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Ghenerala rimarko: pluraj informoj alvenas kun peticio - kompreneble plej multaj el ili ne plu estas aktivaj.
Do, bonvolu kontroli la daton, se vi intencas subskribi ian ajn peticion.
Se vi serchas ion chi-sube: kutime mi uzas la literumadon pere de „h“: ch, … sh + u. Ligoj:
AVE: http://www.verduloj.org , novaj artikoloj je la enirpagho, aliaj sub "Dokumentoj
Lingvaj Rajtoj = Homaj Rajtoj: www.linguistic-rights.org/
Tutmondaj Mondcivitanaj Teritorioj: http://www.recim.org/dem/tcm-list.htm
–
===
2018-04-07/13 Usono, Francio kaj Britio detruis kemio-armilaron en Sirio
La milito en Sirio estas kruele. Dank al Rusio Assad sukcesas resti reganto de Sirio.
Rusio havas novan aliancanon kaj lokon por sia miltiaraj fortoj en surborde de la Mediteraneo.
Spertulo, Kurt Pelda*, diris, ke antau la kunlaboro kun Rusio ekzistis ebleco formeti Assad de la registaro;
sed la diversaj opoziciaj grupoj ne agis en konsento. Li antauvidas ke Assad regajnos tutan Sirion – do, la
milito dauros ghis la fina venko de Assad.
Ghis nun nek Rusio nek Sirio konfirmis ke ili jhetis la barelo(j)n da kemio-armilo(j) sur la urbon Douma, kie
ankorau sidas ribeluloj kontrau Assad. Mortis ch. 40 personoj (ankau civiluloj), multaj ighis malsana.
Ataki per kemiajhoj estas internacie malpermesita. OPCW.org intencas esplori tiun atakon.
Rusio agis perfide en la UN-Sekurecokonsilio.
Intervjuo kun Kurt Pelda: http://www.deutschlandfunk.de/programmvorschau.281.de.html
Komento AVE/mw:
Estas tipa maniero de la perfida sekret-servista rusa registaro blufi kaj mensogi, – bedaurinde. Pro tio estas
malfacile atingi la veron. Simile okaze de la atako al Ukrainio, forpafo de civila aviadilo MH.., akaperado de
Krimeo, mortigo de malshatataj personoj ekz-e en Britio.
Mi ja ne diras, ke la usona prezidento (kaj usonaj registaroj) estas angheloj, sed tio estas alia rakonto.
==
2018-03-10 Autonomio kaj demokratio en P.R. Chinio
Antau 10 jaroj komencighis manifestacioj – komence de budhistaj monakoj – por pli reala kultura autonomio
en Tibeto; sekvata de perforta reago de la china registaro. Fakte ghis nun etnaj tibetanoj sentas kulturan
malrespekton flanke de la china registaro. Pli ol 100 sinbruligis – protestante.
Simila situacio en okcidenta Chinio (XinJiang au Orienta Turkestano) – kie ujguroj estas subpremataj; kiu
ne „kotauas“ havas malfacilajhojn. Kontraste al tibetanoj la ujguroj ne restis pacemaj, sed rezistas.
Ilham Tohti, ujgura ekonomio-profesoro, kiu organizis interparoloj inter intelektuloj de han kaj ujgura etno,
estis malliberigita 2014 pro „separatismo“. Internacie li estis premiita per Martin Ennals Award (2016) kaj la
Premion pri Homaj Rajtoj de Weimar (2017).
Ankau en la chefa parto de PRCh religia libereco ne vere ekzistas – kaj demokratio mankas.
Kaj en HongKong okazas ombrelaj manifestacioj, char la promesita politika libereco pli kaj pli perdighas.
Eble la nuna prezidanto LI ighos diktatoro – li ja decidis (lasis decidi la t.n. Popolan Kongreson) ke eterna
regado siaflanke eblos. Chiukaze li organizas stabilecon – betonan.
--2018-03-09 Interparoloj kun Norda Koreio
Mirinde ke el la sporta kun-agado inter orda kaj suda Koreioj rezultis ankau politikaj interparoloj inter
ambau registaroj; kaj eble ankau kun Usono. Logike, ke la norda registaro volas havi respekton kaj garantion
pri sia sekureco. Espereble tio ankau kauzos multe pli da respekto rilate Homaj Rajtoj en N.K..
