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Euroopa Parlamendi rohelistele liikmetele

Euroopa Roheliste Parteide Foderatsioonile

Meie Esp~ranto Roheliste Liidu (. AVE) liikmed, osavotjad AVE kokku-
" 1

tulekutest II Euroopa Uhenduse Kongressil Pariisis ja Esperantistide

80. ulemaailmsel kongressil Tamperes2 tervitame teid sudamlikult, okolooge/

rohelisi oli molemal juhul ligi 30.

Muuhulgas me raakisime AVE liikmete tegevusest, toetamaks okoloogia,

sotsiaal- ja rahualast poliitikat,samuti~oheliste vahelisest keelepoliitika

perspektiividest.
Me raakisime ka teist, rohelistest poliitikutest, kuna me tunneme vajadust '

paremini uksteist moista keele tasandil~

Otsustasime teile saata tervitusi teie enda keeles.

Rahvusvahelise keele Esperanto kasutajatena me loomulikult naeme suuri

puudujaake4 keele kasutuses,naiteks ~I EO sUsteemis ja teistes rahvusvahe-

listes organisatsioonides.
II

EU sisesed tolketaod on ebaokonoomsed ja nouavad palju ressursse ja

raha, kuid hoolimata sellest ei ole koik keelebarjaarid kadunud. Olenevalt

teie eneste voorkeelte tundmisest ja kogemustest te noustute sellega rohkem ~

voi vahem.

L "
Meptsustasime teile saata resUmee Claude Piron'i sonavotust EU 2. espe-

rantokongressi avamisel Pariisis. Claude Piron ( Genf ) on psUholoog, kes
"

tootas tolgina Ulemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni (ingl. ~~HO~ juures.

Tema lO-lehekUljelisest kasikirjast votsime jargmise kokkuvotte, saadame

teile meeleldi ka teksti originaali.

TEEMA:

Perverssed mojud tonapoeva maailma kommunikatsioonisusteemis.

Psuhhaloogilisest vaatepunktist esineb nn. puudujaak, s.t. millegi

olemlik moju, naiteks vitamiini, rahvusvaheliste organisatsioonide sisesel

keelekasutustasemel.PsUholoogiliselt on tegemist liiga kergesti omaksvoeta-

va vaartegevusega. See tahendab,et tuntakse, ago tosiselt ei tegelda selle

kaatamisega - vastupidi, otsitakse keele surrogaati, mis ago ei lahenda prob-

leemi. See teema on is:gi tabu, kuna ilmselt ei taheta kulutada palju 1~~

raha - naiteks ainult EU-s miljardeid ekUusid - eeldusel, et eksisteerib kee-

leline vordsus, Siiski ei saavutata seda eesmarki, nagu te kindlasti olete

marganud.

( resUmee lopp )
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Meie, Roheliste Esperantistide Liidu liikmed, aleme veendunud, et

ainult etniliselt neutraalne keel on ktilbulik:

, Ulemaailmseks informatsioani vahetamiseks, ~1

keskkonna kai tseks, r:l
,-
-}eri rahvaste keele ja kultuuri kaitseks. . c1~

~;

Me pakume teile alljtlrgnevat.

Oleme valmis kahtuma teiega teie kokkutulekul-

Oleme valmis opetama teile esperanto keelt - teadke, piisab monest kuust,

et oppida seda keelt.

Tuletame teile meelde, et esperanta on kasutusel paljudel rahvusvahelis-

te~kongressidel rohkem kui 100 aastat, ja edukalt. 80. Ulemaailmsel kongressil

{amperes Soomes oli meid 2500 osavotjat 60 riigist, kes suhtlesid, lobisesid,

laulsid ja diskuteerisid heas uksteise mtiistmises - seda koike loomulikult

ilma~ahendajateta - tolkideta.

Loppredaktsioon (Tampere)

Maire Mullarney (Iirimaa)

Gerard Pain (Prantsusmaa)

Manfred Westermayer (AVE sekretar)

1) 1995-06-03, 250 Osavotjat.

2) 1995-07-25, 2500 osavotjat 60 riigist

3) seoses parlamendiliikmetega on teile ehk vaja suuremat keelelist lihtsust

koostotiks, seoses ptihiliste rohelistega oleks ehk vajalikud meie kokkusaamised

paremaks Uhinemiseks meie uhtemoodi mtitlevate parteidega. ~?~
,",,'t

4) seoses keele vordsusega. .~
,
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tolkis eesti keelde - Virve Ernits
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