AVENO #45 - Verdaj Partioj & Esperanto - 2019
Gravaj dokumentoj, pri verdaj rezultoj, okazajhoj, rilato inter la Verdaj Partioj kaj Esperanto
Estus bone se samideanoj el diversaj landoj sendu la raportojn pri siaj Verdaj Partioj. Mi petas
pardonon, ke la elekto estas iom hazarda, kaj chefe temas pri Europo.
==
2019-11-07 Granda Britio, Verduloj komune kun Liberaloj kaj Plaid Cymru: por havi realan
shancon je la parlamenta elekto je 12-a de Decembro por la Malalta Chambro en Londono.
Heidi Allen, sukcesis trovi interkonsenton inter tiuj tri malgrandaj partioj, kiuj volas restigi GB
ene de EU, ke ili prezentu komunajn kandidatojn. Pro la elekto-sistemo estis tre sagha decido.
Bonan sukceson !
--2019-10-31 Verdpartiaj ministroj en la sveda registaro
Tomio informis pri la sukceso de la sveda Verda Partio (MP) fine de 2018:
sekve de tio ili nun partoprenas en koalicio – kun 5 el 23 ministroj:
Ministro por naturmedio kaj klimato, cetere vica cxefministro: Isabella Lövin
Minstro por logxado, rajto de konsumentoj, vica finac- kaj financmerkatministro: Per Bolund
Ministro por kulturo, demokratio, sporto kaj naciaj minoritatoj: Amanda Lind
Ministro por internacia helpo kaj evoluo: Peter Ericsson
Ministro por genra kaj seksa egaleco: Åsa Lindhagen
Jen la ghenerala programo de MP - Miljöpartiet - en Esperanto:
https://www.mp.se/sites/default/files/mp_kortversion_partiprogam_esperanto.pdf
==
2019-10-22 Kanadaj Verduloj sukcese altigis sian povon en la nacia parlamento.
Koran gratulon !
La kanadoj trioble pli vochdonis por la Verduloj, tial nun estos 3 parlamentanoj en Ottawa.
Jen iliaj plej gravaj temoj:
- Justeco kontrau la indighenaj popoloj
- Agadi kontrau klimato-katastrofo
- Transformi al verda ekonomio
- Elvoki ekologian saghecon
- Renovgi la socialan kontrakton (sano, edukado, ...)
- Pli moderna kaj justa socio (genroj, ..)
- Bona regado (demokratio kaj responseco de la registaro)
- Internacia kunlaboro
(angle) www.greenparty.ca/en/platform
(france) www.greenparty.ca/en/platform
-2019-07-21 Salutvorto de Amanda Lind por la 104-a UK
dank' al kunlaboro kun Tomio (Härnösand, SV) la sveda ministrino pri kulturo, sporto,
demokratio kaj naciaj minoritatoj, Amanda Lind (Miljöpartiet de Gröna), sendis salutvorton al la
104-a UK en Lahti en formo de shia video-parolado (shi iam eklernis Esperanton):
Saluton, estimataj kongresanoj!
Mi estas Amanda Lind, sveda ministro pri kulturo, sporto, demokratio kaj naciaj minoritatoj. Kiel
ano de mia partio, la sveda Verda Partio kaj la tutmonda Verda Movado; kaj vivanta naturo, kaj
floranta kulturo estas valoroj tre proksimaj al mia koro. Elkorajn bondezirojn mi sendas al la
Universala Kongreso. Renkontiĝoj kaj babiladoj inter homoj estas fundamento por vigla
demokrata evoluo. Dankon al vi ĉiuj en la Esperanta movado pro viaj kontribuoj por instigi
komunikadon trans lingvajn kaj naciajn limojn. Ni estu unu homaro sur ĉi unu terglobo. Amike.
Spektebla tie: https://bit.ly/2Zjebb5
-2019-06-05 Finnlando - Gratulon kaj sukcesan laboron al 3 verdulaj ministroj
Naturmedio kaj klimato: Krista Mikkonen
Interna politiko: Maria Ohisalo
Ekstera politiko: Pekka Haavisto
-Kara Manfred, Gxenerale mi gratulas vin kaj aliajn verdulojn, AVE- anojn okaze de grava akiro
de plimulto dum laste okazita balotado de EP.

