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Az El.n'6pai W:I.d partok ~ovet~genek

Mi,az Eszperantista ~oldek Szovet~~ek tagjaiJakik kIllon
tanacskozasra gyfu t1h1k bssze az Eln'Opaj. KOzasseg ma~dik

eszperant6 kongresszusan Parizsban es a 80.Eszperanto »ung-
resszuson Tampereben b8.rati Udv6z1eti.inket kiildjiik: Onoknek.

/P8rizs,1~95 jUnius 3 - 250 resztvev6, Tampere, ~9~5 jUlius
25 - 2500 resztvev6 bo orszagp61, 1~t ~o~ 3o-an

vol tunk zb'ldek/

~lIegvitattuk,fioJEI szovet~g\1Dk tagjai mgyan tamogathatnB,k
tevekerf3se~itke1. egy kOmyezetbarat szoci8.lis ellatast biz-
tosit6 es b~t szolgplo politikat,a zoldek kozott kiala-

ki tand6 ~el vpoli tika per~pekti v8i t .
1?C!c!'
,~~~~~{:~"r';;~; OnokrOl is beszeltUnk,~ ~zold' poli tiku$Okro1,mert fonto~ak
~~?::-."~( .. .. ,.,
~;;::j tartJuk a zoldek kozott ~s a Jobb nyel~ egyuttmUkodest
",;

::'". ugy dontotti1nk,hogy az Onok anyanyelven tidvozoljtik Onoket.
,~

Mi,akik a nemzetkozi nyelve~ az eszperantot hB8inaljuk hianyol-
~fj

-~",~~ juk az Eur6pai ~zosseg es malS nemzetkOzi szervezetek nyelv-
" hasznSlataban a I\Yelvi egyen16~get.,

"

Fiigget1entiJ. az Onok nyelvi i~ereteit6l es tapasztatatait61
azzal bizonyara egyetertenek,hogy az Eur6pai IOzoaseg Dyel vi
szolgpitatasai 6riasi osszegeket emesztenek ffe~.

A kovetkez6kben roviden osszegezziik Cllaude Piron me~ to be.-

~edet, ami az Eur6pai 1ii5zosseg m~dik pariz~ e~perant6

kongr-esszusan h8ng{lott eL

Claude Piron - ~ P,szichulogus,tulmacskent az Eg(;;sz~gve-
delmi Vilagszervezetnel ~VHO/ is dolgozutt ~ tizoldalas besze-
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deb6l a kovetkezo~t szeretnenk kiemelni, de esetleg az ere-

deti szoveget is szi vesen elkUldenenk OnGknek.

Ci" 'i A vilag jelenlegi JkDnmuniTmciOS rendszerenek perverz

hatasai

A nemzetkbzi szervezetekben a konnnunikacio szintjen is letezik

bizon:yos osztonzes,a vi taminhoz hasonlo eros hatas, ~anakkor a
ragaszkodas is a "t1ilsago~ konnyen eliloga(]hat6 helytelen gya-

Jkorlat:EJ;oz. Vagyis erzekelik a problemat,de valojaban semmit sem
tesznek annak elhBrfta:s{;j:ra,olyan p6tr.'jarast alkalmaznak,amely-
lye:tJ. a problema megoldhatatlan.

Letezik bizonyos tabu jele~g iss a nyel vi e-gyenlooog jegyeben nf:.

vonakodnak Oriam 6sszegeket elpazarolni - peldaUol csak az
Eur6pai Kdz6sseg ECU~ milliardjait kDlti el - a celt megsem

erik el,amit Onok is biztosan tapasztaltak mar.

11Ti,az Eszperantista Zoldek Szovet~g8nek tagjai hisszlik,hugy
'a.

csak etnikailag semleges ~el v al.kalmas minde!'! nemzet~zi. in-

rormac~6-cserere,a lcornyezet vedelmere es a kUloDrele nyelvak

, kult / '<1- I'"
es uI'QA. megorze.sere. 'Jlt~

~1~~i "~~

Ezert javasoljuk a kovetkezoKet

- rendelkezeslikre allunk osszejQvetele~cen

- megtacltjuk Onoket e::s;zperantoul - tudniuk kell,hogy erre

elegendo neh~ h6nap

- em1.ekeztetjtik ()noket,horo: az eszperant6 m{;r;r- tobb,mint szaz

eve haszna:r.atos nemzetkOzi rendezvenyeken es rreme~ -be-val t. A

80. Eszperant6 VUagkoD.gr."e.sszu&)n Tampereben, ~'innorszagban :if';
t;'

250o-an vol tunk 60 or::s;zagb62, valamennyien j6l megertettiik egy- f~~iil
.(. I, . i~~

mC:1st,rordJ. tok neJ..IkU1 beszelgetti.ink, targf~ tunkIjienekeJ.. tlJnk. r~~J;

C!:lTampere,1995 auguaztus 3 "'"

;~Irl~agyarra ~ordi totta Man1~ed Westermeyer ~ ~~

Cs~sz:ar P8lma
az AVE ti tkara


