
la europa komisiono de uea

kio estas tio? 



grupo de aktivuloj kun aparta intereso pri Europo

⚫ Jen ili:

⚫ R. Corsetti, Britujo (gvidanto)

⚫ S. MacGill, Hungarujo (Hungarujo)

⚫ A. Bute, Rumanujo (estrarano de UEA)

⚫ P. Dieumegard, Francujo

⚫ S. Ó Riain, Irlando (rilatoj kun EEU)

⚫ R. Petrović, Serbujo (rilatoj kun ILEI kaj la Balkanoj)

⚫ I. Schrøder, Danujo (skandinava refortigo)

⚫ M. Zelve, Latvujo (balta refortigo)



por fari kion?

⚫ por fortigi la situacion de Esperanto 
en Eŭropo

⚫ kunlabore kun

⚫ Eŭropa Esperanto-Unio



Kaj jen ilia laborplano por la posta jaro

⚫ Laborplano por 2022-2023 1-a parto

⚫ Retaj kursoj pri Esperanto en ĉiu eŭropa lando en 
la landaj lingvoj

⚫ Informi pri Esperanto EU-instancojn kaj popolojn 
kaj verki tiucelajn informilojn

⚫ Labori por ke la ŝtatoj deklaru Esperanton nacia 
kultura heredaĵo

⚫ Mezeŭropa Regiona Kunlaboro



Kaj jen ilia laborplano por la posta jaro

⚫ Laborplano por 2022-2023 2-a parto

⚫ Subteni la revivigajn klopodojn restarigi LA en Makedonujo Norda, Islando kaj por starigi labor-grupojn en 
Malto kaj Kipro.

⚫ Esplori la vivipovon de la LA en Bosnio-Hercegovino, Irlando kaj Grekujo.

⚫ Analizi la rimedojn en Belorusujo, Moldavujo cele al starigo de funkciantaj asocioj.

⚫ Esplori la eblojn por refortigo aŭ restarigo de LA en Estonujo kaj Portugalujo.

⚫ Fronti la akutan bezonon pri generacia rejunigo tra Eŭropo



Labor-plano laŭ punktoj

⚫ Retaj kursoj pri Esperanto en ĉiu 
eŭropa lando en la landaj lingvoj



Labor-plano laŭ punktoj

⚫ Informi pri Esperanto EU-
instancojn kaj popolojn kaj verki 
tiucelajn informilojn



Labor-plano laŭ punktoj

⚫ Labori por ke la ŝtatoj deklaru 
Esperanton nacia kultura heredaĵo



Movadaj problemoj

⚫ Makedonujo Norda, Islando, Malto kaj Kipro.

⚫ Bosnio-Hercegovino, Irlando kaj Grekujo.

⚫ Belorusujo, Moldavujo

⚫ Estonujo kaj Portugalujo.

⚫ Fronti la akutan bezonon pri generacia rejunigo tra Eŭropo



se vi povas kunlabori

⚫ Ne hezitu kontakti

⚫ min, renato@esperanto.org

⚫ aŭ Sean O'Riain

⚫ aŭ Aurora Bute

mailto:renato@esperanto.org

