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Dum en Eüropo vaskoj kaj bretonoj aaEG kiol.
dekoJ da aliaj otnoj - abso1ute prave - bata-
Las por akiri politikan aütonoaeeon at suve-
reaêEorlr ên norda kaj srrda Àmoriko temas pri
unuaviea protekto de La etaaj l.ingvoJ kaj kuJ.-
turoj, sen ueglekti X.a social*aja kal ekoao-miajn aspektojn.
En diversaj Êtato3 ekl.ezioj bsnfaris, sed Jaekzistap aro da negativegal ekzerrploJ; §i pu-
b].icas âi-foje La iastan-pàrton prf i.a rkris-
f*., sklavigado d,e paragvajaj indiaaoJ.
Ci-apude vidatas kunlaborar,to de l.a redakeio
de la rernro 'TCEICHAUn, de La âüaroj en Ehva-
doro. Eros J.a lastatempe refornita kal nun
eufiâe bonfarüLga agaaô de ea1eganaj àt"itr-
toj aktivas elr Bkvadoro ankaü ta agentoj de
J.a §omera Iastituto de Lingvistiko, fil.ie d,eIa tfycl.iffe-Biblio-îradukiatoj r cèf.anta âsi-
miLadon de La ind.ianoJ .r.. (paâoJ 3 _ 6)

Jen unrr el. Ia malmultaj po-
zitival momeatoJ de La kun-
veao de Ia A§@IO II{TBRilACIA
POR Ï,4 I}ETESDO DE Iâ I{IITACA-
1ÀI LtrGYOJ TA.T f,SLTIIRO.I c

Tvo Peeters (rI1ndrio) pre-
legaa pri trLa Eüropaj Insti-
tueioj rigarde al. la poetn-
Ioj de La etnaj kaj LingwaJ
ainoritatoJ,r. (Apud Peeters
aidas, ua1dekstrs en I.a fo-
to, F{arcel. Tefier, Ia ma1-
nova kaj rea §eneral'a gekre-
tario, kaj dekstre, Joan
friadtr, J.a prezidinto. ) tf
resto de I.a kuroveno apenaü
varoris êeeston'(PaÊoj to/tt

CetGrêrtiu ôi aunero eahava; Jeaoal
- r,OItCIzÂ3OJü eI Budyfin, Ycnecio, Paul Parizo kaj §traeburgo (paÊo 2)

. DEHA§DOU PRI EYEITfBAIÂ PI.AIDIêÀ EXTON§CIO PRI PROPBÂ, ETTTECO (PAâO 7)
- AÂPORfO§ prl orperebx.o aânreverna ekskurrs de EDA (paôoJ I * g)

- PRI TELTOJ rÀ, ÀHo., (paÊoj t, + 1&)

- Evsnturlé ao B6abezrn aurpehtoa pri §EDîIROI.0 (p. t5)
- uErcroJr PRr GEnHÆûrrsGÿÀr BBrÂoJ (p. 18), PBr.nü,srenoræeqr (p. 19) rÀ,

PRr r E E L (p. âo). ôu cufr.âotae?
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BIrDT§IN. KigL informas trDomorinan, la Lntegriga orgaaizo de êfug corabaJkulturaj asociojr la nonbro de lernejoJ instruaatal E la sora-
ba respektive propouantaj kurrojn EÀ ttu Çi okcident-gl.ava ifLFo tinige
rn a L k r e s k a s t f,iam mortis E-unua Statprczideats de ÊerÀana Deelo-
Eratia ReapubliJco, Hilheln -Pieck, eD 1960, anlsoraü funfciis LZI tiaj lerae-
ioil en 1274 regtig almenaü^9or eu 1.975 uur /o, kaj I.a uorbrs falic en êi
iru 5aro lrs 6o. tiu Êt ontio--certe rnattas ke-Ia ioraba etae pcrdadaa sian
identecon malgraü ta - alnenaü âajnal - klopodoj de I.a GDR-regictaro nodele
protekti kal gubtenL nsiantr etaan niaoritaton. eu havat seacoa .',koraü a,un
menci.i Ia asmbron de too.ooo soraboj? Eapere§ls ank6rat verâaJnas J.a duolrot
Soraba paetro dekLaric ea Budylin (germaae: Bautzen) ke tiu pii-soraba po1i-
tiko ectas nura propaganda afiSo: La kouunicta rc§iuo psnar konpeusi ].a ri-
fuzon de otna meodecido pcr aktivigo de foIkloroo Tiu paatro Ju§aa kc la
re§iuuloj ankoraü ae paràonir aI Là aoraboJ ties aiupattoa poi ÀI.etsrandro
Dubôek kaj l.ia rrtocialiamo kun honaj trajtojrr. - Eê J.a EDomorinaB-oficial.u-
loJ ue kaâas sian malkonteuton pri la fortranôo radikala de la radioprosra-
mo gorabliagva: En 19&8 ekzictas koupleta sorabl.iagva radieprograEo, ea J.ajaro t974 aüdetlis ankoraü kvin horoJ da sorabaj eio;, trral nun-vegeias pro-
grano de du.horoj kaj duoaal
VENECI.O. Dun apcris La unu,À voluso d,e Grqnallko d,e Lr

dtrkita aI r.a ftar.a), fare de Ë-ÿü;E;-rffi;ËôliÊ9Ë3aiiËr:?r$;;-
go Partecipaaiol 1r LIDO DI.trIEZIA, Italio) r dus Ia 2-a EuEero de !.a rew,oxetnien (junio 198o) Laüdas tiun lLbron kiel. Hiniciaton de altega kuJ.tura
valoroilr Ia rcprezentaatoj de tiu aaoa Yeneta Filologia §scieto baraktag
kontraü iuj obokural prineipoj de La AtocLo Interaacia por I.a Defendo de I.a
Hiaacataj Lingvoj kaj Kulturoj (lfOUfX) s La veneta delegaci-estro Franko
Roketa submetis aL la AIDHLK-lmnveao en BailLeu1 rezolssi-projektea kies ea-
havo esêaca eetis Jenar koastato pri f.a ceaefikeeo de la Regioaa Statuto,
akuzo pri la maLrespcktado de La veneta etns-identeco kaj postulo de irstru-
aao pri ta3 per la veneta liagvo aur êtu3 edukaj nivel.oj 5 lf.if" Isiel' du.a
Ia lsuncido du-taga de Ia Federacia Koasil,aataro êe AIDllI"Er Dasiat-deeeebre
en Ttrrin.Æorinor ankaü nun €B Bailteut oni rifugegis eê,rr-digkuti pri La
enhavo de-tiu rezof.nei-projekto CAR l[E DECAS REZOLUCII PR.I U§ü SOLA ET]IO
DE cERTA §tlto, sE NE sÂumMPE osr FARAs rrÀru TEKsîoJIir rnr ôrut El,r*l t r t
Kiun seacon travag §enerale akuzi iu4 regintaron pro mieo? Heeesac trs de-
tala prezento de konkreta kazo por §in povi gekvL eurl'oket
PAU. En tiu êi aepartauenta êefirbo (AtfaatttaS PireneoJ) oni ual.forais

konence de 198o la unuan infaavarteJoa okcitan].ingvan. tiu êi ËCala--
dretas laborag laü ta Freiagt-metsdo kal lrlopodae p].aati en f.a iufaaojn
fortikajn radikoja de la okeitaaa kulturoo La iafaaoJ frekventantaj tiun
Lnfanvartejoa estae inter 2- kal 6-jaraj. Mege de septembro 198s oni ptanis
nmlfermL duan nCalaadretatr-a ea Bêzierg.
PARIZO. Per cirlnrlero B-ro 1.619 de La lo-a de aügusto tgTgr Ia fra',ea Ei-

nictro pri trafiks kopunikis aI, la departaneatectroj kaj al.iaj al-
tai funkciuloj ke ne estas permeeebJ.e skribi ]'a Lok-aoEoB sur 1a apud-3o-
seaj tabuloj krou en f.a franca ankaü en Ia respektiva regioaa l.iagvo. !li:ais-
tro JoE1 Le Theul.e tiel argumentig bazaute sia sur Ia Internacia ioavencio
prL §trattrafikaj Sigaojr de Vieno. îaarca; tLu, ksnveneio al.lasas enckrLboa
en unu aü du aaciaj iiasvoj. Evidente, Francio bata].ag kontraË 1a agnorko
ae kaj kvar p3.ial I{ACIOJ interae de Ia fraica âta-
to. liu Lukto lre povas nuligi la fakton lse Ia kataluna, g€ruanaf nedcrLanda
kaj itaLa egtag naeial Lingvoj ...
STFÀSBIIRGO. ECerele Renê §chickele I Reaê §cbickcLe-treistr (rt, rue oberlin,

F-67ooo Straobourg) cf.donat ctenci1itaa pres-bultenon hios ar-
tikoletoj eetas frarlc- kaj gornaali.ragvaj kaj ... interereJ. §pertu scnl
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EIIJAFTAJ II\IDIAI\IGIJ
EK\AtrIOtrlO }<AJILIA FEDEtrIACIO
En I.a sgda parto de Ia
auazonia rcgLono de Ekva-
doro granda pralolanta
grupo organizi§ia en fe-
deraeLo, kiu dur La l.actaj
t5 jaroJ krcakLs kal kvan-
te kaj kvalite. lenas ori
3üaroj ( nJilvarocw taü ia
kactil.l.I.iagva diskrinina-
cia noeo kiun u,:aas blaa-
kuloJ kaj koloaiLgantoj en
tiu regiono).
§üara; i.adianoj Le§ar La
audaa oricuton de ekvad.ora
Arazonio. Kun€ kua siai
najbaroj, Ia a3üaro3 1;-
gantaj en teriterio l.nter
Ekvadgro kaj Perrro, kaj
kun hüçubizoj kaj agüaru-
noj l.o§aataj sn Peruo, iJ.i
koncl.rtigas I,a J.ingvaa fa-
r1lion uomatam, f,are de
antropologiistoJ kaj J.iag-
viatoJ, §Jlvaron.
La nuna ekzigto de pralo-
lanto-fedcraeio nc cstas
hazarda aü cenrilata al

Er\l

§üaro ind{kag ta tgritorLon kiu aparteaJ.s
al_l.La popolo_antaü oI, alvsnis la bl.aakaJkoloaiistoJ. (trotor l.!Enzel., rrpogrooB ZL/75)

loaga luktotradieL-o. 9üf"; okhavis unuaJn kontaktoju kun hl.spanoj Gn l§!o-a;De tiu aaoncato La koataktohistorio çrtl,s-markata poi stnsekvo ae itUetoJ-kal atakoj far La indiauoJ ksutraü êiu *topodo 
"kipi J.a l,andon, tià gf vr-vis kaj viYat. ?ry l"Xça periodo kontaktoj inter Êüaroj kaj 1a anda regionorectig aiainusai kai Eis Ia dua duono de I.a parinta jarcenio ne t"r","iiEi"-vera ohupado kal kolonJ.igado do I-a Êüara La-do.

