
KURSOJ kaj renkontoj - COURS et rencontres
Université Populaire du Canton de Genève, 23 rue du Vuache, 
1201, Genève (derrière le collège Voltaire)
Tél: 022 339 05 00  E-mail : info@upcge.ch - Site Internet : www.upcge.ch
Jara kotizo : SFr 50.00, Kursoj : po SFr. 50.00 por unu kurso (semestre)
Loko: Ecole de Commerce Nicolas-Bouvier, rue de Saint-Jean 60, 1203 Genève
Kurso de gramatiko/konversacio, marde : 18h00 ĝis 19h30
Unua semestro Oktobro-Februaro, dua semestro Februaro - Junio.
Aliĝoj ĉe Université Populaire du Canton de Genève.
Ĝeneva grupo
Esperanto-Grupo La Stelo, La Stelo, 1200 Genève,  Kontakto : 
lastelo@gmail.com, retpaĝo : www.lastelo.ch.
Laŭzana grupo :  Laŭzana Esperanto Societo, Case postale 246 - CH-1000 
Lausanne 22.  Interete : www.esperanto-lausanne.ch
Renkontoj monate ĉe Espace Dickens, avenue Dickens 6 en Lausanne - por pliaj 
informoj bonvolu kontakti : sekretario@eo-l.ch, Tel.+41 21 647 29 28 
Zuriko/Zürich
Esperanto-Societo Zuriko, Archstrasse 2, Poŝtfako 26, 8613 Uster 3 (Zuriko), 
Tel. 044 251 50 25, zuriko@esperanto.ch, http://esperanto.ch/zuriko 
Renkontiĝas ĉiam la lastan ĵaŭdon de la monato en restoracio Mandarin (Mishio) 
apud stacidomo Stadelhofen en Zuriko.
CDELI - La Chaux-de-Fonds
Didaktikaj stud-sabatoj : la trian sabaton de la monato (konfirminde) por ĉiuj 
esperanto-lernantoj.
Bonveno je la 10a horo, kursoj de la 10.30-a ĝis la 16.30-a.
Aliĝo :  Nancy Fontannaz, telefone 021 728 31 27 au rete : 
nancy.fontannaz@gmail.com
Adreso: CDELI, Bibliothèque de la Ville, Progrès 33, 2a etaĝo, CP 3034, 
2303 La Chaux-de-Fonds.Tel: 032 967 68 42.

Espéranto Bourg-En-Bresse
Aglca - Maison de la Vie Associative, 2 Bd Irène Joliot-curie - Cs 70270
01006 Bourg En Bresse Cedex, 04 74 22 67 14
esperanto.bourg@gmail.com, https://esperantobourgenbresse.wordpress.com

                                   °°°  Ne jetez pas cette brochure, s.v.p. donnez-la à quelqu'un d'autre °°° 

✬
     ✬    Asocio
✬  Espéranto - Genève - Régions

LIMSALTANTA FOLIO
No. 17, 2020/2021

________________________________________________________________________
   

La asocio Esperanto-Genève-Régions estas translima asocio kiu celas krei ligojn 
inter  grupoj  de  Esperantistoj  en  Pays  de  Gex,  Lago  Lemano,  Rodanalpoj  kaj 
Ĝenevo, inter aliaj. 
La Asocio organizas babilan rondon kun nomo La Lunda Grupo ĉiun lundon 
ekde la 18-a horo ĉe "Galicia", 21 rue des Gares, malantaŭ  la stacidomo 
Cornavin en Ĝenevo (ĉe la angulo, vidalvide de la Poŝtoficejo Montbrillant). 

Ni esperas ke baldaŭ ni povas rekunveni !
_______________________________________________________________________________
                      En ĉi-tiu numero :  Asocia agado, poezio, verda angulo,

 ŝercoj, terminaro pri vetero, kaj aliaj interesaĵoj
————————————————————————————————————

Por pli da informoj, vizitu nian retpaĝaron : www.esperanto-geneve-regions.info
Il y a des pages en français! - There are pages in English!

aŭ kontaktu nin telefone : 
Charmian +33 (0)450 422 802 retpoŝte : charmiam.common@orange.fr

kaj Marie +33 (0)450 421 956 
Poŝtadreso : 36 parc du Bugnon, 01630 St Genis-Pouilly, Francio

Tiuj kiuj deziras, povas kontribui simbolan sumon al 
Asocio EGR de € 5.00 aŭ SFr 5.00 (jare) - donacoj ankaŭ bonvenas!  

