AVENO # 44 - AGADO de AVE kaj de AVEanoj - 2018
Jen gheneralaj informoj pri AVE kaj aliaj CSO-oj kaj
diversaj peticio-petoj, aliaj trovighas je Ekologio & Homaj Rajtoj
La kotizo por AVE estas libervole paginda - proponite: 5 EUR jare, pli au malpli eblas.
Nia UEA-Konto: avex-z; Konto de UEA: IBAN: NL72INGB0000378964, BIC: INGBNL2A
Noto: (de "via nomo" por Kto. avex-z)
Elkoran dankon – Manfred Westermayer, la sekretario.
Adreso: AVE, Kandelstr. 62, 79194 Gundelfingen/Breisgau, Germanio
Retejo de AVE: http://www.verduloj.org
Nia interreta diskutejo trovighas je Ipernity, tie serchu la grupon "Verduloj"
Koncize:
1984 - 2014 AVE kunvenis por festi la 30-jarighon:
Ni tradukis la Manifestojn 2014 de la Europaj Verdaj Partioj (trovebla sur www.verduloj.org)
- Federacio de Junaj Europaj Verduloj
- Europa Verda Partio: europeangreens.org
- tutmonda asocio de verdaj partioj: GlobalGreens.org
La projekto http://www.lingvo.info celas provizi informojn pri lingvoj kaj diskonigi plurlingvecon en la
interreto … La retejo estos havebla en almenaŭ 17 lingvoj ekde sia lanĉo.
Internaciaj Ago-Tagoj (nur kelkaj)
01-27 : Rememortago pri la kruelajhoj de la fashismo (liberigo de la koncentro-lagero Auschwitz)
02-21 : Internacia Tago de la Patrina Lingvo
03-08 : Internacia Tago por Virinoj
03-10 : Internacia Tago por la Autonomio de Tibeto
03-21 : Tago de la Mondcivitanoj
03-22 : Internacia Tago por la Akvo
04-20 : Tago de la Tero
05-09 : Europa-Tago
05-15 : Nakba-memortago pri la forpelado de araboj el la nov-fondita shtato Israelo (1948)
05-21 : Internacia Tago por la Kultura Evoluo
06-08 : Tago de la Maroj
06-11 : Internacia Tago de la Lingvoj
….
=== Detale lau la dato ====
(kutime mi uzis la literumadon ch … u )
2018-05-19 Konsilio de la Europaj Verdaj Partioj en Antverpeno & Esperanto
AVE partoprenos tiun konsilion montrante Esperanton per informstando, dank' al Georges Sossois kaj
Ronaldo Nobel, kaj eble kunlaboranto el la Antverpenaj Esperantistoj.
La konsilio okazos en la Elzenveld-Seminariejo, jen la retejo: https://europeangreens.eu/antwerp2018
Eble indas rememori pri kuna agado de Esperanto & Verdaj Partioj ek de 1984:
http://www.verduloj.org/welcome.htm#Verdul_Esper
--2018-03-31 Letero al AVE-anoj
Karaj geamikoj,
oni povus diskuti longe pri la diversaj politikaj okazajhoj - mi nur mencias kelkajn koncize:

Afrin (Turkio > Kurdistano);
Sirio (fina venko de Assad antauvidebla dank al Rusio) - homaj vivoj tute ne valoras, ankau ne de civiluloj,
char ili (Assad kaj Putin) bombas ankau lernejojn kaj malsanulejojn, parte kemie;
Chinio survoje tutmonde (nova Silkovojo) - stabileco plej gravas (Xi ighis nova dumviva reganto);
Usono pauzas - kiom longe;
reveno de la malnova milito inter Okcidento kaj Sovetio (ne - Rusio, kie sekret-servisto regas uzante siajn ssmetodojn) - almenau ne sukcesis kontrau Olimpiko;
DR Kongo - Kablia ne volas abdiki - la popolo suferas.
Mi ne scias chu malgrau tiaj kruelajhoj okazas tutmonda pozitiva progreso (statistike) ? La konsilio okazos