Bapeaetrs de koloaligantoj el la andà regiono de Ekvadoro kuairie kaj p@it-iria 1o fondsl dê reJ.J.giaj niciejoj aa!.csanaj kal fraaci.ckanaj skde 1a lag-tal JaroJ de la paainta Jaroeuto. Dun Jardckàg, Ëtr la 5o-aj jaroi. iri necukeceLr traroapi La aktivan kal naLokiivan rosiitoa de âü.i"i.ia;; f,asa Ladiro de Ia niaia epirkopo, nonsinjoro Eomin, kiul ên tgàZ-a pË"t-âg jaroJde nisia agado fare de salccaaoJr roapondia-^al informpeto de Ia papo Bene-dikto t5-a pri I.a stato de La misio inter Êüaro5. HSG,;kta uoâtsr'âà5aaa f.eni aknlnag velki"utan foctotr.E
jarojn Polt êi tiu fama rcrpondo oni enlcondukig en Ia miaie-ion Iadc trenl.o§a ].eraejon (tio^estaa: I.ernejo kun iaternu].ejo), ëi tirrdoeida il.o por venki la Eüa1aa reziaton.

f,elkaJn
cLctcpoa
ertir I.a

Ea.salegala pubftlcato de la jaro f969-a oni povar LegLl ngni ae scias kionpri adniri: êu Ia siadoneuon, la pacieacon kaj I.a cinten-taktikon dc Ia ho-
:?,lgtJ_l?.k1:tg, q. ra d,oloran.aisi§on de ra etai i.;iâ";"j-â.-riii spra-trr-Eigintaj norojr de Ia arbaro-êaruo kajr^pleje, à" gia abcolnta kaj neper-fortcbla libcreao. lanen vere ili alforÀtfàarË ie tiu nova vivo, kl,u devarigi ilin kleral kal valoraj uloj pere de studadà dc La vera religio, de
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Iiteraturor de scLeaco, de profesiaj--kaj agriknJ.turaj labornctodoj kaj deëio kio geaêraa I.a tronan perroneôoloÉ
â

uzadon de 1a gepatra !.iagvo inter fà 3üara3-iira*à5. La infano kiu ertf.!malkovrita dum parolo en Ia 3üara, devig rubnetiÊEaÀ.EovrLta dulr parolo en Ia suarar devig aubneti§i eu kelkal ealo§ajnejoj je publika puno celanta ridindigi l.in antaü l.ial kanaiadoj.
âa-i ].er

La periodo kun-pleja disvasti§o de cato§aj J,ernejoj eatiq tiu de 1.a !o-aJkai 6o-aj iarsi. En enlo§al lerneJoj gg tiuj Jatàl oai eê raipem""tr t"-

§ed jan komence de Ia 6o-al Jaroj oni ekhavis grandajn âanÊ+Êo;n en I.a ui-gia medio. Kelkaj miciiatoj korprenLs ke la problemo de I.a âüaraj leroJ €E-tas pJ.i kal pli gerioza pro plia enpenetro^on la 3üaran landen aà âiau-plt
multnoubraj grupoj da kamparanoJ kal ualriâaj bienetegtroJ e]. La n,lda ro-gioao. La plej kLarvidaj uiaiistoJ^§onprenis ke jam veais J.a terpo por
lkrein lokajn gvidantoJn inter la âüarôj kiuj estLc l.erniataj sn la gnls-
Êaj l.eraejoj.
Komence de la 6o-nj Jaroj en^la provinco llorona-§antjago (Aaazonio ekvado-ra) vivic prokrinuae 22eooo Êüaroj.
Durn septeubro f96f-a onL realigia unuaa kurson por âüara3 gvidantoJ, atr..ar-
§itan de la_salcoana mLgiejo^Ga §rrktra. Tiu-okaze oai'prilaborls ttattrtne-
delon por Eüaraj Eoentrojrr. ei tiu5 centroj ectis 1o§1oko5 okupataj de fa-niliojr kiuj pro iu kialo estis f,orlasintal Ia tradician I'o§nanicràa, faü
kiu ekzistig nur disal unuopal lo$ejoj, en kiuj vivis du aü-pli dr fauL-
1ioj. Nutt tiuj familioJ ectic foruintal kernoja de rel.ative apudaj l.oiejojkLuj foJe koneistigia veran vil.a§on.
La unua agocio de HcentroJrt estis tiu de Sgkrrâ, en La valo de La rivsro
Upaaol flankrivero de ta SantJago-rivero. et ttun unuân asocioa cehvis al--.iair êiuj pli-nalpli prokaimaj_je sal.êtr-aj eisiejoj en Linoni, Hen4ez,
Bomboiza, eigüaza, Sevil.ja, Jaüpi. La aaocioj de ùcàntroSn eatic faüI.ete
agaoakital fare de la skvadora.registaro kaj en jaauaro 196&-a 12 l.okal de-
legitoj (tion cgtis la nçcntrojrt) ktrnvenig en Sukua kaj decidis fondi Ia
Pràvinèan Federacion de §üara5 GcntloJ. La unua eJ-ektita prezidaato ectLclligel Î.'"kamaâ (Dtiguer faakanich), âüàra gwidaato reel,sktl,ta prezidaato dela Federacio antaü du jarojr kig sendube konsideriadas Bhiatoriar gvidaato
de Ia federacio kaj iusence ae Êru5 âüaroj. tùun ekzictas 154 csntrà; el'i§-
intaj aI tJ a,socioj kun eatute pJ.i oI. 2o.ooo uembroj.
trian oni organlzac âüaran ccntron, surbaze de fanil.i-êro lo§anta ea La sa-
ma lokor tiu centro pere de Ia Federacio petaa Ia Miniaterion pri Socia
Bonfarto en Kito pri aprobo de La propra statutor Ea ôiu csntro oni c].ektac
unu urbestronr unu vic-urbestrour unu sclEnetarLon kaj du rerpoadeculoJn pri
koutrnumaj aferoj. La aeooioj dc ceatroj elektar unu preuidanton, unq, g€krê-
tarionl Inu kasJ.aton kaj unu ckabGaoBo La poetenoJ en La Federacio, kiu
Inrnigas êiujn asooioJnr eatas: prezidanto, y{s-prczidantol egtraranoj pri
grundo kal koloniigor edukador kooperativojl iloj por soeia ksnureikadq haj
!êItor Oni elektas ankaÉ plurajn gkabenoJn inter kiuj kellsaj ectal ne-Êüarojkaj dra oetas gal'eganal reisLstoj.
r,a Federacio laboris kun ateatindaj rozultoj en pluraj karqroJo
Ekde 1968-a oni starigie radian dlsgeadiloa, kin egtra o!€nea por La idco-logia kal gocia agado de La Federacio en aaazonia regl.oao aparte malfscL1a
riiate kànunikadon, êar eê riveroj ne egtac util.igeblaS pgr-boatadeo f,oten-
ce Ia diasendi.lo funkciia per potenco de 1 ki1oürto. Nun li^gieponar pri du
dissendiloj kun potenco de po 5 kiloüatoj. Ekde"I.a ksrnencà 3üarà5 utifigia
la radiostael,on atarigitalil Grr §rnlsua por dissegdi ucra[oja, diveracpeeaga
anoncojn kun socia enlravor kiuj parte anctataüJ,gir la trad.ioiaa ricteneB dc
informado bazitan sur vizitoj poitulantal longajn vojaloJn.
La Fedcracio qem crtac loko por poJ.Ltikaj debatoj, kiuJ iusence ertac tra-
dieial inter âüaro5, ktuJ eatar ekatrene diplenal,ia popolo kiu alte trlrcar



5parolon kaj taügan potiti-
kaa rrzon de §i.
Bn la jaro 1969-a La kolo-
af.igantoJ ea la regiono
Srrkua bruligir La aideJoa
de I.a Fedcraciol sed la
radia dirrcadil-o jap egtis
ea al.ia aidejo kaj !i pfu-
diacelrdis. Pogt aal.eultaj
horoj Sukua estic êirtsaü-
ita fare de centoj da arni-
tal âüaroj kiuJ uàatrir
aiaa, pol.itikaa orgauizeeoa
lcal siaa vr»I.oa pluiri I.aü
I.a voJo de Ia defeado de"
sia lando.
En tg73-a La Federacia Ra-
dl.o ogtLg ekuzita por reto
de Radial Lernejoj kiuj
cstir ofLciale agnookitaJ
sckvc de interkonceato kua
I.a Edulr-l{ialgtcrio.

{*.J âüara3 tadianoj
(tr'oto: Ro8bachr ttpogiomt 741?5)

Dn tÿll'a ôru3 âüa1a5 lernantoJ ea mLsiaj Lernejoj! gn âtata; tcrneJoj kaJen La lernejgJ de n§smner Institu,te of LinguttticiÉ (Somera ingtituio de
lfryyilliko) kaj de La evangcliaj niatLstoj estis ].28o. Ea Lg?5-a-ectLs4.242 EÉaral lernaatoJ ct. hiuj 4T { (Z.oA1l estig jam 1ernantàj- de La Ra-diaj Lernejoj. Nus Ia Radiaj Lernejoj arpl.ekaas 1a klSsojn de ia f-a iicla 6-a de I'a baz-lcrnejo kaj bardaü iri ôrupiioc anraü pii i"=àr"à. terne-jo kaj prf. g{mra2lio. Preskaü.5o-o iüaraj J,nstruiatoj lebôraa en Ia Hêentrogrr
kicL tltele-hclpantojE. Ilia.taako estac houplettgo, per k].arigoj, rektahclpo kal lernoretodoj por ap}iki kal efektivigi la^.àdukprogriràjo pretf-gitaJn kal diccendataJn eI §ukua farc de teamo de Êüara5- tnitrutitoi.
La ednkado estas duliugva kal drrlcultura. En Sukua l.aborae pturaj teÊnttia-toj kaj instruistoJ. RLlate la tehnikan f,Lankou Ia Federacio riècvig hel-pon de frendaj volontulojr-aod laügrade Êüaro5 egtas ekpreaantaj la tutaakontrolon de ]'a radio ankaü rilate teEnikon.