Landaj asocioj : ●  Svisa Esperanto-Societo :  www.svisa-esperanto-societo.ch
Kunprezidantoj:  Mireille Grosjean, Grand-Rue 9, 2416 Les Brenets

Tel: 032 932 18 88    retpoŝte : mirejo.mireille@gmail.com
Dietrich Weidmann, Archstr. 2, 8610 Uster, Tel: 044 251 50 25  zuriko@esperanto.ch

●  Espéranto-France, 4 bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris
www.esperanto-france.org  info@esperanto-france.org, Tel:01 42 786 886

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ni kore dankas niajn membrojn kaj geamikojn pro ilia subteno.

Nous remercions chaleureusement nos membres et amis pour leur soutien.
We warmly thank our members and friends for their support.

°°°  Ne forĵetu tiun broŝuron, bonvolu doni ĝin al iu alia °°°                        
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La Bona Lingvo…Humuraĵoj (3)

♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒
Bildetoj de l'Lago 

Brilaj lumoj fajre speguliĝas 
en la nigra polurita lago.
Feina Ĝeneva nokto.

Akvo sprucas alten en la ĉielon,
falas kvazaŭ nupta vualo
ark-ĉiela kolorita
fandante kun la blua lago
kaj la vento forblovas la gutojn.

Veloj dancas super la ondoj,
morne miaŭas la mevoj
ludantaj kun la vento.
Anasoj kvakante petas panon,
Cignoj - majestaj - formas procesion.
Kaj la lago bluas, rivalante la ĉielon
bele, belege.
Charmian  2005

✰

♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒♒

Fiŝkapta aventuro
Iumatene, edzo revenas al la feria kabano post boata ekskursio por fiŝkapti dum kelkaj horoj, 
sed sen sukceso.  Li estas laca, do li decidas fari sieston. 
Do la boato estas tute apude, kaj kvankam ŝi ne bone konas la lagon, la edzino decidas fari 
boat-promenadon, ĉar estis tiom bela tago.
Ŝi boatas mallongan distancon, ankriĝas, kaj eklegas sian libron.
Jen alvenas Bestgardisto en sia boato.  Li alproksimiĝas ĝis la boato de la virino, kaj diras :
“Bonan matenon, Sinjorino, kion vi faras ?”
“Mi legas libron “ ŝi respondas (pensante “Ĉu ne evidentas?”).
“Vi estas en Limigita Fiŝkapta Zono”, li informas ŝin.
“Mi pardonpetas, Sinjoro Oficiro, sed mi ne fiŝkaptas, mi legas.”
“Jes, sed vi havas la tutan aparataron - kiel mi sciu ke vi ne ekfiŝkaptos je iu ajn momento ?  
Mi devas prepari admonon vianome kaj vi devos pagi monpunon,” li informas ŝin.
“Ĉar mi legas libron ?”
“Vi estas en Limigita Fiŝkapta Zono”, li ree informas ŝin.
“Sed, Sinjoro Oficiro, mi ne fiŝkaptas, mi legas.”
“Jes, sed vi havas la tutan aparataron, kiel mi sciu ke vi ne ekfiŝkaptos je iu ajn momento ?  Mi 
devas prepari admonon vianome kaj vi devos pagi monpunon.” 
“Se vi faras tion, mi devos akuzi vin pri seksa perforto,” diras la virino.
“Sed mi eĉ ne tuŝis vin,” diras la Bestgardisto.
“Veras, sed vi havas la tutan aparataron, kiel mi sciu ke vi ne ekatakos min je iu ajn momento? 
“
“Mi deziras al vi bonan tagon, Sinjorino,” diras la Bestgardisto, tuj forirante.

Moralo :  Neniam argumentu kun virino, kiu legas.  Verŝajne, ŝi ankaŭ kapablas pensi.

