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Nordenham, 21a de Marto 2013
Malferma letero

Bundespräsidialamt 
Spreeweg 1 

10557 Berlin

Parolado pri perspektivoj de la Europa ideo (22a de Februaro 2013) 

Tre estimata sinjoro federaci-prezidanto, 

ni  bonvenigas  tion,  ke  en  via  parolado1 pri  perspektivoj  de  la  Europa  ideo  vi  pritraktas  la  lingvan 
demandon. Tamen chi-kuntekste ni estas mirigitaj pri la jena tekstparto: 

„Ich bin überzeugt, dass in Europa beides nebeneinander leben kann: die Beheimatung in der eigenen 
Muttersprache und in ihrer Poesie und ein praktikables Englisch für alle Lebenslagen und Lebensalter."
[“Mi estas konvinkita, ke en Europo povus kunvivi ambau: hejmeco en la propra lingvo kaj ties poezio kaj  
praktikebla  angla  por  chiuj  situacioj  kaj  aghoj  de  la  vivo“  {traduko  prenita  el 
https://docs.google.com/file/d/0B3C00ijVIeQLNmJsWjRadll0VUE/edit?usp=sharing}].

Launiatakse “ein praktikables Englisch" [“praktikebla angla“] ne estas en akordo kun la esenca mesagho 
de la kunteksto, char: La en Europo uzado de lingvafrankao, kiu estas asignebla al nacio kaj tial ne estas 
neutrala,  ne  garantias  demokratian  kunestadon  de  la  homoj  en  Europo  rilate  la  lingvon.  Tio  chi 
konsekvencigas ankau konkretan financan malavantaghigon de preskau chiuj shtatoj de EU.2 

Demokratia  kunestado  ankau  rilate  la  lingvon  tamen  nepre  eblas:  per  la  uzado  de  la  neutrala  kaj 
internacia lingvo Esperanto. Tion chi fundamenti povas ni per la sekvaj ekzemploj (ankorau multaj pliaj 
povus esti menciataj): 

● En Augusto 2012 unu el la subskribintoj cheestis internacian seminarion pri interkultureco en 
Mazara del Vallo, Italujo. Seminaria lingvo estis Esperanto, char tio chi ebligas funkciantan kaj 
egalrajtan interkomprenighadon inter homoj de malsamaj gepatraj lingvoj.3 

● En nia klubgezeto3 estas  raportate  ankau pri  renkontigho,  kiun  nia  asocio  organizis en Bad 
Zwischenahn kaj che kiu la partoprenantoj el Nederlando kaj Germanujo konversaciis en la supre 
menciita lingvo.

● Ankau  civitanoj  de  la  ghemelaj  urboj  Herzberg  am  Harz  kaj  Góra  (Pollando)  uzas  ghin  en 
reciprokaj renkontighoj.4

Chi-specaj kontaktoj, t. e. samnivelaj ankau konsidere la lingvon, povus esti kaj estu intensigataj: Tial ni 
instigas, ke la federacio kaj federaciaj landoj akcelu la instruadon de Esperanto esence pli forte, ol ghis 
nun. 

Respektoplene

[De Andreas Kück farita Esperantlingva redono de la enhavo de la germanlingva malferma letero 
publikigita en http://www.esperanto.de/unterweser/egu_an_bpra_20130321.pdf.]
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1 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2013/02/130222-
Europa.pdf?__blob=publicationFile 
2 http://lingvo.org/grin/GRIN_de.pdf
3 http://www.esperanto.de/unterweser/eoga36.pdf (chi-kune)
4 http://www.herzberg.de/staticsite/staticsite.php?menuid=311&topmenu=311&keepmenu=inactive
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