La êefa grobleoo, ôi.rEaze, restas tiu de Ia kul.tiyobla glundo. La Federa-cio antaüuetis al si kiel prioçitatau colon Ia feian agnoskon d.e La grrrndo
okupata kaj utiLigata f,are ae âüaroj. Sa ekvadora-Anazàaio koupcteutaa IaIastituto Ekvadora por Agrara Reformo kal Koloniigo (fpmf). Lâ gvJ.dantoj
de la Federaeio elektie la vojoa de kolcktiva dek}aro pri proprtàto de te-rôr kai tio ertiar konproaeble, politika deçido. nfatsitaaàaj volontulojpretigis la topografiajn mapoJa âe preckaü êi.u3 lokoJ okupatàj fare de iro-dianoJ. Dus La lo-a §enerala acembleo de l.a D'ederacior êtr janraaro tg?1-atoai decidis:nl-e Plukongcrvi La arcora kinn nun âüaroJ poaedas kal ne efektivigl Ladiserigo4 de tiu areoi
2-ê Poctuli âe IEHAK tranidonon de propriet-atestoj al âüara3 centrojen forno kof.ektiva:
3-e PostulL êc IEnAr aiignon de grund-areo a]. la sederacio kie1 rezervo
. por tlcs^progranoj kal kier. nova kor.oniigo-regiono;
&-o PogtulL êelieou aÀ totoniigo-projektoj .]. en Ia rcgiono nun ohupatafare ae Êüarà5."

(La lacta punkto rilatas al_koloniigo-projektoj prirtuditaj Eur gêografiajnapoj cn Kl-tor kiuj tute nalatentig Ia ôoeaton de indianoJ en la efàrctftajareoj I )
La rezultoj de la politiko de la Federacio estag jan evideataj: En La jaro
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!975-at ,5 ceatroJ disponis jan- pri lela akcepto de Ia propra proprLeto'rur
diftnJ.taj arcoj de entutc 95.7oL hektaroJ. AX.iaJ ,5 centroJ cclig-atendaa-
taj tiajn kolektivaJn proprieto-atcrtoJn. llcznoabre oni !.e!c atcstic I.a
proprieton dc 77t5o hektaroj por êiu familio.
Eu la cektoro dc La prlblika aalro la Fcderacio aktivis kal alstivaa per La
hclpo de volontuloJ kaj noaaâino5. Iaf,ana mort-ofteco ,"ipHilir ti3 §ene-

^9rale âüaroj nulte plinonbri§ar.
Ekzictas alial agad-progranoj tre gr?y-aj kicl. ckzemple la roivitana regia-
tradow, kicr eelo estar uauecigL ta 3üsrajn nonoJn. Efektive aü pro nccsio
aü pro malbonvolo de Ia oficiatoj de La regiopa clvitana regirtrô I,a u9æj
egtig skribitaj en Ia pl.cj nal,samaj nanieroj kun qalboaaj cekvoj en le[aj
aferoj. L8 Federacio prilaborLg oficialaa Lirton de 3üara5 nonoj por regu-
ligi ia cituaelon kaj eviti le[ajn nmiskoaprcaojnn kiuj 5au ral.ia]oria I.a
indianojn. §üaraj noaoj nun koasistas eL okcidenta (akristanar) nono plrrr
Êüara nono, kuti"ne tiu de la patro aü ae Ia avo, kiu nun ekpronac I.a funk-
cion de fanLlia aouo.
La Federacio Jan aperigis nultajn l.ibretojn €lr t.a Êtara kaj en l.a Lacti.l,ia
por uzado er ].a Radiaj Lcrnejoj. Oni aperigas ankaü'gazetou ne perio**,
Lnforman kaj drrlingvanr kiq ertag iu inforn-organo.de La FederacLo. êLa
nomo estas àcuicr.arn (pronoacut ôtêan, t.G. trvgrto, uovalo§). Bkaictac aE-
kaü Centro de Dokunentado, Esploro kaj hrbl.ikajoJ, ttl{undà Shuarnl kier ei-
dejo sstas en Sulnra. Gi Jan aperigia pli oI' lo l.ibroj+ e+ qep rcrioJ kies
titoloj ectagt Remalkovro de nia uondo, EaploroJ pri Êaa§i§anta nopàor !le-
tiirta 1aboro, Lingvaj helpilojr Etnohistorio, llitologior Kautoj. êi tJ.uj
kol.ektoj Jam l.Lveraa graadan anaaoa da iaforuoJ pri I.a tradicia krrtrturo
kaj pri 1à auaa cituâèio ae âüaroJ. Pri neniu alia amazonia indLana grupo
eXàictag hodiaü tiom da infornoj. -

La membroj da ia Federacio pagaa tre malgrandan noaatan kotizoa, egalvalo-
ran Je lo (Oofar-)eendoJ.
Ekvadora Lnstanco, I.a nFundacL6n Ecnadoriaaa de Dcsarro!.I.oE (Ekvldora Evo-
Iu-Fonda§o) r finance kontribuir du{r pluraj etapoj de Ia orgeairl.io de I.a
Federacià. euraü l'a FRG-a organizaJo trDeutcche wàttnungoru,J.Uet (gerEana
HeJ.po kontraü I.a Tutnonda Mal.gato) finance hel.pie. La.calesana nisio drüre
kontribuls por ekonomi.c pluvivigi I.a Federaciou per êiuspeca helpo. Al.irj
organizaJoj subtenis per volontuloj, naSiaoj kej Eenoo L,a org?nizalo rAd-
veniatrt donig elektran geueratororf itala organizaJo donic naâine5a-per aG-
gejo, kiu nun ilis J.a Elaductria Maderera Oriental. §huarË (Oricnta §ürra
Llgrro-Industrio) .
Sendube âüaro; estLa kal estal ankoraü nun tre diplonatial pri Ia rt.I.atoj
kiuJn il'i.teaas kun privataj i"rostancoj kaj kun La ekvadora regJ.otar@r l)ua
Ia lactal jarojr por tcai la gravaJa kontaktojn eu pJ.i cfika uanLsro, I.a
FederacLo maf-fermig oficejon eu KLto kic laborac reprezentamto da La Fede-
racio EGEo

Uau eI. I.a fundamentaj punktoJ de l,a agado 4e J.a Federaeio eatis Ia laügrada
forigo de Ia biJ.do êà 1a nalgraada ruÈuetlianta indiano, la HJl.varl.to{
(Êüareto) r pri kiu siaterrpg parolis niciiatoj. Oai anctataüi.gir tiun bil'-
don per bildo de moderna 3üaro kiu estae parto La rezu,lto dc agado eeLrnt.
ldeatoc -rekonstruon.
l{al.junaj ^ 

to}snk3j loloniigautoj diris
rekonas êi tiuSn 3üaretojn. Ian il.i
dezirag.n

aL mi antaü iou da tcrpo: §![i ne pl.u
deziris J.aberL por ni, nun iLi ne pl.e

uaüric5o Njere (Mararizio Gnerre) rUnlversitato de CauS»inas

lbadukl,s r Renato f,,orseti



ââGU PLATtrtIC
EKKONSGI(]
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Finc dc aügusto 198o la FRÊ-gazetaro raportis ke la koupeteuta aütsritatorifiazic doni veturig-Liccncoa aI 4o-Jara r.arql"arano el Ià or1eatfrisa dis_trikto de Leer (apud la medarlanda Lino. tria1 tia rifuz"t-f,.4âi]eïg*i.atra
eksaaerro rezultigis Ia konstatoir kc la protead,anto ae kapabfus j"t'iutr.i-;ii:-teal êar ..... 1I paroraa nur ri^pi"tâiâ"ot Nu, r" r*âiËri;ï;ëil .aroaa-ton kiu rcipovas a"LaÉ Ia platdiôau ltagvon kaj esrrocesfs aoiaü-i. trru.,-nal.o pri aduinistraciaj aferoj. Tiu êi-
tribunalo faric jan uauan konkl,udoa tre
pozLtivan por I.a dLskriniaaeiato: EvL-
dsnte I.i plej perfehte soLpovac paroli
logike kal kuntekctc, lrvankam raur plaü-
dl'êel La deoido do Ia trLbunalo estis
provizorat Oni rerêu unuG pslkiatroa
kapablan pareJ.i ktrn I.a aeplraato en I.a
pJ.atdiêa l.ingvo.

La afero eslas iatereca eL du vidpuak-
toJr Uaue, Êajnaa ke temqo pri la urrua
kazo de proeego kontraü âtata aü.torita-
to pro Ia rifuzo parol.i J,a noru-gerua-
naa lingvon êa FAG. Due, 3'a gazetatro,
ckzorp1e la tre serisza n§ja'akfsl.tsj
A1I.geneLne ZeitungF, aeniel. aikgLg so-
kaa tonon erl Ia raportadono(tto ne tnal.-
havas gravecon, ê* cn FRG .'ak936[ kon-gtateblac altgrada rideno pri êto tio
rilatat Orlentfri;Landoar )

êu I.a nezaiko dc faktctoJ - platdiôaJ
radioinfornoj dufoJal ôiuaeeaJne, Jen-kaj-jena utiJ.igo de tiu êi J.ingvo en
l.a diversaj parlaneatoj, aro da vospêr-
I,ernejaj kurroj, vigla l.Lbroel.doaadô,
platdiôaj diokoj uodcrnatitaj kaj p1iaJ
eroj, krou Ia iacideato de Leer - pêtr-
mcarrs koakludL ke ioa poot iom, per-La
preverbeea mal.rapideco de Ia pl.atdiêoj,
veki§ar konscio pri pJ.atdiêa idcnteeo?
Supozeblc :ladas sekvi Ia cvoluon, kisn
Et!§I§È{O klopodos fari por vi.
§ovaloJ eI Ia IPL ea Bromeus (fRC). La turgrrra
______É-______-__ teksto dirart nNian pl.atdl,âan
La nenbroJ de IPL estis sgpozebl6 âgrâ- konservu por ai tiu êi maho-
ble rurprizLtaj kiau iir êi-oktobrê ri- va snoor-doEo.E
cevia oirknleroa el Breaeno,ea La platdiêa, ê* iit nun l.a plej rultobllgi-taloj ectis ss3p-gornanaJ. f,,ion ralortai Lâ g\,'ra;;l"jt Ke Jutie rpt ekohu-pir plian douon ca Ia Êauar tLpa kyartalo ESnoortr, Xio - e]. tpaoa vidpunkto
- eblLgac dmgoa de plia ofioietol aed aakorat mankag I.a fiaaieaj rL1aôdoJ.La koncerantaj regiataroJ jaa proeecia heJ.ponl sed ne jau dtapenàUltgts iakonkretaja ounojrto E€ prosportc La lego-koalnercoj en 1àrnejoJ, kirreeie onipreparl.e div_ercaJn raterial.ojnr interalio ron-kacodon fun àoààLe LegLtaJplatdiêaj tekatoj. Ee la Bresena §parkaco fina?rec cubteaaa tiun êi àgaaôa.(e IPL pretigia ekrpozicLoa de 8oo selektital platdiâal tibroj kaj d,à bil-doJ pri verkLstoj, kirr egtos videbla sB ra trrtà5 urultàtero5 àe Bieueao,
?"*?r lr3nerhaven, Hamburgo kaj aliaj urpoj. trà aperis novà bibliografio
de platdiêaj l-ibroj kaj diskoj auateupe aôeteblaj.
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Jen I.a aidejo - de I.a INSTITIIIO
POR I.A PIÂÎDIEA LIHGVO (IPL)
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CTJ VOJAGIO AL I\IO\AJ
HcItrl[ZONrOJ ?