Richard
Enŝlosilado blues 

Side trankvile en seĝo, varme vestite per jako,
pluvon abundan mi vidas. Iam ĝi pasos kaj tiam
povos mi pensi eliri, nur se la sano permesas.
spite de tiu viruso. Fine la tempo alvenis. 
Zorge mi levis min alten, serĉis atente la ĉapon,
paŝis eksteren kaj paŭzis, ĉar mi forgesis la maskon.
Post du sekundoj mi iris kien mi eĉ ne decidis.
Supren tra arboj malsekaj, ĝis la butiko de Timo.
Panon kaj lakton mi volis; ili nun ne disponeblis !
Frustre, do re al la domo  tute sen realigaĵo.

Richard

Kampara promenado

Irante tagmeze de loko al lago

hazarde mi haltis sen movi musk'leton.

Jen birdo, ne besto ĝi sidas sur ŝtono 

kaj kantas plenkore kvazaŭ por klarigi,

“Ja nun mi naĝados,   serena kaj sola,

tra akvoj alpinaj kaj inter insuloj!”

La birdo pli bekis sed fajfe forflugis

lasante liberan la padon printempan

por preter pluiri, silenti sekundon.

Richard

Laŭ peto de sia edzino, viro kuras freneze tra la tuta apartamento kun muŝfrapilo 
enmane.
La edzino demandas :
- Ĉu vi mortigis kelkajn muŝojn, finfine ?
- Jes ja ! 3 virmuŝojn kaj 2 muŝinojn !
- Kiel vi povas certigi ilian genron ?
- Mi mortfrapis 3 sur mian bierglason, kaj 2 sur la telefon-aparaton !
Dankon al Ghyslaine

✰

Bonvolu informi nin se vi trovas erarojn en nia bulteno - kaj ankaŭ kontakti nin se vi 
havas komentojn aŭ proponojn por LSF .
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Plurlingva terminaro pri vetero
Asocia agado Esperanto Franca Angla

aero air (m) air
aeropoluo pollution (f) de l'air air pollution
aŭroro, tagiĝo aube (f), aurore (f) dawn, sunrise
aŭtuno automne (m) autumn
ciklono dépression (f) cyclone
ĉielarko arc-en-ciel (m) rainbow
ĉielo ciel (m) sky
dezertigo désertification(f) desertification
dezerto désert (m) desert
fandiĝo dégel (m) thaw
frostigi geler freeze
frosto gel (m) frost
fulmo éclair (m), foudre (f) lightning
fulmoŝirmilo paratonnerre (m) lightning conductor 
fulmotondro orage (f) storm
glacio glace (f) ice
glacirivero glacier (m) glacier
hajlo grêle (f) hail
inundo, inundego innondation (f) flood
klimato climat (m) climate
klimatoŝanĝo changement (m) de climat climate change
lafo lave (f) lava
lavango avalanche (f) avalanche
nebulo brume (f), brouillard (m) mist, fog
noktiĝo tombée (f) de la nuit nightfall
nubo nuage (m) cloud
pluvo pluie (f) rain
poluo pollution (f) pollution
printempo printemps (m) spring
prujno givre (m), gelée blanche (f) frost, hoar frost
sunleviĝo lever du soleil (m) sunrise
sunsubiro coucher (m) du soleil sunset
ŝtormo orage (m) storm
tajfuno typhon (m) typhoon
tondro tonnerre (m) thunder
tornado tornade (f) tornado
trombo trombe (f) downpour
tutmonda varmiĝo réchauffement (m) global global warming
uragano ouragan (m) hurricane
vento vent (m) wind
vetero temps (m) weather
vulkano volcan (m) volcano

✰

Dum la enŝlosilado niaj membroj serĉis mediojn por daŭre praktiki esperanton - ni 
intertelefonas por babili, legas, laŭeble vizitas distance kaj kun maskoj, kelkaj el 
niaj membroj eĉ verkas tekstojn: poezion, humuraĵon…

La Lunda Grupo ĉeestis ĉe Restoracio Le Galicia, kiel eble plej ofte, malgraŭ la 
reguloj pri la koronaviruso - limigitaj al 6 personoj ĉe tablo, kaj poste 4, kaj 
kompreneble ni devintis surmeti maskojn kaj seninfektigi la manojn, kaj finfine ili 
devis fermi la restoracion.   

