
KAMPANJO-INFORMILO #2 de la EŬROPAJ VERDULOJ
unuighintaj Verdaj Partioj de Eŭropo 
2009-05-13/20

(Nian dankon denove al ĉiuj naciaj partioj kiu enmetis en iliajn novaĵojn, "flickr" fotoj 
kaj voĉdon-prognozoj  - bonvolu ankoraŭ sendadi viajn informojn al 
Graham.Burgess@europeangreens.net kaj jane.kelsey@skynet.be kaj ni certigos, ke 
viaj eventoj estos cirkulataj al la naciaj partioj ene de la EU). 

KAMPANJO-NOVAĴOJ DE LA MEMBRO PARTIOJ 

SLOVENIO: 
La Slovenian kampanjon malfermighis 
kun bunta kaj junuleca listo kie la 
mezumo aĝo de la 4 viraj kaj 3 virinaj 
kandidatoj estas nur 38! La kandidatoj 
reprezentas: gejaj rajtoj, enmigrado-
aferoj, ekologio, sociaj aferoj, homaj 
rajtoj, paco kaj senarmiĝo, studentoj, 

sana manĝaĵo, lokaj aferoj kaj entreprenemo, NROj… . Prognozo-novaĵoj: sur Siol 
novaĵo-portalo:  http://www.siol.net/data/ankete/eu/koga_boste_volili.aspx? 
vote=D5C2CE5318214776B8A54B93B73E629A , kie Darko Kranjc estas aktuale 4a 
(kun 8,8% de ĉiuj voĉdonoj)! http://www.youtube.com/watch?v=14DgIDpRvTI 

AŬSTRIO La Aŭstra verda partio komencis sian balotkampanjon festante en la Odeon 
teatro en Vieno. Eva Glawischnig enkondukis la tri suprajn kandidatojn Ulrike Lunacek, 
Eva Lichtenberger kaj Monika Vana. 
Akompanita de la oriento eŭropa bando Sandala la verduloj ĝuis vesperon kun amikoj 
kaj deputitoj. La “interaktiva eŭropa teatro“ ankaŭ estos aliĝanta la vojaĝon tra 
Austrio de Ulrike Lunacek. 

Ulrike jam (estas) sur sia prezentado-vojaĝo tra Aŭstrio. Eva Rossmann, verkisto de 
kulinara kaj krima libroj kaj Jiri Gruša, ĉeĥa poeto kaj diplomato iniciatitis komitaton 
de subtenantoj de Ulrike Lunacek. Famaj aŭstraj aktoroj, poetoj, advokatoj, doktoroj 
kaj muzikistoj jam registrighis. rigardu: http://www.ulrikelunacek.at/. 
Ĉi tiu semajnaj novaĵoj ankaŭ inkluzivas la relanĉon de nia retejo de la Europaj 
Verduloj. Bonvolu rigard: http://eurogreens.at/ . La Aŭstra TTT departemento kreis 
amuzan kvizon „Europo vi mem“ kiu estas uzebla kiel aplikajho al Facebook kaj ankaŭ 
estas trovebla sur http://eurogreens.at/europe_yourself/ . Tra kelkaj demandoj vi 
eltrovos en kiu Eŭropa lando, laŭ viaj respondoj, vi shatus loĝi. 

IRLANDO La "Irish Times/MRBI" voĉdonado farita pasintsemajne montris ke la plej 
entuziasmaj subtenantoj de la EU estas la subtenantoj de la Verda Partio, sekvitaj de 
Fianna Fail, Fine Gael kaj Laborpartio subtenantoj. Rilate la sekvontan referendumon 
pri la Traktato de Lisbono, ghi ankaŭ montris ke inter la Verduloj Jes-balotantoj estas 
pli multenombraj ol la Ne-antaj je 60 kompare kun 29 procentoj. 
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/0518/1224246810409.html 



ESPERANTO 

Vidu la informilon de la EGP (EVP Europa Verda 
Partio) en Esperanto! 
http://www.verduloj.org 
ret-adreso: ave@verduloj.org 