RAPORîO PRI IÂ EN'§trI'RSO At IÂ fi,AT{D.ETEIIIÆJ OTAZE DE I.A T'NTVEB§AIÂ f,O§GBE-
§O DE ESPEAANÎ'Or §TOtrIICILDtO 1ÿ8o-A

Finfine venis la teupo por reallgi ral,noyârr dccidon de Ia konLtrto dc EEA
farLtan en Ateno ea 1976-a. lian onL deeidic kc IIEA isnanJ.ere okazigu le-
ni.roarion prL J.a kunligoj inter Esperanto kal l.a l.uktoJ de etaai nalpli.mnL-
toj por La defendo de Ia propraj l.tngyoj kal kulturoJ Lnterac de Étataj
J'iuoJ.
Qi-5are !! kongresaaoj r_aparte intcrcsilantaj prL Lingval na1pliauX.teJ,
pri lingval problemoj aü nur pri ebl.a ctrategio de l.a Esperaato-usYado ri-
late a]. I.lngval en3tataS rqlpl.iuultoJ r estis invLtital al ekckurao aL I.a
i,land-InsuloJo - Ne ertar êi tiu Ia loko por paroli pri Ia tutc i-uterega
lingva cituaàio de tiuj insuLoJ (rvcdl'ingyaj red apartcaantal aI SaoseJe) t
kiu eetere ectLc uur preteksto por kunigi ca âipau ralonon La Eckrkelria,-
toJn§ kal por devigi iltn kundlslnrti.
La diahutoJ daüric eatuto proksintrne 6 horojn, kal f.a rezulto de ili eatig
vortunita êB formo de dekl.aro kiu tekrtag jene:

- I"a laborgrupo kuarLdlata dum l.a vizito aL E.I.aua-inau}oj agaoakal ke
inter Ia fundaaental honaj rajtoJ egtas I,a raJto uzi giaa ProPrâa
Llngvon por rilatoJ kun sial samlingvanoJ.

- La laborgrupo kongciac ke efektivilo de tiu rajlo egtas pli ualfacila
por trouoj apartenantaj aI. lingvaj minoritatoj. Gi konaciac Ise-iiuate
|ro tio i" êelreral.a AÀernbleo de Unuilintaj Nacioj dun ria t&96-a en-
!teo. scsio, I.a 16-aa de dcccmbro 1ÿ66-a, por aia rEzolucio 8,2oa L
/XXï/ aprobis La artikolou 27-an dc la Lnternacia Interkonsento pri
Civil.aj kal Po1itikal RaJtojr kiu tekctag Jenel
nEn ÊtatoJ, kie ckzistas etnai, rcl{gial aü lingval ralpJ.inultoir BG

eblas senigi houojn apartenarrtaJn aI tiuj nalplinnltoj Je Ia rajto
travi, kuse hun La ceteral anoj ds sia grupol giaa Inrlturan vivon, de-
klari kal praktiki sian religion, aË uzi Eian lingvoa.n

- pri la difino de La eapri.uo nminoritatorl I.a Laborgrupo aotas Ia di-
finon utiligatan de lIÏ{-iastaacoj rilat-c aL Ia mencl.ita artihelo 27-a
./vidu interàlie Ia dokupereton de ItrN §/C§.4/Sub"2/784/Bev.1, tio et-
tas ttri;.p" I.aü nonbro ma1p1i granda oI l.a cetera itata cnlo§antatror ea
rre-supcfrcga pozicio, kies anojl kvankan civitanoj de la koaceraa
âtato, havac eI etna, leJ.igia aü Lingva vifl-punlrto mal.sarajn ceojn
rilate aI Ia cetera lo§aataro kal esprioacr bnkaü nur salekaplieitet
aenton de sol.idaro prL konservo de ria kul.turor tradioLor roll.gio
aü l.ingvo.rl

- Le Laborgrupo notac he
gvaJ-f,s1tural aaPcktoj
noritatoj.

- La X.aborgrupo rckoneadaa ke la erporantirtoJ cubtcau agadoJa celan-
tajn cfektivigi J.a nenciitajn priacipoJn kaj tute aparto agâdoja ce-
laataJn efektivigi kaj defeadi La rajteja de ni.aoritatal lingvoj en
edukado, konunikado, adrLaistrado kal en l'a eetera publika vLvo.

I3.i k1opodg 1aü ciaj eblceoj aubteai tiuJn agadoJn ic êfui niveloj.
Je internaeLa iivclo IIEA kunlaboru kun UDl-tutancoJ okupiiaataj pri
âi tio problemo ./ekzenpXer llncrko, I.a Sub-Kssisiono por f.ufto tontraü
diskrl.uinacial ASoJ kal por Protekto de lliaoritatoi./.
Je âtata niveJ.o l"anda3 Ecperaats-Agoeioj kunl.abonr kun iactancoJltrriuJ

la Eeperanto-uovado iatercailar pri La lia-
de J.a probleaoJ ril,atal aI, Ia ek"'Lsto de ni-



agas Por efektLvigi kal def,ondl Ia liagvaJa raJtoJn de la enÊtatagpinoritatoj.
Je loka nLvelo Eapcraato-grupoJ cn regLonoi, kie Losas J,iagval uL_aorLtatoir starigu koat.ktoJn kun tiuJ stnàrttatoJ.
Ia laborgrEllo reasertar ke .la interaacLa l.ingvo Boporanto estaglongperepektiv,e ta pleJ taüga h1j aaksiunne sendiskriuinacia marni-ero de li-ugva konnnikado traaa ôiunivetal liagvaj irràr.
âi rekosoadas konkratan studon de la apartal sJ-tuacioJ.
La ocporantiltoj klopodu disv-actLgL aoioa pri La 1»otoncLaloj de laLaternaoia liugvo prp:T*to tater aaoj ac ilngvaj'utaàrttatàg.Por la rcar.J.go de la êi-supro ncncLrtàJ ideoJ-la-esiraro de rrEAegtas petata:
- intensigi siarr kunlaboron kun lM-instanooj en ât tiu karpo haJekkunlabori kun iateraacLaj uercgistaraj irganiaaSoj, a1à3 okü-pilar prr êi tira teaà. -

- doni aparta'r atenton al klerilo^ae I.a nenbroJ de IIE.A pri ê1 ttutcno pero de ta asooiaj pubrikaJoJ keJ_dc atlal taügaj-rri.aàJ-
./stuê-tEunvco?i: kt,p./ r-tuntausrà Ërn ëeo, k"r-L;;J ArocioJkaj kun fakaj OrganLzaSoJ.
aubteni Ia pretigon de baza Laforu-aateriar.o pri ra kunligoJLnter Ia oeloj de Ia Erpcraato-movrdo kal r.a êcr.oJ de r.a âgâa"gfavore al liagval niu,orLtatoJ, kLu cgtu iradukata a]. kieL èUfc-plej aiuLte da ninoritatal l.!.regvoj. I
iutigi meebroJn de 1a asscLo verhi Lnforniloju kal lornLloJapri I.a intcrnacia l.iagvo Erperaato arnkaü oa tiuJ ltgÿoJ.

Tt_:ï::f_:1 11.-?:"-I:.Y{:_SrsnrclJn-derar.o{o pgi r.a koncr.sto de ra par-toprenantaro dc tiu diakutekskurlo dà I.a 6-s àe iüsp5to fgSo-a. Crtt. ,"-prezentitaj dek aep Laad,oJ (tnfeuztve dc JapanuJor-niaauj; i"J-3";Ji")-hn diversaj aooiaj kal pol.itikal al.stenoJ.
Koatribrric al Ia dirkutoj parto dc nia êefa riatelektularor 1aboranta êncED (Pool,, Iÿellg, lood, oaâg!rp!o), aktival aenbroj de ItrBt (tiib;"t pu.ig
i Gaadiar DLrk ELl1konnenr Pasl Peeraerte, ktpo) t"j mrltal hoaoJ kgngvidal furkeioJ en Ia landal Erperaato-novadoj (xrci listo sctas tro loa-ga por reprcro).
Ir êl-guPre publikigitan deklarsu de la Laborgrulro fsrnaa tute honkrctalpropoael aL la-catraro de EEÂr kiu lcl devoa prcai il.i.n en konridêro. êLne lfpfôac aI §aneralal kon;tatoj kaj aI bouintenoal rekeneadoJo
I(lecegas fine emf,azi kc lEDL-ncnbroi kaj a1Lal lcgantoJ de EIII{I§HO, kl_uJja rcatas l-a EI?i kouciaj ceperantistoj cn êi tiu kaqro, diskoniiu ladcklaron a'nkaÉ Je laada nivele kal praktiko rerpondu a1 ia kuulabàrpetoJ:

de Ia cltraro'de UEÂ1 kLan ilL poct ion da teapô ÿGnoio EstE verç pË1.ô-
lefsc se port tios da premoJr por ke IIEA faru ion, sni aus 1arnr âia "co-hclPat 

Renato corustti
Yioprozidanto dc IKEL

Àldoae nanoiladag ke Ia f,,OIIGRESA REZCILUCIO dc §tokho!.ao, kun kontontl,gaklareeol koantataq fluraJn cronoaJa aspektoJn de l.Lu,gva diskripina6io Ln-
t?*" de unuopal StatoJ kal intcr LX.i. liutckste etprial.tac ke E1'a pro-blcuo de diskrinineoio lurbaze de tiagvo cttas isttne Ligita aL allâ5
epecoJ de dickrininaoior kaj ke tLuJ rpeooJ dc dirkrin:laicio kqtins ha-vaa riaia LingvaJn dincntioJnE kal ke atamen aalsaü d,tslrri-ninaoio ararbazc
_de lia,gvo cctag klarc d,irttngebta kicl eparta probJ.ero, klu estar oftekonfuzata kun rana/ctna dl,rlrLmLaaeio sed efeklive havaa liaJr uatl3ajeeoJnr.rrrr**rrr*