Bedaŭrinde, ni devis nuligi niajn du prezentojn kiuj estis planitaj en St Genis - en 
Aprilo (Espéranto - Langue équitable) kaj en Septembro (la Forumo de Asocioj).  
Vere estis elreviĝo, ĉar komence de aprilo, ĵurnalistino Cécile Favre intervjuis nin 
kaj verkis artikolon pri nia grupo, kiu aperis en la loka ĵurnalo ‘Le Pays Gessien’ 
de la 12a de marto 2020 antaŭ la prezento kiu devis okazi en Centro Jean Monnet 
en St Genis la 20-an de aprilo - la artikolo ‘L’esperanto, une langue universelle 
dans l’air du temps’ estis tre bona reklamo por la movado !  (Kopioj haveblas)

Ni ankaŭ distribuis Limsaltantan Folion No. 16, kaj reviziitan version (16rev.1), en 
septembro 2019 - dankon al Mirejo pro ŝiaj korektoj.  Cetere, ĉiuj numeroj troviĝas 
en aparta paĝo de nia retpaĝaro :  http://www.esperanto-geneve-regions.info. 

Ni ankaŭ devis prokrasti nian Jarkunvenon de 2020 - ni esperas renkontiĝi 
denove kiel eble plej baldaŭ.  

Charmian
✰

Humuraĵoj (1)
- Ĉu vi scias kial libroj estas varmaj ?
- Varmaj ?!   Ne … kial ?
-  Ĉar ili havas kovrilon.

-  Ĉu vi sciis ke la Nekredebla Hulko estas bona ĝardenisto ?
-  Tute ne, vi ŝercas … !
-  Ne, ne, veras … li havas verdajn manojn.

Dankon al Marie



Plantu arbojn !

Dum la Monda Festivalo de Esperanto (MondFest’’2020), UEA lanĉis 
kampanjon por tutmonda arbo-plantado por festi la Nacian Tagon de 
Arboj en Kanado, kiu devis gastigi la 105-an UKon ĉi-jare, kaj ankaŭ por 
celebri la sezonon de floroj ĉe la suda parto de la planedo.  Plantado de 
arboj estas unu el la plej esencaj agadoj por kompensi karbondioksidon 
kaj la klimatan ŝanĝon.  Por subteni la Fondaĵon Klimato de UEA, plantu 
aŭ plantigu arbojn apud ĉe vi - kaj sendu fotojn al la redakcio de 
Esperanto !

Fonto :  Esperanto, Novembro 2020

Forvenda sezono
Sinjorino eniras butikon :

“Ĉu mi povus provi la bluan robon en la montrofenestro ?"

Respondas la vendisto :

"Jes, ja - kompreneble ... sed ĉu vi ne preferus provi ĝin en 
nia provsalono ?"

Dankon al Marie

Riĉa retejo por diversa legado : Verkoj.com

El 'Esperanto', Januaro 2021

Se vi ŝatas legi, en tiu retejo vi trovas ege grandan elekton de diversaj 
verkoj.   'Verkoj.com' estas retpaĝo kiu estis kreita, por ke verkistoj kaj 
tradukistoj prezentu siajn laborojn al la publiko.  Krom literaturo, ĝi 
enhavas bildrakontojn, kantojn, kruzenigmojn, kaj eĉ tuj-tradukilo.  Por 
helpi uzantojn trovi kion ili serĉas, la retpaĝo ankaŭ enhavas rubrikon 
'Rekomendoj de la redaktoro' kaj ĝi republikas artikolojn de la plej konataj 
revuoj, kaj tiuj nur estas la pinto de la glacimonto.   Kiel vi vidas, tiu retejo 
vere estas trezoro por tiuj, kiuj ŝatas legi !

Vizitu ĝin ĉe :  Verkoj.com

4
9

Verda Angulo

Noto :  La du tekstoj de Ghyslaine - “Antaŭe, tiel estis Ĝenevo” (No.15), kaj “Ektagiĝo” (No. 16) - kaj tiu de 
Charmian (.p3), estis verkitaj okaze de la konkurso de SES por komemori sian 100-jariĝon en 2005.  La temo estis 
‘Ĝenevo aŭ la Lago’

…Humuraĵoj (2)
Verdaj partioj progresas tra la mondo !