en Antverpeno, Elzenveld-Seminariejo (vidu sube, la ret-ligon).
Tio signifas ke jes - ni povus havi informstandon - sed nur je Sabato, 19a de Majo.
Mi scias, ke en kelkaj lokoj/regionoj okazas pozitiva evoluigho - Uvira, Kalima, kaj multaj aliaj.
Pri la klimato - glacheroj kaj mara glacio degeladas - pli ni vidos en la norda somero.
AVE atendas anoncon de homo kiu povas kaj pretas (ghis nun senpage) daurigi la organizan vivon de AVE por pruvi kontrau la Verdaj Partioj, ke Esperanto taugas ankau en la sfero de politiko kiel internacia
komunikada lingvo.
Finfine: AVE ankorau atendas kelkajn kotizo-pagojn (mi dankas al du, ech grandaj).
Mi esperas decidon de fonduso subteni la chi-foje tre grandan akvo-projekton Kalima - se jes, ni kolektos
denove ankau inter niaj samideanoj - mi informos vin.
Se vi povus pagi vian kotizon (5+X euro) estus bone - parte por agadi, parte por niaj projektoj:
- Mazingira, pluvakvo baseno kaj gastigejo por lernantinoj
- Kalima, cherpo el montara rivereto
- Uvira - rearbarigo kaj pli efikaj kuirfornoj - 2018 jam financita, dank al Agenda-21 en Freiburg.
Nia UEA-konto: avex-z
Se vi metas rimarkon al via krom-pago: Mazingira = internato, Kalima = akvo.
Koran dankon, manfred
--2018-05-09/13 Gresiljono - Vegana-esperantista renkontiĝo
Okazas renkontiĝo de veganoj kaj pri veganismo en Greziljono ĉi jare, de la 9a ĝ 13a de Majo
Retligilo: http://gresillon.org/reve
Komento AVE/mw: Bona okazajho lerni kiel eblas kuiri kaj manghi sen bestaj produktoj.
Homoj de biologia vidpunkto povas manghi pli-au-malpli chion.
Tamen indas pripensi pri la etiko sur kiu ni bazighas nian vivon.
Chasi bestojn (ekz-e en la arktiko) char ne estas alia maniero vivi apartenas al la filozofio de la vivo: unu
manghas la alia lau neceso (nutrada piramido).
Teni brut-bestojn en lau-eble afabla maniero kie ne eblas kulturi amase legomojn kaj grenojn kaj uzi iliajn
produktojn apartenas al la homa kulturo de jarmiloj.
Teni bestojn en malliberejo por poste manghi iliajn produktojn au ilin mem amase certe estas mal-etika.
Vegetaranoj uzas mezan vojon, tamen kun konsekvenco ke brut-bestoj estas mortigataj lau ekonomia
vidpunkto kaj uzataj (por manghi, por ledo, plumojn por havi varman liton).
Veganoj klopodas eviti tian malliberigon kaj amasan buchadon, rezignas pri la facila nutrado kaj despli devas
trovi taugajn rimedojn por vivi sane.
Tamen ech veganoj trovighas en la limoj de konkurenco de vivantajhoj. Se ni uzas tre multe da palm-oleo, ni
reduktas la vivo-spacon por simioj kaj aliaj arbaraj bestoj. Niaj kampoj estas baritaj kontrau la veganaj bestoj
(bov-similaj, chevaloj, elefantoj,…).

Niaj stratoj, konstruajhoj nia tekniko (ventoradoj, bar-lagoj …) ghenas aliajn bestojn.
-2018-07-28… Lisbono, Portugalo: Publika kunveno de AVE enkadre de la UK
Mi proponas almenau la jenajn temojn:
- Per-Esperanto-Agado – kion ni kune kun la surlokaj samideanoj atingis, kaj kio necesus estonte.
- Elekto de nova sekretario (afergvidanto).
--2018-08-05/12 Kragujevac, Serbio: AVE en kunsido de la ekologia frakcio de SAT
Jen la inform-retejo: http://satesperanto.org/spip.php?rubrique631
Jen sufiche mond-vasta ekologia raporto pri la kunsido de la ekologia frakcio de SAT, al kiu apartenas AVE:
http://satesperanto.org/spip.php?article3948

