio kaj de 

paco.” 

Kvankam la plejmulto de konfliktoj de la mondo enhavas kulturan dimension, ĉiuj kulturoj ankaŭ enhavas 

konceptojn pri interkompreniĝo kaj dialogo. Kultura diverseco kaj dialogo povas antaŭenigi homajn rajtojn 

kaj fundamentajn liberecojn, kaj proponi pli konscian, intelektan, emocian, moralan kaj spiritan vivon.  

Kiel deponejoj kaj portantoj de kulturoj, lingvoj bezonas pli fortan subtenon de registaroj kaj internaciaj 

organizoj – precipe rilate al novigaj uzoj de amaskumunikiloj kaj komunikaj teknologioj, inkluzive de 

starigo de publikaj spacoj por utiligado, instruado kaj disvastigo de lingvoj. 

Multlingvismo estas vojo por protekti kaj konservi la diversecon de lingvoj kaj kulturoj, kaj antaŭenigi 

komprenemon. La popoloj de la mondo rajtas plene uzi siajn proprajn lingvojn, kaj havi ankaŭ je sia 

dispono ilojn por facile moviĝi inter lingvoj, inkluzive de la internacia lingvo Esperanto.   

Kultura kaj lingva diverseco de la mondo aparte abundas inter indiĝenaj popoloj, kaj tiuj kulturoj kaj lingvoj 

estas la plej endanĝerigataj. La jaro 2022 estas la unua de la Internacia Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj. Tiu 

estos la ĉeftemo de la Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazos de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto en 

Montrealo, Kanado. 

Per la internacia lingvo Esperanto, kreita por antaŭenigi pacon kaj plene internacian kaj senpartian 

interkomunikadon, la parolantoj de Esperanto subtenas interkulturan kompreniĝon kaj dialogon. Per 

Esperanto la parolantoj de tiu internacia lingvo plifaciligas rilatojn inter homoj de la tuta mondo kaj 

kreskigas senton de solidaro kaj estimo inter popoloj. 

 