AVE raportas pri la antaŭeniro de la verduloj en la mondo - jen kelkaj 
ekzemploj :

Australio : en Queensland 2 kandidatoj gajnis seĝojn kaj ili promesas antaŭenigi 
la publikan transporton kaj medio-afablan energio-provizadon. En Capital 
Territory, la verduloj gajnis 4 seĝojn kaj kune kun la liberaluloj (ALP) ili formas 
la registaron de tiu regiono.

Brazilo : en la municipaj balotoj, la Verduloj ricevis voĉojn por 46 urbestroj, 67 
vic-urbestroj kaj 801 konsilistoj.  Ili aktivas por sociala kaj natur-media 
justeco.

Ĉilio : granda baloto por krei novan konstitucion.  Laŭ Sofia Catalina Durán 
Escobar, vic-prezidantino de la Verda Partio de Ĉilio (Partido Ecologista Verde), 
la Partio antaŭenigos landan asembleon de civitanoj kiuj verkos novan 
konstitucion - kun partopreno de 500 kandidatoj.

Nov-Zelando : la Verdula Partio nun estas la tria en la lando.

Ruanda : nun estas 3 verdulaj parlamentanoj, inklusive Alexis Mughisha, 
fizikisto kaj geografiisto kiu aktivas en la kampo de medio kaj evoluo.

Usono :  La reprezanto de la Verda Partio, Howie Hawkins, ricevis 342,282 
voĉojn dum la prezidanta baloto.  Krome, 11 membroj de Usona Verda Partio 
estis elektitaj por urbaj postenoj, inter ili Emmanuel Estrada kiel urbestro de 
Baldwin Park, Kalifornio.
Fontoj :  AVENO manfred@westermayer.de (dankon al Manfred!)

Retejo de AVE : verdularo.wordpress.org
Se vi volas membriĝi ĉe AVE, la UEA konto estas : avex-z
Global Greens : https://www.globalgreens.org/federations
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Ĉu robotoj kapablas duŝumiĝi ?  Eble, dank’al artefarita aranea-
teksaĵo …
Esploristoj ofte demandas sin tiajn demandojn ... do kompreneble grupon de scientistoj 
en Sud-Korea universitato decidis serĉi la respondon 

Fakte, sufiĉe granda nombro de scientistoj faras reserĉojn pri la karakterizoj de aranea-
fadeno, kaj Won Jun Song kaj liaj kolegoj en la Nacia Universitato de Sud-Koreujo 
konstatis ke artefarita aranea silko estas adherema, kaj ankaŭ kapablas forskui akvon, 
simile al la vera aranea teksaĵo.  

Ili kreis la fadenojn de artefarita silko el kunmetaĵo de intensive konduktiva hidroĝelo 
enkapsuligita per silikon-latekso kun hidrofoba tegaĵo - do ili estas travideblaj kaj ege 
etendemaj, egale al aranea teksaĵo.  

La fadenoj esta 100-oble pli dikaj ol tipa aranea silko, kaj 250-oble malpli rigidaj.   Ili 
kapablas altiri aĵojn, ekzemple folion aŭ vitropecon, pere de elektrostatiko.  Tiel ili estas 
adheraj.

Eĉ pli grava, simile al veraj araneo-teksaĵoj, tiuj artefaritaj teksaĵoj kapablas forskui akvon 
kaj aliajn malpurigaĵojn por daŭrigi ilian kapablon allogi aĵojn.  Tio fareblas per sendo de 
tempo-variantaj elektraj kampoj tra la tuta artefarita silko, rezultante en vigle vibranta 
teksaĵo.

Post purigado, la teksaĵoj reakiras ĝis 98.7 elcento de la originala forto.  Ĝis nun, la 
teksaĵo funkcias dum kelkaj semajnoj, ĝis la solvencoj en la ĝelo dissolviĝas - la 
esploristaj laboras nuntempe por plilongigi tiun aktivan vivo-daŭron. *

Tiuj teksaĵoj enhavas eblecon helpi robotojn mem-puriĝi - purigeco povus esti gravega por 
ties fidinda funkciado.

Tradukita el la angla de Charmian

Fontoj :
  New Scientist, 25 de julio 2020
* Science Robotics, doi.org/gg4296

✰

Ceteraĵoj Ekparolu!

