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Festivala Kuriero
MondaFest’    La Monda Festivalo de Esperanto     20 junio – 20 septembro. . 

Redaktas Dmitrij Ŝevĉenko kaj Anna Striganova

Universala Esperanto-Asocio (en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko)

05-a de aŭgusto 2020, numero 8

Virtuala Ekskursa 
Tago: ok ekskursoj 
en kvin kontinentoj 

dum tri horoj
Amri Wandel
Turista gvidanto. Licencita de la Israela turisma ministerio 
ĉiĉeroni (i.a.) en Esperanto

Merkrede inter la 12-15 UTC okazis dum la Vir-
tuala Kongreso ok ege variaj kaj diversstilaj ekskursoj. 
Amri Wandel, la kunordiganto kaj gastiganto de la 
ekskursa programo jene klarigis la ideon de virtualaj 
ekskursoj: “esperantistoj prezentas siajn urbojn/lan -
dojnkvazaŭreale,enlaplejturismajangulojdela
terglobo. Diference de la tradicia Ekskursa Tago 
dum UK, kiam oni vizitas la kongreslandon, dum la 
VK la kongrslando estas la tuta mondo.” 

Sekvis serio de ok ekskursoj, kiuj daŭre estas
spekteblaj en lakongresaprogramo (krampe la ĉi
ĉerono).

- Jerusalemo(AmriWandel):sanktaurbode
tri religioj 

- Montrealo (ĴenjaAmis):seskvartalojdela
kongresa urbo de 2022 

- Tanzanio(JohnMagessa):lakorodeAfrika
naturo 

- Pekino(RafaelZerbetto):laSomeraPalaco
- Venezuelo(JezerDurante):naturajuveloen

Sudameriko

Kiel donaci?
Per banko: 
UEA-konto en 
ABN-Amro Bank, 
IBAN-numero: NL86 
ABNA 0426 9014 44, 
BIC: ABNANL2A

Per Paypal: vidu detalajn ins truk ciojn 
ĉe la Reta Revuo – https://revuoesperanto.
org/alianco_365.

Alianco 365 estas plano por mo nata konstanta dona-
cadoalUEA.Laŭtiuplanodonacantojpretasdonacipo31
EUR monate al la Asocio, kio egalas donaci po nur 1 EUR 
tage. Alternative donacantoj povas fari unufojan dona con 
de365EURporlakurantajaro.

LacelodelaplanoestasgarantiialniaAsociofinancan
ekvilibron, kon tribuante por pozitiva jara rezulto, kio sig-
nifas daŭripove ebligi al UEA plenumi sian mision. La
destinodeladonacojestasekskluzivelaĜeneralaKasode
UEA, kiu nutras la rutinan laboradon de la Asocio.

- Parizo (FrancoisLoJacomo):promenotrala
Urbo de Lumoj kaj Unesco 

- Tehrano(KeyhanSayadpourkajAhmad):la
ĉefurbodeIrano

- Elsah, Usono(DuncanCharters):hejmavi
zito kun la prezidanto de UEA. 

Tiu senprecedenca projekto estis plenumita dum
 malpli ol unu monato, dank’ al la fervoro kaj sinde-
diĉodemiajkunlaborantoj tra lamondo.Kelkajel la
ekskursojestisregistritajkajfinmuntitajmalmultajn
tagojnantaŭlakomenciĝodelaVK.Plurajestaspro
fesinivelaj,aliajamatorecaj, sedĉiujpreparitajper
amokajsindediĉo.Korandankonalĉiuj!

Via gastiganto :)

La respektivaj fotoj troviĝas 
en la lasta paĝo

 https://revuoesperanto.org/alianco_365
 https://revuoesperanto.org/alianco_365
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Evoluigo kiel kolono 
de Unuiĝintaj Nacioj

Mark Fettes

Enkonduka prezento de Mark Fettes pri la te
mo de MondaFest’ 2020: “UN 75jara: Dialogo kaj 
interkompre niĝo en ŝanĝiĝanta mondo” (unu el tri 
prelegoj pri la ĉefaj “kolonoj” de UN: paco kaj seku
reco, homaj rajtoj, kaj evoluigo)

