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PRI MANIFESTO 2000

A
ntaý du monatoj mi ricevis, kun

 aktuala numero de la revuo  

E s p e r a n t o ,  f a l d f o l i o n  p r i

„Manifesto  2000: Paco en niaj

manoj.”  Temas pri kvinpunkta plano

rilata al la fakto ke UNO deklaris la

jaron 2000 „Internacia jaro por la

kulturo de paco.”

Oni anoncas ke la

s u b s k r i b o j n  o n i

p r e z e n t o s  a l  l a

Øenerala Asembleo

en septembro 2000.

Unuavide, kiu povus

dubi pri la valoro de

tia petskribo – kiu postulas de tiu,

kiu subskribas øin, ke tiu (1) respektu

æiun vivon, (2) r ifuzu perforton, (3)

dividu kun aliaj, (4) aýskultu por

kompreni, (5) konservu la planedon 

kaj (6) remalkovru solidarecon?  La

subskribanto, notindas, “devontigas

sin en sia æiutaga vivo, familio,

laboro ktp” sekvi  la principojn supre

listigitajn.  Tuj do estas evidente, ke

æi tiu manifesto tre malsimilas al la

nun bone konata „praga manifesto”.

D u m  l a  p r a g a

m ani fes to  s trebas

atentigi homojn pri

Esperanto kaj øia

utileco, kaj postulas

d e  e v e n t u a l a j

subskribantoj nur ke

ili øenerale subtenu

E s p e r a n t o n ,

M a n i f e s t o  2 0 0 0  e s t a s

m u l t e  p l i  a m b i c i a .

Kaj tie troviøas la problemo.

daýr igota   #

Manifesto 2000 estas multe
pli ambicia.   Kaj tie troviøas
la problemo.
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Antaý kelkaj monatoj mi notis en

kanada tagåurnalo artikolon pri la

rimarkinda malsukceso de manifesto

en urbo en la kanada provinco

Ontario.  Tie virina grupo verkis

manifeston, pri kiu ili petis virojn  øin

subskribi.  Per subskribo viro promesis

neniam plu trakti virinojn perforte.

Post kelkaj semajnoj, tamen, oni akiris

nur kelkajn dekojn da subskriboj en

granda urbo.  Kion konkludi?  Æu la

viroj de tiu urbo estas tiom seksismaj

aý perfortemaj?  Tute ne.  Kiel iu

rimarkis en la artikolo, la problemo

estis ke al viroj iom malplaæis ke oni

supozis ke ili  devis subskribi ion tian,

k vaz aý  i l i  æ iu j  e s ta s  ja  t io m

perfortemaj.  Kaj tial malmultaj

subskribis.  Oni ne rajtas konkludi

tamen ke preskaý æiuj viroj en tiu urbo

favoras perfortan traktadon de virinoj

pro ilia nesubskribo.

Ni revenu al Manifesto 2000.  M i

proponas ke neniu  deca hom o

kontraýus øiajn postulojn.  Ili estas

laýdindaj celoj.   Tial, kion montros

amasa subskribo?  Estas iom kvazaý 

oni demandus, „Kiu deziras justecon,

pacon ktp?”  Plue, eæ se oni ne vere

intencas plenumi la postulojn de la

Manifesto 2000, oni kompreneble

facile povas øin subskribi - tia estas

petskribo.  Neniu poste riproæos

lin/þin pro agoj kontraý la postuloj de

la manifesto.  Konklude, manifesto

nepre ne estas efika maniero þanøi la

agadmanieron de homoj.  Oni ja

kuraøigu homojn sekvi la principojn

skizitajn en Manifesto 2000; sed oni

ne malþparu la tempon de movadanoj

kaj aliaj per kolekto de subskriboj.  La

praga manifesto, mi substreku, havas

utilan rolon, atentigante eksterulojn

pri Esperanto kaj per demandoj al ili

subskribi kaj per (ni esperu) fina

impona sumo da kolektitaj subskriboj

por prezento al la monda publiko.  La

f ina  l i s to  de  subsk r ib anto j  de

Manifesto 2000 signifos nenion: øi

estos nur listo de bonvolemuloj kaj

hipokritoj.  Nur la agoj de homoj

plenumos la celojn de UN kaj UNESKO.

—   Geoffrey Greatrex

V IZITO AL KANADO

Antaý 20 jaroj mi laboris dum unu jaro en Toronto æe diversaj familioj kiel

patrinhelpantino.  Tiun someron mi havis þancon vojaøi tra la tuta lando

okcidenten øis la insulo de Vankuvero, poste norden øis Jukono, kaj finfine

revenante hejmen mi vojaøis al Kebekio.  Tiu æi grandega vojaøo estis tre agrabla

kaj riæiga por mi.  Survoje mi æiam renkontis afablajn homojn, kaj landanojn kaj

gestudentojn el Eýropo.

daýr igota  #
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Pasintan aýtunon, post 20 jaroj mi revenis al Kanado por vizito, sed æi-fo je mi

spertis alian Kanadon. 

Unue mi vizitis „mian malnovan familion” æe kiu mi laboris dum sep monatoj, kaj

mir is  pri la  varmega akcepto de ili kaj ankaý de iliaj amikoj post tiom da jaroj.

Mi informis ilin pri mia vojaø-maniero pere de Esperanto. Kompreneble la

plimulto de ili neniam antaýe aýdis pri Esperanto, sed ili tuj entuziasmiøis pri æi

tiu movado.

Dum la aliaj semajnoj mi gastis æe esperantistoj,  kaj kompreneble ankaý ili

bonvenigis min.  Mi unue gastis en Montrealo, poste en Nov-Brunsviko kaj  finfine

en Nov-Skotio.  Mi vere estis feliæa dum unu monato en orienta Kanado kaj

æiutage mi øuis m ian restadon tie.  Krom la afablegaj homoj, æiutage la vetero

estis belega, do æio estis mirige bela.  Mi ne bezonis zorgi pri io ajn; la homoj

æiam venis al mi por informi min, do æio iris glate.  Ankaý la eýrop-simila pejzaøo

(ofte þanø-anima kaj sovaøa)  tre plaæis al mi, kontraýe al la enuiga pejzaøo de la

kanadaj prerioj. 

Kiam mi revenis al Toronto mi tuj devis raporti al miaj amikoj pri mia restado en

Nov-Skotio, æar ankaý ili þatas la naturecon kaj afablecon  de la nov-skotianoj kiuj

estas tute malsamaj al la materialistaj torontanoj.

De tiuj æi ferioj mi neniam forgesos nokton kiun mi pasigis en iama malliberejo

kune kun du francaj studentinoj.  Tio okazis en la æefurbo de Kanado, fakte en la

Otava junular-gastejo, kiu troviøas eæ en bela burøa domo.  Sed tiu domo antaýe

estis malliberejo!  Do, nun mi scias kiel aspektas la interno de malliberejo.

Pro la bonega memoraåo de tiuj æi ferioj, mi decidis denove ferii en Nov-Skotio

venontjare en aýtuno por povi travivi la keltan festivalon sur la insulo de Kabo

Bretona.

Mi dubas æu vi, kanadaj esperantistoj, spertos tiajn kortuþajn feriojn en Eýropo

æar bedaýrinde la plimulto de eýropanoj estas fermitaj al la fremduloj.

Do, øis poste en via lando aý eble iam antaýe en Eýropo!

—   Dominique Marcon 
(el Reutlingen Germanio)

NdlR: Dominique estas ital- kaj franc-devena francino kiu laboras dum jaroj kiel
tradukisto de teknika informo el la germana en la francan, italan, anglan ktp por
germana fabriko.
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