Post kiam mi eksciis la bazon de Esperanto, mi demandis al mi: kiel daŭrigi la 
lernadon? Gravas uzi la lingvon sen atendi ĝis oni havas pli altan nivelon. Mi trovis 
mojosan eblecon paroli kun spertaj esperantistoj el la tuta mondo per la programo 
"Ekparolu!"

Ekparolu! estas unu el la programoj de la retpaĝaro edukado.net. Per ĝi, lernantoj, 
nomataj "genevoj" babilas, pere de Skajpo (Skype), kun spertaj esperantistoj, 
nomataj "geonkloj". Oni rajtas havi dek senpagajn parolsesiojn de 30 minutoj. Oni 
povas babili pri la lingvo, pri siaj ŝatokupoj, sia lando, sia familio, ktp. La onklo aŭ 
onklino tuj korektas erarojn kaj post la sesio skribas mallongan komenton. Mi 
konsideras Ekparolu! kiel grava ilo por lerni, aŭdi kaj paroli. Ankaŭ estas interese, 
babili kun esperantistoj el la tuta mondo. Tiel, mi parolis kun onklo el Ukraino, por 
ni Esperanto estis la nura ebleco babili kune!

Ankaŭ vi povas ĝui tiun senpagan eblecon! Ekparolu! havas multajn geonklojn, 
kiuj atendas vin, do ne timu kaj partoprenu la programon! Ĝin vi trovos tie: 
www.edukado.net/ekparolu.

La retpaĝaro edukado.net alportas aliajn interesajn eblojn por ĉiutaga lingvo-
praktiko, ekzemple Risko, kiu estas ludo por profundigi la lingvon kaj ekkoni la 
esperantan kulturon. Por partopreni, oni bezonas nur 5 minutojn ĉiutage. La ludon 
vi trovos ĉi-tie: www.edukado.net/ludoj. 

Daniel Gubler

Honoru tion, kio estas sankta

Honoru la Teron, nian Patrinon

Honoru ĉiujn kun kiuj ni kundividas la Teron : 

Kvarpiedulojn, dupiedulojn, flugilhavajn,

naĝantajn, rampantajn estaĵojn, kaj 

plantulojn kaj rokulojn,

Marŝu en ekvilibro kaj beleco.

- Indiĝena Saĝulo

La maldika tavolo de tero, kiu formas malegalan kovrilon sur la 
kontinentoj, kontrolas nian propran ekziston kaj tiun de ĉiuj 
bestoj de la lando.  Sen la tero, la plantoj de la tero, kiel ni ilin 
konas, ne kapablus kreski, kaj sen plantoj neniu alia besto 
kapablas travivi.  

Rachel Carson, Silent Spring (Silenta printempo), 1963



La Kongresa temo de UEA en 2020 : 'UN 75-jara - Dialogo kaj 
interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta mondo'
En la 20-a de majo UEA oficiale anoncis la realigon de la Monda Festivalo de 
Esperanto (MondaFest’ 2020) kaj la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) (uea.org/gk/
875).  Do la MondaFest’ 2020 okazis inter la 20-a de junio kaj la 20-a de septembro 
2020, dum la VK okazis inter la 1-a kaj 8-a de aŭgusto 2020, kadre de ĝi. 

Kadre de la ĉelaj 'kolonoj' de UN : paco kaj sekureco, homaj rajtoj, kaj evoluigo, la 
novaj Jarmilaj Evoluigaj Celoj estis prezentitaj.   Ni resumas ilin ĉi-sube, sed vere 
valoras legi la tutan artikolon kiu aperis en Esperanto.

Indas koncepti ilin en tri grupoj, kaj la lasta celo kiu samas kiel la lasta Jarmila 

Evoluiga Celo kaj alvokas por tutmonda solidareco.

Unua grupo :  celoj por vivsubtena socia bazo
Celo 1. Forigi malriĉecon.
Celo 2. Sano por ĉiuj.
Celo 4. Bonkvalita edukado por ĉiuj.
Celo 5. Seksa egaleco.
Celo 10. Redukti socian kaj internacian malegalecon.
Celo 16. Paco kaj justeco por ĉiuj.