Mi tutkore deziras EP sukcesi iel plenumi fruktodonajn planojn, almenau respondi efektive al tiu
sveda fraulino kiu lastatempe iris cxe parlamento anstatau al sia lernejo por protesti kontrau
minacoj kiuj endangxerigis nian ter-globon.
Bondezirante, Nazi Solat
2019-05-30 Verduloj pli bone akceptataj de la balotantoj por la Europa Parlamento
Estas grandaj diferencoj pri la rezultoj; en kelkaj landoj ili kunlaboris en koalicio.
Entute la Verduloj atingis [ 57 seghojn ] el entute 751 ; adicie venos la seghoj por la
regionalistoj.
En la nuna EP (2014 – 2019) la frakcio Verduloj / Regionalistoj havas 52 seghojn.
Jen la retejo por trovi la ret-adresojn de la unuopaj partioj (grafike au en listo).
https://europeangreens.eu/map
Jen la rezultoj en %: https://europeangreens.eu/2019results
Austrio – Die Grünen: 14,08 - [2 seghoj]
Belgio – Ecolo: 19,9 - [ 2 ]
Belgio - Groen: 12,37 – [ 1 ]
Bulgario – Zelenite: 6,24 (koalicio)
Chehhio – Zeleni: 11,65 (koalicio)
Danlando – SF: 13,23 - [ 2 ]
Estonio – Eestima Rohelised: 1,8
Finnlando – Vihreät De Gröna: 16,00 - [ 2 ]
Francio – EELV: 13,47 - [ 12 ]
Germanio – Bündnis 90 / Die Grünen: 20,5 - [ 21 ]
Grekio – Ecologoi-Prasinoj: 0,87
Hispanio – ICV: 10,5 (koalicio) - [ 1 ]
Hungario – LMP: 2,17
Irlando – Comhaontas Glas: 11,37 - [ 2 ]
Italio – Federazione Dei Verdi: 2,29 (koalicio)
Italio – „Verdi – Grüne – Vërc“: 2,29 (koalicio)
Kroatio – OraH: 1,8 (koalicio)
Kipro – Cyprus Greens' Cooperation: 3,29 (koalicio)
Latvio – Latvijas Zala Partija ??, LKS (Latvia rusa unio): (1 segho 2014)
Litovio - ??
Luksemburgo – Dei Greng: 18,91 - [ 1 ]
Malta – Alternattiva Demokratika: 0,72
Nederlando – GroenLinks: 10,9 - [ 2 ]
Pollando – Zieloni: 38,47 (koalicio)
Portugalo - „P. Ecologista – Os Verdes“: 6,88 (koalicio)
Romanio – P. Verde: - (0,34 en 2014)
Slovenio – SMS Zeleni Evrope: 1,64 (koalicio)
Svedio – Miliöpartiet de Gröna: 11,4 - [ 2 ]
Grand Britio – „Green Party of England and Wales“: 12,1 - [ 7 ]
Grand Britio - „Scottish Green Party“: 8,3
noto: kelkaj nombroj ankorau ne estis la finaj.
==
2019-01-10 Peticio al la Europa Parlamento: plena travideblo pri esplor aj studoj
The glyphosate case has already highlighted the serious flaws in the way in which pesticides are
approved in Europe.[2] And the reasons why toxic pesticides products are kept on the EU
market so long is the way the EU carries out its regulatory safety evaluations.
To avoid this from happening again, we need to make sure all industry studies are available to
the public in their entirety and those running the assessment of pesticides do not have any
conflict of interest. This would enhance transparency and trust among citizens.
Our health, the food we eat, our plants, our biodiversity, and animals should precede the
interests of secretive lobbies and private interests of multinationals.
En pluraj europaj lingvoj: www.tilt.green/tags/campaigns