MALTO - Alternattiva Demokratika

Kandidatoj kaj afiŝtabulo

Konferenco pri pura aero 

La prezidanto de la Verda Partio (AD) kaj MEP-kandidato, Arnold Cassola kune kun 
alia MEP-kandidato Yvonne Ebejer Arqueros, parolis je gazetara konferenco pri la 
proponitaj agadoj por la plibonigo de aerokvalito kiam elektota en la Eŭropan 
Parlamenton. 
Alternattiva Demokratika komencis elsendi siajn du kvar-minutajn produktajhojn (ĉiu 
produktado estos elsendata 3 foje) - vidu la filmetojn je 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=C1578A421A1A9352 
30 sekundaj filmetoj ankaŭ estos elsendataj 16 fojoj sur publika TV. Ĉi tiu povus ŝajni 
esti juste kaj akcepteble multa; sed chiu el la du grandaj politikaj partioj en Malto 
havas televidostacion sur kiu ili rajtas elsendi siajn mesaĝojn tiom ofte, kiom ili 
deziras. 
BALOTADO : La novaj opinisondoj montras ke la probableco de AD akiri seĝon en la 
Eŭropa Parlamento fariĝas pli verŝajna kun kelkaj opinisondadoj montrantaj la porcion 
de voĉdono por AD pliighante al 6.6%. La "single transferable vote system ?" unuope 
transdonebla voĉdon-sistemo uzata en Malto signifas ke AD-kandidato povas esti 
elektata pro 2a, 3a, au 4a preferoj. La dis-timigado de la du ĉefaj partioj komencis, 
precipe de la konservativuloj, sed ŝajne homoj estas ne plu shatas tian kampanjadon. 

FRANCIO 
Klaku ĉi tie por la video de la nacia renkontiĝo je la 16a de Majo 
en Strasburgo kun Cecile Duflot 
http://www.dailymotion.com/video/x9baos_cecile-duflot-au-
meeting-de-strasbo_news?from=rss 
http://www.europe-ecologie.fr/ 
Francaj opinisondoj por la Verduloj aktuale aktuale nombras 9% 
(4an pozicion). 

NEDERLANDO 



Judith Sargentini kaj afishoj, 
ventoparkoj kaj je 
pikniko en la parko de La Hago. 

SVEDIO lastan semajnfinon, la Svedaj Verduloj okazigis sian ĉiujaran kongreson. La 
komuna temo estis la EU balotadoj kun la adopto de la balotado-manifesto. Je la 
kongreso, Verda Kandidato Isabella Lövin kaj la proparolanto Maria Wetterstrand 
lanĉis proponon kun 12 punktoj por Verdigi la Komunan Politikon pri Fiŝkaptado. Fotoj 
de la Kongreso troveblas ĉe http://mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=168145 
Dum la kongreso, Svedaj Verduloj povis gratuli la unuan kandidaton de la Svedaj 
Verduloj Carl Schlyter, kiu estis nomita supera Sveda MEP en kelkaj enketoj antau la 
balotadoj. Laŭ la grava ekologia organizaĵo en Svedio, Sveda Socio por 
Naturprotektado, Carl estas tiu Sveda MEP kiuj plej konstante voĉdonis favore al 
verdaj proponoj kaj sindevontigis al verdaj aferoj. "Concord Svedio" metas lin apud la 
eksiĝintan MEP Anders Wijkman kiel la plej aktiva rilate al evoluado-aferoj. Cetere, 
grava Sveda vespera gazeto Aftonbladet nomigis Carl kiel nedisputeble plej aktivan 
Svedan MEP. 
Kompare kun la lastaj Eŭropaj balotadoj, estas pli granda intereso pri niaj pintaj 
kandidatoj flanke de la amaskomunikiloj. Aldone, la grava Sveda matena gazeto 
Dagens Nyheter pensas ke Miljöpartiet (la Verda Partio en Svedio) havas la plej 
bonajn afiŝojn. 
http://www.dn.se/blogg/mediebloggen/2009/05/14/mp-har-basta-valaffischerna-
3284
La balotoprognozo pliboniĝadas. Dum la kongreso, opinisondoj donis nin 8,1%. La 
hodiaua prognozo estas eĉ pli bone. Kun 9,1%, ni povos ja kalkuli al du MEPoj ! 