Evoluigo kunlige kun la 
fondo de UN

Evoluigo, aŭkieloniofte
nomasĝin,disvolviĝo, aperas 
enlaĈartodeUnuiĝintajNa-
cioj sub tiesĈapitro IX, “In-
ternacia Ekonomia kaj Socia 
Kunlaborado.” La unua arti-
kolodetiuĉapitroprezentas
laĉefajncelojndeUNsurtiu
kampo:

a. la altigo de la viv ni -
velo, plenlaboreco kaj kon  -
diĉojdeekonomiakaj so
cia progreso kaj disvol vi-
ĝo;

b. la solvo de internaciaj 
problemoj de ekonomia, so-
cia,publiksanaaŭsimilaka
raktero;kaj internaciakun
  laborado pri kulturo kaj edu -
kado;kaj

c. universala respekto al kaj observado de la 
homajrajtojkajfundamentajliberecojporĉiujsen
distingoderaso,sekso,lingvoaŭreligio.

En la tuj posta Ĉapitro X, la Ĉarto starigas la
EkonomiankajSocianKonsiliondeUN,lakunordi
gan organon sur tiuj vastaj kampoj de socia agado. 
Mi menciu parenteze, ke “Ekosok,” kiel oni kuti-
me nomasĝin,estaslaĉefabranĉodeUNkunkiu
UEAkaj laEsperantomovadohavasoficialanrila-
ton.Tamen,jamenlatempodelafondodeUNoni
komprenis, ke necesos krei diversajn “specialigitajn 
instituciojn” kun pli klara fokuso al diversaj aspek-
tojde“ekonomiakajsociaprogresokajdisvolviĝo.”
Tiel okazis, kaj tial estas mafacile nur kelkvorte re-
sumi la komplikan 75-jaran historion de la evoluigaj 
strebojdeUN.Komparekunlakolonojdepacokaj
sekureco,aŭlakolonodehomajrajtoj—ambaŭja
sufiĉemultflankaj, sed relativekoheraj en siakon-
ceptastrukturo—lakolonodeevoluigoplisimilas

aldisbranĉiĝanta arbo, kreskanta enplejdiversajn
direktojn kaj portanta grandan sortimenton de fruk-
toj,prikiuneniuĝardenistateamohavaskompletan
superrigardon.

Kromenidevaskonstati,keUNkieltutonees-
tas laplej influa internacia instituciosur lakampo
deevoluigo,almenaŭnesenipensasunuavicepri
ekonomiaevoluigo.LaMondaBankokajlaInternacia
Mona Fonduso estas starigitaj pli-mapli samtempe 
kunUN,kajilifariĝislaplejgravajfontojdefinan-
cadoporlaplimalriĉajlandoj.MalsameolenUN,

lamembrajŝtatojdelaMonda
Banko kaj la IMF ĝuas voĉon
proporcianalsiajbuĝetajkon-
tribuoj, tiel ke ambaŭ institu-
ciojn regas la riĉaj landoj de
lanordahemisfero.Protio, la
diversaj branĉoj de UN ofte
funkciis kiel forumoj por dis-
volvi alternativajn konceptojn 
de evoluigo, pli orientitajn al 
la realaj sociaj kondiĉoj de la
t.n. evolulandoj, ol al la ideo, 
keĉiujlandojtroviĝassurvojo
kiu kondukas al usoneca in-
dustria konsumsocio.

Evoluigo tra sep jardekoj

Indasmemori,keen1945
la mondo havis multe malpli 
da sendependaj ŝtatoj. Kvin-
dek ŝtatoj partoprenis en la
fondokonferenco de UN en
Sanfrancisko; inter ili, nur du
afrikaj(EtiopiokajSudafriko),

duelOceanio(AŭstraliokajNovzelando),kajduel
OrientaAzio(ĈiniokajFilipinoj).Lakoloniajpoten-
coj–unuaviceBritio,Francio,Nederlando,Portuga-
lio–pretendisparoliporsiajteritoriojenĉiujregio-
nojde la terglobo,kajankoraŭpensisprievoluigo
entiukoloniismakadro.Iompostiommontriĝis,ke
lakoloniaepokovenasaldefinitivafino;tralakvin-
dekaj,sesdekajkajsepdekajjaroj,preskaŭĉiujiamaj
kolonioj sendependiĝis (foje relativepace, fojenur
persanga lukto)kajaliĝisalUN, tielkehodiaŭ la
Organizohavas193membrajnŝtatojn.

(Daŭrigo sekvas...)

Vi povas esti aŭtoro de la Festivala 
Kuriero kaj la Reta Revuo! 