==
2018 Israelo-Palestino – Trapasi la muron, vizio de Marc Bravermann
Eble vi rememoras la belan kaj valoran afishon kun titolo „PACO“ en pli ol 100 lingvoj ?
Ghi estas mendebla kaj rigardebla che la UEA-libroservo.
Paco – ne estas nur la kontrauo de milito – ne nur la periodo inter du militoj.

Paco estas multe pli. Paco estas la legho de la homa vivo.
Paco estas tiam, kiam ni agas juste kaj kiam inter chiuj unuopaj homoj kaj chiuj popoloj regas justeco.
--Jes, ekzistas pluraj konfliktoj sur nia planedo kie necesus Justa Agado. (facila vortumo)
Rilate la konflikton inter Israelo kaj Palestino iu proponis la libron de Marc Bravermann „Die Mauer
überwinden“, la angla originalo „ A wall in Jerusalem“; subtitolo: „Vizio por israelanoj kaj palestinanoj“.
Li estas judo, psikologo kiu vivas en Usono, prelegas nuntempe en pluraj germanaj urboj.
Jen lia prelego en Kiel, Germanio (en la angla kun traduko):
http://www.youtube.com/watch?v=VElJ5juv6LM
==
2018 Chu iam al Okcidenta Azio venos paco ?
De Afghanio ghis Turkio kaj Arabio estas sangaj konfliktoj.
Historisto* jam komparis ilin kun la t.n. 30-jara milito (fakte estis ch. 3 militoj enplektitaj);
kaj montris, ke la pacigho dauris 3-4 jarojn.
Tiam batalis divers-opiniantaj kristanoj por gajni terenon por sia kredo.
Simile nun en Okcidenta Azio batalas la du grandaj islamaj kredoj; krome la judoj, kiuj volas havi sekuran
landon por si.
Komento: al tiu danghera miksajho aldonighas klimataj problemoj (sekeco), korupcio (kiu bremsas la
evoluighon), kreskanta homamaso kiu bezonas laborlokojn, nutrajhon kaj akvon.
Chu iu sukcesos atingi pacigan ekvilibron ?
*) recenzo pri libro: http://www.deutschlandfunkkultur.de/herfried-muenkler-der-dreissigjaehrige-krieg-eineblaupause.950.de.html?dram:article_id=402892
==
2018-01-01 esti LGBT* apartenas al la Homaj Rajtoj
Se vi mem spertas diskriminacion pro via seksa orientigho vi certe konas „AllOut.org“ kaj
Se por vi alia ol hetero-seksa orientigho estas fremda, bonvolu informighi pri la argumentoj ke estas normale
ke ekzistas diversaj seksaj orientighoj. Jen la retejo en pluraj lingvoj:
Www.allout.org/en/campaign-highlights/
Ankau la Verdaj Partioj subtenas tian Homan Rajton.
Ekzistis faka asocio che UEA, sed iliaj ret-adresoj nun ne funkcias.
--2016-12-13 Open Russia Edukado-Centro komencis instrui
sendependajn kandidatojn por urbaj konsilioj kaj aliaj civilaj instancoj en Rusio.
www.khodorkovsky.com/open-russia-supporting-next-generation-independent-leaders/
Kaj jen oferto de Malferma Rusio studi rete politikajn historiajn ekonomiajn sciojn:
(en la rusa) www.openuni.io/
La registaro malpermesis al Navalny kandidatighi por la prezidenteco, sub konstruita preteksto.
Necesus – ne bojkoti la elekton – sed trovi alian taugan kandidaton, ekz-e Xenia Sobchak.
www.khodorkovsky.com/kseniya-sobchak-russians-dont-need-tsar/
Komento AVE/mw: Estas malfacile elstari en Rusio (se oni ne apartenas al la reganta grupo).
Eble niaj rusaj geamikoj konas alian civilan kandidaton ?
(Putin ja venas el la sekreta servo – kaj tiel kondutas.)
---