10 F LA NI DtrIIO \,ALO FTASi
FrLtElot\lot\l OL AItrIMLT<!

La kunveno dc maksimunc 15o persoooj okazinta de I'a 24-a âfg fa 27-a de ju-
lio 1980 en Bailleulr francia Flandrio, havis J'a poapaa Bornorl r8-a lload-
Kongreto de Ia Atocio Iaternacia por J'a Defendo dc l.a Ètinaoataj LingvoJ kaj
Kulturojrr. Nttl tiuJ skeptlkuloj - kaj qi estas Lnter i].i - kiuj hezitar di-
riUniversala f,on gr e s o deEsperanto, prefcrante nsmi tioniateraa-
cia bazaro, absolute certe l.aüdcgua La UK-ojn post partopreno en AIDULK-
kunvenot UigJ iou pl.i o1 8-jaraj tpertoj ea AIDlttK al.nenaü partc pernôras-.ar Er. prrJugl La statont AIDMLK gtrebar aI agrroako fare de Uueako, Satus
ke .I.a àkstera mondo koasideru iin rerioza, pretendas labori favoro â1 uiaa-
catal etnoj kaj ae hoatac prezenti siln tiel renkoneeptar tiel readircipJ.i-
tlêr tiel kaosat^Jam La prograuo evidentigl,r La naakon de pripêttso, nalgraü
la avertoj sufiêe frue donitaj. Por citi du ekzenpl.ojns En La dtr unuaj ta-
goJ aperis po unu 610 sub I.a nolno nRaporto pri 1e--du pasiatal jarojtr, kaj
I.a reprezentantoj de J-a unuopal otaaj grupoj I.aü Ia prograro - rajtic
raporti pri sJ.a sLtuacio La antaülastrn tagonl kis fakte estis Ia J.acta J.a-
bortago, êar la 2/-61 4s ju].io oni ekskursict f,iel. eo êiu5 antaüaj AID!ü,E-
kunveaoj, neuion kontretan kal detal.aa J.a âeegtantoj aüaii fa5 viàir pri
Ia sLtuâcio de I.a surloka ctno, La f,landroj. Kion oni fakte faris? Laü ra-
porto f,arita de unu el La êefaj organizintàJ, la unu,a prelego prL nlr pli-
kaj cekvoj de lingva atimil.adonr de d-ro Le Drogorr, ne alportic ign novan
pri la paika cituacio de indi§cnaj ninoritatgj. (Mi ne janr povia êeesti ea
Bail.leul dunprelege kajr dor rê EeB povas 5u§i.) taü 1a-sanâ fonto, La âe-
nerala rekretario do ÀIDMLtr,r Marcel lexierr bretonol uenciic en gia agadra-
porto I.a kontaktojn prenitajn kun koltal grupoj, kun indiaaoj, kun eekiuoJ,
kun berberojI kun koptoj, kun al.iaj afri-kaj gTupoj, kuD acnbroj Çe Ia Eüro-
pa Parlamento ktp. Nul êar mi eatis, de rg78 Gis 198or adjunkta lenerala
sekretarl.o de tiu arocio, eri aciac kc tiuj Eoataktoj okazic, jeg ja, rgd
mi sane seias ke il.i havac - alneaaü ankoraü - Eal.gragdêgir rigaif,on a{l ns-
niano Akuzante ÀIDltLK-n (ta3 tio inkluzivaa.akuzoa koatraË ni sest) pre ne-
nioafarado dum Ia parintal àu Jarojr Ei sinplc konrtatas hc Êi neal'oa auk-
segLe fari.. îiu êL certe nc ectat La adekrrata loko por elpl,orl deta1e Ie
IüE-o-juf
Certe la prelego de Yvo J.D-. Peeters pri nla Eüropaj fnctitscioJ rigardeaI. Ia postul.oj de 

^Ia 
etnaj kal l.ingwaj ai-aoritatoSn ectir plene Latcrslakal ncpre valoria ôcegton. L,a prelogansor alterae frasccl nedcrJ.aador g€r-

Eaner kaatilLe kal arrgle, ueaciis l.a Eüropa. Eonycacion iri la Honal nrf-toj kal atentigis pri la tiulokg fikaita nalpcrnoro de kia aja diskriniaa-cio kaj pri la eblàco plocesi eâ fare de unuôpa civitan;-k;;;.ü-âLt".
Tamen. konrtatendag k_e-ei3ro, Francio, Grckio, ldalto, Hirpanior.Îlurlsio kaJ-.â. '^,Lihtensteino trG agnoakis ci tiun procoa-rajtonl licl, tutsinple, grandega
nombro da etnal minoritatoJ ual,havas tiun iinedoa afàsf fa ràapàtftvan ât.-ton pro diskriminacLado. Peeters parolis poctc pri La aDeL1aro de Bordoaort(o1. 02. 1978) eLlaborLta duur rinpozLo de-centoj da delegttoJ et ugntcipaJkaj regionaj institueiojr kadre de Ia Eüropa Konrilio. fàf tànU.ud,c ]La koa-veacio apclacias al la Eüropa Parlamento krei kyazaü dua Êanbrog, renatonpor reprezenti 11 ualg;andajn unuoja (t.e. lekoja keJ regionoJn). - En lanovar rekte eLektita Eüropa Parlaaen,to troveblas grufeto-da d,ivereüendencaJdeputitoJ el regLonoj de etnaj nLnoritatsj, kal tiu êi grupcto klopodae ionuovi la afcronr kvankam 1a^Parlanento Jure konpetcntar eceacc lur pri pro-
ll"T"i.Il.gitaj aI Ia iatcrâtataj kontraktgj Foncerna I.a Eüropaja f,ônununojn:
Tftai êi kontraktoJ estag klare unuavicc aü-cê eksk].uzive BEO§OHLNI. Urau. e!.la pl'cj vervaj haj obstLnegal batalaatoJ,.kiuj profitar êiaa okason por dl.s-kuti ainoritatajn probleuojnr catas la f!'asdra àeputito Mr Coppictcra kiesurtabligis aron da tiutenaj dokunentoJ.
La pocttagnezo kaj veapero de La 86-a de juJ.io estis
rolado de la menciita EP-dcputito ldaurice CoppLeters,

aeaiêtta3 (?) aL paro-
aI. d,iakutoj pri di-



vGr.al rczolucioi ksj al La elektoj. La tutan nêprêparitecon de AIDüL§, 11
frape atectaa Ia surprizo de la prezLdaatos Li dckl.arig cin ne prGta re-
kandLdatiÊi. Eoupreaeble, aeniq - Do&êBtoa aataüe - havis tl,un ideorr. Ek-
f!,orl-a 1a plcJ diverral propenoJ, sed tafiguf.oJ kicl, la piemoataao tavo
tsurat kaj La Isurdo lcmot Gheriff Vanly rLfuzfs. Bestig usu kaadidator êb-
1e 1a sola naI§ustat JordL Cogta i Reéa, Ia tcneraX.a gckretario do ti7o
Êfr §78 tal viqnrczidanto inter tian kal t96o. Jea^ja, I.i rieevio p1inul-
ton da jeaaj voôoj. La §enerala sekretario de fgZB Êis 198o, Marçe]. lexier,
bretono, akceptis dairrigi on tiu êi ef,ico kaj aanG agie pretkaü êfu5 al'iaj
gfieuloJ1 eacepte de.la srabskribiato kiu nsLa kandLdatigon kle1 adjunkta
§encral.a sekretario resteate îeritoria §ckretario por FRG. Evidenta gajno
por I.a entraro.ectac lvo Peetcrs kiel adJunkta §enerala rckretario (Evan-
kaa ostas sufiâe mirLgc ke houo kiu du tigojlo aataËc ankoraü, ae estir câ
nur neabro en ÀIDMLE tuJ el,ektLtir eE tiun of,Lcoa). [iar fil.nau Ztllch, ta
administraeiaato de Ia GeseLl.gchaft ftr tearohte 1l'l61kcrn (t.e. Sooieto por
nLnaeatal popoloJ), kLea aideJo sstae ea G6ttingen, FBG, ertLc proponita
trrLsL crtrarano, la nova preaLdanto verve kontraüttaris kal ... gnkec;Lc
evLti tiun clekton. Bedaürinder cod tre facLLe koupreaeblca La acoeLo kiun
gvidaa ZEIch ectac tion aktiva (pubtlcants arraËon àa arpJ.ekraj matorialoJ
eI ôtuj probleaejoJ de Ia mondo, kaapanjaate kontraË etàooi.és en pI.eJ df:
versaj nondopartoj-r- organizaate vojaliejn kaj publikaj rinprezeutojn de iE-
dianoJ en pluraj cüropa{ graaêurboJl batalanto Iror Stata agnosko de tiuJ
loo.ooo cigaaoj vtkti-niiiiuteJ de la nazLa tcroro dun I.a hl.tlera pcriodo,
ktp. ktprlr lcaj Cocta L Roca al.qllc, tute prilll.tive tinas denonrtri sian
propraa neaktiveooa apud Ztlch.
La lokaj orgaaizantoJ de la AIDMLE-knavenol to€o aktivrrloJ de ByLchieL de
SraenkriregEr lirri plei bonintence estig kl.opodintaj êion lerfektg o.ot,âi,
ankaÉ por I'a lasta tago propoaic agrablan progranoas ckrkurcon aitorouitantra aro da franei-flasdraj urboJ. Oni tre trafc haj fahuleee k1,arisic aLla trLdeks da pLeJdivera-naciaj ekakrrrsaatoJ I.a vl.dindajejn preclpà e1 1.ahistoria vidpunkto. Dun la tagoaa§o La piemonta bardo auràt àstis-pôrtyê-
debla doni epeoinenoJn de gia rava - kospreaebl.c picnout-X.iagwa - kanotado.
Okagc de tiu AID!{LE-renkoati$o hlnridetir, Eunstaris kal intcrbabilis p1u-
ral lKEL-rnenbroj sL Kata}gnior Flandr{o kal FRG kiuj alvenis ôe I.a kook].u-
do ke gurlohe nê prezenti§ia ebleco alparol.i La plenlnuridon por atentigt
âfn pri Ia BerapeËtivoJ kluJn ImL vidig en Ia tita probleoarô dc ctnal Ei-
norltatoJ kqj intcraaeia intorrLLrtado. Por If,EL rcgtar La deaa'"do cu verG
valorac rerôi oficial.an koatakton kua tLa agoe,Lo. Bra Joach:lrn usrrr-.ttrevalorac rcrôL oficia].an koatakton kun tLa agscio. Ere Jonchirn lloritz
Jen Ia horno kLu
ae rtaügas§ por
La AIDIüI"K-cttra-
ro 3 fil.naa ZüIoh
(rago) okaso de
La grandioza Bâ-
nLfcrtacio de
tutctropaj ciga-
troJ en I'a Laua
aagia koaooutre-
jo Bergea-Bclgen
(27. loe 1979).
êc La mikrofono
I.a prczidantino
de Ia Eüropa Par-
Laoeatol §iuoae
Tei:.l &if apuê âi
trIaar llorbcrt
Herzog, gvidaato
ds la FR6-aj oi-