Dua grupo : Celoj por vivsubtena materia bazo
Celo 2. Aliro al kaj mastrumo de manĝoproduktado.
Celo 6. Aliro al kaj mastrumo de trinkebla akvo.
Celo 7. Aliro al kaj mastrumo de energio.
Celo 11. Aliro al kaj mastrumo de loĝado.
Celo 12. Daŭripovaj komsumado kaj produktado.
Celo 9. Infrastrukturo, industrio, inventemo.

Tria grupo : vivsubtena natura bazo 
Celo 13. Kontraŭbatali klimatŝanĝiĝon.
Celo 14. Konservi kaj daŭripove utiligi la marojn.
Celo 15. Konservi kaj daŭripove utiligi la terojn.

Laste :

Celo 17. Plifortigi la realigajn kapablojn kaj revivigligi la tutmondan partnerecon por 
daŭripova evoluigo.

La aŭtoro substrekas, ke en la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo, plene mankas mencio 
pri la multlingveco de la mondo, kaj la organizo malhavas sistemecan politikon pri la 
uzado de popolaj lingvoj en sia laboro*. Kvankam foje aperas deklaroj, ekzemple pri la 
graveco de edukado en la denaska lingvo, baza edukado en multaj malriĉaj landoj 
ankoraŭ okazas en la lingvoj de potenco en la koncerna lando, ne malofte eĉ en la 
ekskoloniaj lingvoj.  Kaj tiuspecaj kontraŭdiroj aperas multloke sur la tereno de evoluigo, 
kiu reale estas, kiel ĉiam, afero de mono, povo kaj sociaj hierarkioj.   

Pere de siaj vastaj retoj de amikeco kaj kunlaboro, Esperantistoj havas eblecon por 
respondi al la problemoj de daŭripova evoluigo - jam troviĝas belaj ekzemploj de 
kunlaboro inter esperantistoj de diversaj landoj kaj kontinentoj - kaj ni havas la 
avantaĝojn de komuna lingvo.  La Celoj por Daŭripova Evoluigo povas inspiri novajn 
projektojn, pere de interŝanĝo de ideoj. informoj, spertoj, por atingi novajn formojn de 
kunlaboro por atingi la 17-an Celon : la tutmondan partnerecon por daŭripova evoluigo.
Fontoj : Virtuala Kongreso de UEA : La MondaFest 2020 'UN 75-jara - Dialogo kaj interkompreniĝo en ŝanĝiĝanta 
mondo’ : prezento de Mark Fettes, Esperanto, 135(1/11), Novembro 2020

*Referenco : Lingvaj Rajtoj en la Mondo : la nuna situacio Unuiĝintaj Nacioj, Ĝenevo, la 24-an de Aprilo 2008, 
Simpozio por celebri la Centjariĝon de la Universala Esperanto Asocio kaj la Sesdekan datrevenon de la Universala 
Deklaracio pri Homaj Rajtoj, UN Ĝenevo, Universala Esperanto Associo. 24 de aprilo 2008.
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Esperanto kaj Unesko

Unesko delonge kunlaboris kun UEA kaj la eldono en esperanto de la Kuriero de 
Unesko ekde 2017, fare de Trezoro Huang Yinbao, estas grava okazaĵo en la 
esperanta movado UEA. UEA ankaŭ okupiĝas pri la traduko en esperanto de la 
libro "Des Idées et des actes, 70 années d'Unesco (Ideoj kaj aktoj, 70 jaroj de 
Unesko).  Cetere, en la serio "Oriento - Okcidento" UEA diskonigas en esperanto 
jam 56 ĉefajn verkojn de multnombroj kulturoj de la mondo.
Nuntempe, UEA kunlaboras aktive kun Unesko, prelegante dum la Ĝeneralaj 
Kongresoj kaj partoprenante la organizadon de forumoj (aparte la forumo 2020 pri 
monda civitaneco), kaj ankaŭ la festivalo por paco (2020) organizita de la Liga 
Komitato NRO* Unesko, kun esperanto kiel unu el la kvar labor-lingvoj. 

Fonto: L’Unesco et l’espéranto, François Lo Jacomo, Janvier 2020 (ekstrakto) ĉe Henry 
Masson, Ipernity, Februaro 2020

*Ne-Registara Organizaĵo