POLLANDO 
Polaj kontrau-atomaj manifestacioj 

La 16an de Majo Pola-Germana verda manifestacio en 
Gryfino kontraŭ planita konstruo de termonuklea 
elektrocentralo. EP kandidatoj de ĉi tiu regiono, de ambaŭ 
flankoj de la landlimo partoprenos: Rebecca Harms kaj Ska 
Keller de Germanio, kaj Ewa Kos kaj Karolina Jankowska de 
Pollando. 

BELGIO 
Ecolo estas aktuale ĉe 20% en ĉiu distrikto, etendiĝante de 21% al miriga 35.6% en 
tiu distrikto kie nia partiestro Jean-Michel Javaux estas urbestro kaj kie la supera 
socialisma oficisto (eksprezidanto de Senato, urbestro ankaŭ) estis profunde 
engaĝiĝinta en financa korupto. Ĝenerale tamen, 21-25% estas pli kutima. 
En Flandrio, Groen! aktuale nombras je 9%. 

GREKIO 
De la 15a ĝis la 17an de Majo, la Verda Balkana Konferenco en la urbo Thessaloniki 
estis granda sukceso. 



Okazontaj eventoj: La Verduloj starigas baloto-pavilonon en 
la plej multaj urboj de Grekio. La kandidatoj ankaŭ kontinuos 
la travojaĝojn en Grekio. Je la 20a de Majo okazos evento 
alvoki al ekonomio surbaze de solidareco, partoprenos la 
MEP Alan Lipietz, la membro de Ecolo de la Brusela 
parlamento Christos Doulkeridis kaj Grekaj Verduloj. Sur la 
sama tago en Heraklio sur Kreto okazos koncerto kaj muziko 
laborejo kun Ross Daly kiel parto de kampanjo starigi 

fondajhon por doni esploro-stipendioj al muzikostudentoj en financaj malfacilaĵoj. La 
prognozoj por la EP balotadoj - je la semajnfino estis almenaŭ kvin prognozoj en 
gazetoj - montris ke la Oikologoi-Prasinoi gajnis indicojn inter 3,5% kaj 6%. 

ĈEĤA RESPUBLIKO : VÁCLAV HAVEL subtenas Strana Zelených. 
Che la gazetara konferenco de Strana Zelených je Lundo la 18a de Majo la eksa 
prezidanto Václav Havel deklaris sian subtenon por la Ĉeĥa Verda Partio je la Eŭropaj 
balotadoj je 6a kaj 7a de Junio. Havel diris: "Ekzistas kelkaj Verdaj Partioj (en Ĉeĥio). 
Mi pensas ke estas tre grave distingi ilin char estas nur ununura aŭtentika tia, kiu 
estas la Verda Partio (Strana Zelených) de Martin Bursík." 
Havel karakterizas la antaŭajn problemojn ene de la partio kiel "laboro-doloroj" kiuj 
fine helpos al la partio esti pli facile perceptebla. "Mi estis Verda dum mia tuta vivo. Mi 
estis Verda eĉ antaŭ sro. Bursík naskiĝis. La kialo, pro kio mi aprobas la partion estas 
ĉar mi konsideras la staton de nia natura medio kiel kriza" aldonis la eksa prezidento. 
Je la Lunda gazetara konferenco, Strana Zelených estis ankaŭ aprobita de la eksa 
Ministro de Eksterlandaj Aferoj Karel Schwarzenberg. Li deklaris: "Strana Zelených 
estas unu el la malmultaj partioj kiu ankoraŭ kapablas rompi la ŝablonon." Aliaj gravaj 
subtenantoj estas la aktorino Eva Holubova, la reghisoro Olga Sommerova kaj la 
reghisoro kaj aktoro Ladislav Smoljak. Je la gazetara konferenco la kernaj kandidatoj 
por la Eŭropaj balotadoj Jan Dusik, Katerina Jacques, Premysl Rabas, Jirina Šiklová 
kaj Milano Horácek partoprenis. 

ESTONIO Je la 13a de Majo la proparolanto de Estoniaj Verduloj biciklis al renkontiĝo 
inter ĉiuj opoziciaj partioj kaj la prezidanto ĉe la prezidanto-palaco. La gvidantoj de 
aliaj partioj alvenis per limuzinoj. http://www.youtube.com/watch?v=KFFVd9i5VDg 
Je la 16a de Majo la Verduloj organizis publikan renkontighon kie la manifesto estis 
prezentita kaj klarigita de la Verdaj kandidatoj. 
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