F,I I

gauoJ. ZlEX.ch cr-
organlzintoj de tLu êt mantfeatacio .....
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tar unu eI La âoea5
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RAPOnÎO DE }dE},TVIDINIO AICSÂRD AAET{SâACEOJ

MCIFITIGiEJCIJ EIV PAFIAGiVAJGI
(Datrtgo eL n-ro 2Ir)

Mi iatervJuig tri-15-Jarajn lbabinoJa kiuJ forkurir eI sklavceo na1.pl.i o1'
du aemajnojn antaÉ oL renkonti aia. lll. trovis t5-jaraa kaabgn kis aakrË
estintis sklavo kal forkurintis nur ke1kajn tesojn antaüe. ôtu ct i.].i eg-
tis vendita post honêasado, unu nur êtr 1975. Çi11j paro].is pri aliaj skla-
voj l<iujlr lLi koaic dur ilL ecüis servantoj aü l.aboriatoj, lselkal eI ll'i
en Asurrcioaor I1i doaia la nooojn dc sial gklav-uaJstroJ EaJ, êB unu, kazol
de aiaj kaptintoj. I-a tri knabi:ooj egtia donceryatctinoj. ëiu5 pJ.endia pri
troa l.aboro, nal.oufiêa nutraJo kaj êiroaiii-ataj vcrta3ài. Du-ei i1.i uon-
trir evidentiÊoirr de barbara-punaào. Unrl uontris grîaràajo oikatroJra sur l.a
loruroj kiuJ estis - kiel 3i kl.arigit - rezulto de batadog al.ia nontric ci-
katron rezultintan de tio ke Ia sklav-majgtro verâis bolantaa oleoa sur
âin. [uracirùo certigig kc Êia cl-katro eitaa akorda hun, duagradal brulvu-
doJ. §i forturir kiaÀ oni kosdukfs âfq al nalcaauJ.ejo eu Aluae1.oio por Eaa-
ko kaj informia âtn te tuJ port narkiio Êta infano àatoç vendita at-a1.iaj
paragvaJanoj. latrino ka{ iuf,aao forkurie helpe dc noaaâino. ta knabo eo-norig 1à kapti§on en la langafo ê*lsa[ §75, à" Pereira. trsadukita at LaHcolonLa Nacional Guayakirr 11 ertLa a"kaü vendita, lcd fLnc ferkuris. [Inue]. ].a tcnabinoj ecti.g iuterÊanÊita kontraü.du. hundoj.
Reauno de antaü-nelongaj iafornoj pri konatal cpizedej de rkl.avLgo cn para-
Svaior dsnita al Ia Inter-Ancrika Koniciono prL HoE-RaJtoJ kal aà atckqtLtaflank6 de^la paragvaja regiataror atcntigic pri rea apàciiaj areoj dG pror-
peraata Aêe-sklavigo. La nombro-eltac preskaü certe nctuftêÀ taksà. L- Ê"-neral,a impreso bazita sur tiuj ôi uaterilfoJ.ki.eJ. aDkaü aur aiaj iatcrvjaoJectas ke skLavigo de indianoJ, tioe pli ôar ne aalpernesita ac ia pâ3.â1gra-
iai aütoritatoi ' 

povaa fJ.ori-Ëal enriaiti[r pu prôrora"a ketkaf"J;; Ëj:
u,a8f helpe de paragvaJal arueanoj.
nGenocidc in Paraguayn dokurreatLg l.a trapenetran ekzistoa de gsnlsn]'turigor
la detruon de iadianeeo kaj Ia prokrluaa LJ.goa de genkulturigo kulr I.a pif-
iianta nort-Prgporeio de iiaf.râ5. lLos kiga si urln trovis estag ke êekul.-turi.go kaj de Gi kaüzita^norto-pioporcio, âefc^pro tuberkulozo, influeacokaj malranoJ pro ualatrfiâa nutrlfio, jesr -kaj^eê 

la pl.i srùtil.aj foruoJ denpsikologia mortor, rapide kroskir. EaJ tio êi estas raporto pri rezervejoJkiuja La paragvaJa regLataro volis sontri. Kio estas prL ttuJ kiuJn onL ne-perueais aI. nL viziti? ALmeaaü unu ltovaJ-tliboj-Misi?io en nàrda ë.*o, Gh-zerplel estas q'nkofaü ualpernccita aI, oiatuaraj vo3a!àntrg. Tndianoj rufG-ras kal nortag en ôiuj rezerveJoj kiujn mi vid,is krsn on unnt La lol'n or-
cepto estas la rezerveJo de Ia mieieJo de §-ta Aüguatins kiu ertas f,iaan-cata de Ia Intor-Amerika Fondugorkal Laborac tic.àungitoJ dc !'a AFIo t{c cr-tag neeese rerâkoati pri Ia alLal rczervejojr Laüttter. kâJ l.aüfigurc i1ineritas la nonon f,I.OAEOJ kLuj celas krei rlal.sallotl kal morton. Se ttct drü-ras egtas tro riske rupozi ke cê nur Io * ac la vidital Lad.iaaoJ ac aortoc
dum la sekvanta jaroo
êu nt aupozu ke Ia ekzJ.rtaataj teruregal kondiêoj de indiana vivuanLcf@ êr-tas rezulto d,o tutnacl.a malriôeco kiu trafaa siul.I.e blanlnrloJn kic1 iad,ia-
nojn? La Baragvajal b1ankuloJ, inklnzive de Ia ualriâaj lica-morto-pr@p@r-cio estag evideate^alta, ne egtac ôe I.a eojl-o de ectiasiÊ" kic1 grulo.'ta
iadianoJ Ja ertas êe tiu prrnkto. Unuvorter ai vidag I,a paragvaSaa ttarpunlE-ton de trfina so1voE kontraü J.a arbaral taàianoJ laado - BCGoJ, rorog ka3
êiu5 aliaj - kiuJ, krraakau'nerekte, biokic La ekoaonian cvol.son de !.a rc-
giotaro de Parag;najo.
(81: Af,Hg§AsI{E NoTEs, printeupo

FDgO
1978f tradukirt Boan U. Orl.off-§tone.)
ttttaaat:;



ta bulteno CA§IÛ (I'a aomo cstas irland-saolakaj atgaifas HâtonstakoH) 
"p.".i-âi; iii".monaton, auplekcas 24 preakaü l-t-formatajn

SagoJn da dengn tekrto, kun malnu.Ltaj iluctra_joj r en I.a siet-gaelal irland-gaeJ.a, oankca,kiera, kornvala, bretona kaj ... augla.
La lus aperi-ata nunero !1 epegulao .La tutana|1]on.da aspelt"J de la reltÀ l.ralrtado porpl.i.fortigo de 1a kelta identecos
Shot-saela akeâo^pri rt1!8o kaj Ëis êi"; lete-

! ) .I1o_po-r firmigi aian i.deatecon)3 preeizito

Oy1 "-'-' 
- 

tran; unu-kli-duon-paia-memorigo pri ].a gkota

.^rr \ L_f ratstriko de La kinrJ poïîtikirto err5lrrfor
Evanrc pro I.a sefunkoLo de La kLnra tll,evJ.dao.IIf i:":i"i'Ë:§ï üi"'3"::ï::'â"'ilîi::"âll'"-

4 .ÿ .la 18:" 9g_ r.i", 1980, kiu eÀttg granda nrkeeso;recenzoj n{t au ribroJ koacerae Bretonioai kirana aku-
zon kontraË la rugestà dc Êefaiurgtrino-lhatcher kerenlebsrulgj tutrirple ... forl.asu siaa vl,vtegiononf dstaLa dataro prL Lakiæa batalo pri televida kaaal,o; kenonto pri J.a roio de Ia ki*.a aaeiapartio EPlaiê Clrmua en f,,a brita }rizog Lrf,.and-saef.a raporto pri La trettaSenajao en Berltno (t5. Zo_. _o7. 198o);EE-ffi-liE ].a laborôi r"S poaru_Io! de §§enaJao de La lrlaod-GaeJ.a Lirrryon sn Âtr G].ieth (= »uütinËli j3r-

tiko pri la sixteno de Ia taggazeto aThe Coraishuann kiu decidir ne plupubliei rernvËEl§I3.lg, artikor.ojn; informo pri }reakado de La aombro de
]rnqvg-ekzaucnal krndidatoj kal d,e f,anLl.ioJ i"natruantaj I'a kornvalan nLra lafanoj; cepitreto pri la hlctorio de tereno-proprieto ea La Uaaks-Ia-aulo| artiholo pri bezouata kelta kunlaborador iân faü La modclilorda (t.e. rfskaadiaaviaÉ) f,onsJ.lio3 pl.i oI utir paio p"f La keltoJ ds IaIbera duonl.aaule, tee. pri galego{ }aj arturoJ, Liàr àt. origiao efe1tLvecctas ie]. kelta, kvarekas ta tclta(J) Iiagvo(J) -tiuregione 

Jaa-na].apcrig
STtaü nrultegal iareentoJ laaante tààen aron da epuroj ea Là raov-la-tinôJLingvoj| finer lctereto'de Ilillean liaocaluim ruu-tsnaita la idesn de tut-gaela lio8tol aed rLfusaata La utopioa de tut-kelta liragvo: ties fuaheionpreau Ia Interaacia Lingvo,
PtsÎt §PtscntlEHoN DE trcAntrE eE! Oeltic Leagucl g Br. Cnos §!.on, Âmr cr,utg 9,neapubllko Irlaudoe
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}<ELTAJ F'OSiTUL(fJ
rl.a rBerliaer Feetapielet (Orgaaizn d,e Ia Ber1ina Fectivalo) dispoaebl.igaa
ârun duran Jaroa platformon aL rcprezeatanrtoj de ninoritataj popoi"s-ài-Ëü-
ropoo De Ia 15-a Eis la 2o-a de juLio 1980 kunvenig en Beriino pli ot ZJo
reprezctrtantoj el Actariol Bretonlor Galegio, IrLando, KicLo, ^Eornvalo,Ma:rks-Iasulo kaj Skotlando. La ciupozio okaziata kadre d,e tiu êi fcattvalo
decidig publikigi la êi-sekvan komunikoa por dcnovc eapri.oi Ia zorgon éc
la reprezeatataj popoloj koncerne Ll.ian estonton en f.a eüropa kuntekstor

I{i postulaa ke La regiataroj de Francior Grandbritio kal Hitpaal.o rgkorru
ke ili estas reaponcal pri la bonfarto de La aacial touununo5 trovitaataj
interne de tl.iaj linojr ke iJ.l.a aentrigma politiko-rezuf.tigas, ea nLal ko-
rmrnumoJ, ekonomiain tàj socLaja dana§ojn nÂnifcatiiantaja ôa konsiêerinda
genl"abor€cor en eko].ogia pol.ucio kal - kio egtag eketreae grava - €n difck-
toj kaÉzitaj^en aiaj lingvoj kaj naciaj tradicioj. §i postuJ.at pl.eaaa ofi-
cialecon de êLuJ niaj J.i-n$roj en ôl,uj rorpektivaj l.aadoJ kaj i.I.iaa uzadon
en Ia aeagkonunikiloj, precüpe en telovido. !{i poatulas J.a poJ.itikaja in-
stituoioja aecceaju por meadeterui:aado kiu sol.a povua efektivigi ekoaoniaa
pol'itikon akordan kun l'a bezonoj de nial pepoloJ kaj kiu tiel êeaigur J.a
ekspLuatadon de nial rimedoj kaj de niaj popololl okspluatadon kLu ertas
La fonto de Ia prob1emoj kiujn ni frontas hodiaü.