Por kontribui, skribu al la redakcio 
redakcio@revuoesperanto.org
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Internacia Reto 
de Universitatoj

D-ro Orlando E Raola 

Okazis neformala kunsido de grupo de uni ver -
sitataj profesoroj kaj esploristoj kiuj klopodas la sta-
rigonde InternaciaRetodeUniversitatoj. Sevi iel
rilatas al la agado de Esperanto kaj universitatoj, ni 
koreinvitasvinaliĝialladissendolistouniversitato@
groups.io kaj vi povos tuj kunlabori en la grupo. 
Dankon!

TADEN 25-jara
Rob Moerbeek

Postalvokokunagadiporsen
fuma medio, nia pioniro Jiři Ra
da ricevis malmultajn reagojn. Li 
mem, ĉeĥa ministo, suferis pro
lafumadodekolegoj,kiujeĉpli
venenis la jam malpuregan mine -
jan aeron. Lin asistis Bart Ruig-
rok, delegito pri fervojoj kaj sindikatismo, sed an-
kaŭvolontulo en la bibliotekodeUEA.Li eldonis
ekde julio 1995 la unuajn tri numerojn de “Ni
kaj niaj PURAJ PULMOJ”. Baldaŭ elĉerpiĝis kaj
financoj kaj fortoj, do ili petis transpreni la la
boron. Tio sukcesis en la Praga UK, kiam UEA
disponigissalononporlafondakunvenodeTADEN,
ne plu “Tutmonda agado...” sed “...Asocio de 
EsperantistajNefumantoj”.Laprezidonprenis sur
sinNoraMoerbeek,aktivulinointerblinduloj.UEA
ankaŭ disponigis konton, tiel ke eblis enkasigi
kotizojn. Tamen rezultis nur deficitoj. (Lastatempe
retabonoj ege helpasmalpliigi tiujn.) Ŝinmotivis,
ke launuaedzo fumblovadis al lafilo, kiu junaĝa
forpasis.Nurdujarojnŝieltenis.Jamen1998ŝimor
tis. Tiam transprenis la prezidon Esperanto-adepto 
ŝia: JanBemelmans,kiu samtempe iĝisprezidanto
deNosobe,lanederlandasekciodeLIBE.

ĜusteennialoĝlokoBeverwijkagadasdupul
mistinoj, kiuj kunsufere kun siaj kancerpacientoj 
batalis por plibonigo: ilia kliniko rikoltis 50%-an 
sukceson pri malkutimigo. Ili ricevis laŭdon, sed
ankaŭ eligon el laAlianco por senfuma generacio
(ekde2030,espere),kiutaktelanteprogresis.

Pliboniĝas la publika sinteno; ankaŭ la amas
medioj, kiel konstatas Jan Bemelmans, pli negative 
traktastabakismon.Tamenankoraŭoniekspluatas
infanlaboron en la tabakkultivejoj: duondiurne ler-
nejaĝulojlaborassubsenkompatasuno,eĉenUsono.

Cigaredmagnatoj malpli sukcesas en procesoj: 
UrugvajogajniskontraŭPhilip Morris, kies kom pens-
postulego(prosanleĝoj)ruiniguslalandon(2014).

Sed jam necesas ke pli juna forto transprenu la 
laboronporTADENde 84jarulo jam trookupata.
Kiu volas surpreni laboron, skribu al moerbeekr@
gmail.com.Lasamaadresotaŭgas,sevisimplevo
las ricevi la numerojn de “Puraj Pulmoj”: gravas
informi kaj esti informata.

(Ĉitioestasresumetodelajubileanumero)

“Longan legaĵon” pri la sama temo trovu ĉe la 
Reta Revuo: https://revuoesperanto.org/taden

Esperanto 
en Afriko

Okazos prezento pri la afrika bulteno “Es pe-
rantoenAfriko”ĵaŭde,la6andeaŭgusto2020,ek
dela10ahoroUTCenlaVirtualaKongreso(VK).
Venu babili ĉe vidbabilejo kun la redaktoro pri la
solaperiodaĵoredaktatadeafrikanoenAfrikopor
informi pri Esperanto.

Niantaŭĝojasvianpartoprenonkajdankasvin.

mailto:moerbeekr@gmail.com
mailto:moerbeekr@gmail.com
https://revuoesperanto.org/taden 


Festivala Kuriero n-ro 8  |  Universala Esperanto-Asocio 4

La ekskursa tago

Jerusalemo 

Montrealo

Tanzanio

Pekino

Venezuelo

Parizo

Teherano

Elsah (Usono)