Ni direktas La atenton a1 kvar probleaoJ de brula gravêco kiuj atectas I.a
situaciou de La keLtaj popoJ.oJ I

1. §i koutraüstaras La dekretoa prl dulLugve@o 6a Galegio eignifantan dis-
-kriminacisn ksutraü J.a galega !.i.agvo pàr kiu ni poetutas ôficial.eeoa.

2. Ni poatulaa kiel urôan bezonajon l.a heon de arrademio do l.a artura I'in-
grro por ke ofieiaLeos polnû eati akirl.ta en Ia ed.ukeistene, irlrl.uzive de
I.a universitato, kaj eu I.a aaaakomuntkil.oJ.

5. Nepras organizi efektive La inrtruadon de La l.i4gvo, de I'a hicterio kaJ
de I.a civill,zo de BretonLo, de I.a J'nfanvartcJo §ts ta unlvercitate, kaJ
atarigi en Bretonio koup1etaa bretonlingÿaa rervon de radio kaj televido.

Ir. §i deklaras niare kompletan aol'idarecoa lnrn La cal.olantaro de Pl.ggoff eu
Bretonio en tiea rifuzo de nukle-eentralo kin egtar trudj.ta af Ei fars
de aütoritato saLcstinanta J.a rajtojn de I.a hoso.

(atceptita cn Berl.iao ],ei 19. o7. 8o)
(La âi-supra traduko bazi§as sur la franca kaj parte rsr I'a aagl,a tekstoJ,
kiuJ, tanen, Later ai ng estas tute koagruaj. Se vi bezoaar, portulu tiujn
i:Iii:::-::i::::::::::-::-:T:::::-::::a::-1-I1l-----------r-------------
ReeGnzo AII{AJ JITtr. AROJTHe}ckajda
Eaperanto-Ligor §appoçor 1978, 95 paôojr prêzol 4 uaonaj dolaroJl aâàt"ura
pere de a-f,o Acuâi HoEida, Itoi 593-851 îonakonai o55, JapanuJo.
De tempo aI. tenpo ebJ.as trovi veraJn perlojn en la clperant].ingva rnâroo Tia
estas !.a verko ôi tio recenzata, kiu csrte ae ckzistas en uuJ.taj eüropaj
lJ.ngvoj. - ÀinoJ ectas gento loiianta en Japanujo kal ualaperadanla pro I.a
premo dc J.a Japaaa goeio asimil.anta la lactaJn ainojn §urte aun êi tiuj Ja-
ioj. La aina lingwo egtas ankoraË parolata de aur kelkal ua1JunuloJl kaj-
I.a klopodoj de J'a por-einaj asocioj Êajnac preskaü seneiperaS. - tlàfsr*io.Â. , Àcaviiiis (eë Ëe nur por literaturaj nuzeoj) de Ia aiaa parol.a Eulturo, kror
I.a pocmoJ ko1ektital sn êi tl.u lLbro. - lcuas pri ko1ekto dc tradicial po-
emoJ, kiujn oni recitis dunr festoj. ILi rakontar pri la dairra l.ukto aà ai.-
aoJ-por attrt oan§ajojn, kal pri il.fa ril'ato kun l-a ôfrUilarrta nrturo, kle
La aiaa moadkoncepto vivigir anaaon da diojr - TrG origiaal.a egtar I.a ra-
kontoformo: En êiu poêmo parolas pri ai men iu bocto-dio. - La tradukintoJ
provizir I.a l.ibrou per aUunaaS ftarigoJ prL La estilo de J,a originala vêr-
si.o (aiaa-japaua) r pri la cirkonatancoJ de l,a tradtrko kaj pri J.a nunteupa
situacio de La ainoj. - Neptre rekoqeadind.al Res,ato Korgeti
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LINGiVtfF'CfLITIKCI
En nuusro 24, üù trODtCI.Zn F'L..... BOZst{ _(p. 15), ai iafornLa pçi novaJ
*l-g:I:::i_ probleuoJ inrsr.tarr.ingvaj kij sâd"oirË;5-;;riâtt"s dera autolroBa rlroviaco dc §udtiror.o. Hi atcntigir Lrâe pir La .p.it.o"rporr'itiko de la proviaea regirtarq êu la kanpo àe liagvolcrnado. Jea rcagooficiala flaake de la_prozld,aato de la provinoo, alro slvisi u.*r,(vidu Ia rcprcron dc là origi-nalo rraj rL traaukôn en r.a aekrrana" nlfil.
êar ni princLpe favorar laüebta vastan dl,akutadoa, nL trc da-kêae bonye-aigar tiua roa8on de d-ro lilagaagol tl.on pr.i âar ri tui aldonis b;"il;;;-kLu enhavaa la parlaueatau paroladoa farr.tan, 1a 12-an de uarto 19g;;êd-ro âaton zcrgcr, provr.nea ninistro prr. r.a iernao- t"r;";;Èitiô-iIoracJoJ ea la provinca regietaro.
îiu- 15-Paâa À-5-foruata kaJereto cnhavao, ,s111-pa!aa enkondtrkon farç de lafrarrci-octro dc La Sudtirot? I"p"l-partiô tSfe) Ër--f" provLnca parlaucntold-ro E1auc Dubisr !êDG unu-pa§an koueaton fare de d-ro llagaago îiicr eg-tro dc Ia sPP) r- it-paâân rGprGlon de La argunoatado de Zcr.gcr kaj, ca J.adu raetal paâoi, t"ltàaon gâ na[ongetiS tekc]oj ct delrretoJ de ta prezl-deato de ]'a rtala Bcrpubliko de 51. sg.-LIZZ (ait*oi" iti-ürS-a"] ot.197, ( artl.Lolo 6 ) , k* germanlinlvaS traduioJ .
La rituacior La 19-an de oktobro tg7g I.a SudtiroLa parlaaento nalakcoptJ.rl
lr€r Sraada pll'm1to, la propeuoa de La trsosuaiatal kal aoof.alLataj aepàtf-'toJ koaeorllê.la okepcrlnentaa inctruâdon de La iI,ala 1ingvo 

"r fif".rarte-
Joi I ra 2!-aq dcaoveabro t979 La tri kousnistaSÏiffitrbj deaovc aurtabJ.i.-gls tiaa prorronoa. La 12-au de narte 19go! dor-zerier (sfui ercpriktr, Gnla parlancnto, la rtarpnnkton de I'a regiriaro kal àe spi-êi-;;Ëelssuri-
tan r

1. trr pria'cipoi dc la LartrapoLitilss de §udttrolo egtaa espr1ueblaj pcr dufrazoj I
- 9it I'ingvogruPo Ga §udtirolo - ronkoucl'dere dc La rsrnaaâLiagveXoJ -havu' "f.:.1."?"Jg}f .La odukadori de aia iunularo ckdc la inflnvarl,e3o

§il I.a abiturieitfê" en la deuacha lLngvo, kaj ].eraantoJ kal inrtrn-
lrtoJ devag havi I.a rasarl êenagka'. I.Lagvoa.

- 9itr ltagrogrupo devar flcgl la Lartruadsa de Ia dua lirogvo, ekde Ia2-â âÉ 5-a elcroutlerncJa kuruo Laj fare dtl iastruirtoj-por kiuj âftLu dur J.ùlgvo ettas La éenarka lLngwor
2. Laü zelger, La gcrnanli,ngÿ.IrloJ §ta nua pl.l kl.opodLs lerui La Ltalan o1f,aris la ltrloj koaecrac 1r S€rnananr. LL surpektar kc la Lartateupc plt-orti§tuüa dezLro de itarltns;uloJ leraL l.a gôrnaa"rn--"rti.-k;ü;;. ,rrde roportunirmo pro tino' !p. 6) r âar ecrtal posteuoJ ertaa okupeblajaur surbrze êc cksaneno PTI t?pgblo hoaoetrnG I.a gcrnanaa kaj itiLan Ll.n-gvoJnt Prl' la nesuflâcoo de ftillingrnilI'al iraivoËànof geruanej krrtpacI'a itar.al porJ.ttkiatoJ I siadiJcatoJ kal anarncàio5.
5. [1 f]af1{ lnfaaoj travac avaatatoJnr_koatraü oial geraaaal sanafiqtoj,êar la italoj Ylr.! koreccutrite en l.a urboj, tontraüe a1-Ie g"i..oà5iaf?'oJ kiu! "f!s-lo§aa on tre nrlprokrtraJ, dirccuital bionô5, ticike la LtaloJ plL faeile pevar profLti t.a gàrnaalfagÿaJn prereiiojn dofilaeJ kal teaüroj. - Finc tcmac nur prL nova paSo-potl,ttla f,Laako dcI,a propoatatoJ por akLrL pelitikan potoncoa.
l. La rcgirtSte taEG kiel §PP:alakeeptae La proponon pro Juraj lal pedr-gegiaj kaËsojr

- La cÈa^t-uto pri aËtoaoaio kal La efektiviga dircktivo kl,aro fikrac I.a.Iduan rÉ la trian.klanon ktcl houencoprankton de I,.a Lartrurdo prL La
dua lllrgvg. liun êi reguJ.on. dcvac rcipckti ."k ü i.nctrn-skrpcrinoatoJ;tiuj - iaü ra d,ekreto i-ro &rg ai 1"-;;;;iaeoto.ae ra Bcepubtihe dc,1. 05. /.gTL, artlkolo 5 - poÿa! lcrl pri netodoi, didaEtl,ko IrJ pri

(aaürigo cn I.a portrekvanta paËo)
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LANDESAUSSCHUSS

I o 9 .1980
anrOO Bolzano, li .

Èrozen, oen

Oggetto:
Gegenstand:

D-5 190

Artikel "Koncize e1 o o o Bozen", verôffentricht in "Et-
nismo" Nro24, vom 24"7"1-980, Seite 15

An die Zeitschrift
ETNISMO

S to lberq
Feldstr.38

rch habe den randvermerkten Àrtikel geresen; darj_n wird
ein sehr oberflâchricher Bericht über die Lage in süd-
tirol gegeben und die vorkstumsporitik der südtirorer
Landesregierung und der südtiroler vorkspartei in ein
vorrkommen farsches Licht gerückt. Zum tieferen ver-
stândnis des Problems des unterrichtes der 2. sprache
in den Kindergârten südtirors übermittre ich rhnen âD-
bei eine Broschüre von Landesrat DroÀnton zelger rrJa
zur Zweisprachigkeit - Nein zur Mischkurtur i-n südti-
ro 1tt o

Mit freundlichen GrüBen"

Beilaqe

DER LANDESHAUPTMANN
Df o Silvius Jvtagnago -

,/'-'''/
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atrukturo. §PP opl.aLar kc Lnrtru-ekcporincnto ue pevas rilati La lia-

ea cLa artikelo t9t ekcpli-

ta raaissa
UJE

5.

J.a eksperLncnto nontrLr pozitLva5n iezultô5n aü n". Jegakazo oaL de-vug fari le§aJn koakludoJn. ELel.à oni devei 
-rràrri-ü-;ür";àriT]rt"-

tutoa, kal tio ectqi Ee faoil.a.
- Eoneidcrl.nda porrto de la scieaer.ctoJ aaortae lcer For Lnfauo5 intertri- IraJ aeajaraJr Povat ecti ne nalgrava paikr-Êirâo tcrnt-au tutsurlgaaaJn toraiaojn por noni una râEan obJàktoa. Kvànken ekgLstas ec-ccpte kaprblaj infanoj, §enoralo ne erüaa akoeXlteblc - eâ nur fakul-tatLve - ingtl.Li duaa liagvon aX. Junnj hoaoj. i,a inf,auvarte5o cstagla Loko kio la dcnacka lLngvo dewac eitt kuifl.vata, cvoruigài".-êr"obstakr.a povas provoki gravegaJn pa*kaJn Êarloga. i,a gcrra;liagvaetaa gr3trPo devas firnigi aLan propran iacateàon. Evanrao la aklualapropotso cel.ag nur f.a i-ustruadoa de I'a germana l.i-Eyo ea I'a Lüsl.aii:rfaavarS"ioi, I.a gernanlingruloj devac kontraüi Ëi.n. êar ra roroïcktopovrtrs kaüzi miskouprenoJn, konfirzoa, niksi§on kaj-roiviâi§on âc irro5.firouer Lntcr ital.al infanoj krei§us dLrtrLrlaacter f,,iel, aaürfgf cn laeleuoata LcrneJo inter jan-gernaaan-J.crnrntoj krj koupl.etaj iovrafoJ?Aü ês r.a itar.a ksmunigti partro eer.ar odukon de er.ito?
SPP ege dezirae ke aubaü lingvogrupoj
ke prepari§u vera sanrajteco de anbaü
poyrr usi rian dcnagkan li:rgvon ea kls
emfazc, duoblalingvan 1-= àultagvaa?7
uika-krrl.turor tra meto ilc SPP egtâs!-

hun la aütoaomio-stqtuto de ta provLaco sratiiâ1;;'e;'Ïirffi-;iil"-rincntornature, daürer nur , aü I 5aroJa; oaL dow.. à"iîii';;;;*â*rincnto, .nature, daürer 
? -"ü I 5aro3a, oaL_dow.À àeorar pocte

I.erar bone I'a dua4, ILagvon por
IiagvoJl tiol. te ôtu "ifoÊ.at"aJa konversacio.- §PP nalakoeptas,
rooion kiu - faü Êf - koadukàg ai

DI' DI§AJ EI'LTT'ROJ ElI §I'DTIROI.O.

i"IotI';";";tIti'iitJ,.j',-Ê.î - - - - - - - -
§l' havas la ior_pt&"l iupreaoa ke uinigtro Zel.gcr sufiâe polcnlikir, &aJk@ Ii X.a tuta SPPr kai tio aignLfac la pl.iuul.to de La gciaanl,inaçvà5 süd-tirolaaoJ. Sc iuJ LtaloJ volae, pro kiu, ajn notivo, trans la aevàg fiksi-taj per Ia aÉtonsnio-statutor pli iatenes LcruL I,a duaa l.inÉvou. ftun oe
La_provLaea pliaelto, nt opràtâg tion ekgtreme raüarnaÀ. iiË"srr; r- ktr-tJ.li-Lingxnrloj en-Eüskadio kaj Kotalunio-kal Gal.egio poatulut l.a faüfeianeblecoa leraeje, infaavarteje rtudi ].a eücker"o ràspcltive I.e katalunanaü galcgalrl Si-reple IIEII{AGEBI"EI) Se Ia italoj at iu5-el iti julas kc, pro
uau aù alia kaüzor iliaj etuloj ekl.ernu I.a germaaan liagvon pJ.i frue o111 gsnanlingrruroJ la tialau, ÉrJ rc tiel. rI Êancoj a. ra rtàI.oj por oku-pi rtataja aü privatajn poctcnoJa kreekasr Ia geraaalingrml.oj nà àrogu a1.
fl 1" rajtoa koastrui aI La italoJ obstokloJa iorn r G!ÊBGG - sinilajn aftiuJ starLgital fare de I.a ital.oJ pasiatatenpc"
Jural rcguloJ taügaa dun ili^apegrrlar rcalou| kiau ].a socio strobaa enall'a- dircktoal devao adaptl§t Ia juraj regrrl.oj, ns I.a roeial ceJ,oJt Do,re Laetru-ckgPerLseatoJ evLdentigur pozitivaja rezu!.teJa de infanvirte3à
Lnctruad,o êc La dua lingvor ôiu pol'LtLkisto koaccia pri gia r€üpearo aitoüria popolo devuc klopodcgi adapti La aütonoaio-gtatutoa kaj a1ilJa Le§oJaaL La bezoaoJ de I.a rocio.
Estae ilszLo tsftâe dan§era inagl, kc la gernanltagval gud.tirolâaoJ ne glu-tas Ia italajn terniaojn rcalrontataja êiutago aurrtrate, radie, tàIeviàe.
Cu tial ili psitc gufcrar? f,,aj la ital.oj, êu i.I'l. nsatrag psikaa ralsasoupro la koastanta, - Juna§a - kôntaktado tùn fa gcrnaaa liuivo? Jea ja, cE-zLctaa aaecptaj *aroJl îiuJn oai trar.tu rpceLal.e, okzcaptà ne scaaanie ÊitiaJn LafaaoJn al LnfaavarteJaj kuruoj dualingval t
tra iêco prL kur.tura diccgo frape menorLgnr pri. ra lrogaao de
SudafriJrôr DI§A EVOtEO. êu guAtfrolo ceias iparttrsoaà



1El

Jen ekzernpLo de J.a
nigraj fl.agoj sur
urbnomaj tabuloj

nomtabulo3n âe eniro

AtrIEIITtrIA LIMIGiC,
EE ETNA
MEMtrIETEtrIMII\IO
La, 27-a d,e septembro 198o estis prokl.aaita rÎago dc
Valoniott, kaj I'a pol.itike koagcial val.onoJ seJ.is uzl.
tiun otazon por plifiruigi La id.enteeon dc sia etno
en BeI.gJ.o. Tamen, ae êiuj eulolantoj de la Regiono
Yal.onio jubil'is: Ekde Ia 8-a de aügusto 198o val.idag
belga J.e§o klu reguligar La kompcteatecoJn de J.a Re-
glonoJ fl.andra kaj val.ona kaj kiu sigel.as la aparte-
noara1 tiu ÿalona Regiono, de I.a 9 geraanlingvaj nrr-
nicipojt Evidenta, La gernaalingvutoj, apud I.a strlte
pl.i multnombral franc- respektLve val.onlingval EêE-
regionanoj havos neniaa eblecon influi J.a preciBe
ekonooian kaj gocial.an politikon de Yalonio. lLel
kompreneblas I.a iniciats de I.a Partio de l,s Germn-
J.ingvaj BelgoJ (fCn; geruaner Partei d,er Deutgoh,spra-
chigen Bel.gier / PDB)I Partianoj troruamigr pluraj4

aL sunicipoj per nigraj fJ.agoj kaj krome gJ.uic afiÊojn
kal slipoJn sur Eurojn i.a. de urbodomoj. Lô polico Ja koaatatis Ia kaupan-
jonr sed ne intervenis. Plurkaze La muaicipestraroj tuj natene malapcrigis
La fl.agojn kal aliajtr protert-oignoja. En speciala kouuniko PGB ateatigia
I.a publiko4 pri la seuco de Ia kanpanjgr (f) La valonoj prave festas cian
regionan aütongmionl PGB neniel kontraËagas valonojn. (z) La somera Ielo
klarege koatraü Ia unuanima rezol.ucio de J.s ff,oasilantaro de 1a Geruana truJ'-
turkomnrnümo - integrigis gernanlingvan Belgioa en La Vaf,.onaa Regionon. -
Kvankam la nova Marteng-registaro (lfMartena-IYH) promesis Ébal.daün subneti
aL J-a centra parlamento projekton de nova statuto pri Orientbelgl.e, kua pro-
pra registaro dependa de La KoncLlautaro de Ia Gcrmana Kulturkouulluno, tio
ÊaJaas ne kontenltgt 1a verajn aütonomistoJn, irâe cn PGB. Tiuj êi portular
absolutan samrajtecoa do la tri etnal kouunumoj de Be1gio koncerae kel.turajn
kaj êfujo a1iaJn aferojno êar Ia nooÀ registarà tutÊtata ne garaatl.as rapi-
dan proksini§on aI. tiu celor La 7 deputitoJ de PGB en La Eongilantaror dun
tiec uilra postsomera kunaidor Ia 81-an de oktobro, dekl.arig sLafl.ankan boj-
kotadon de tiu Konsilantaror €n kiu nur PGB formaa yerarr opozieioa.

Dum^la nuna j?ro okazadas diverraj eolenajoj menore pri J.a foado de I.a bel-
ga âtato antaü 1!o jaroj. Titrkuntekste r ],a bcJ.ga uiaisterio prL skaterl.aa-
daj aferoj petis Ia Jurnalistoa Freddy'Derwah!. verki nal.l.oagaa kontribuaJoa
pri gcrmanliagva Bel.gio por publ.l.kigo en f.a gerio n§tudoj kaj DokumentoJË
digtribuota al kaj per Ia helgaj dipfouatoj kaj konsuJ.oJ. Derrahl. faric 1o-
pa!:n tekston, en-kiu ta aütoio-suf-iâe triiite gkizag Ià ritatoja inter I.a
tutEtataj,institucioj kal la germanl.ingval belgoJ. Koak1ude, Derrabl dirac
ke malgraü êio Ia gernanlLngvaj^ciwitanoJ de Bel.gio estat pI.eJ fidirada ele-
mento de Bel.gio ponte aI al.iaj 3tato5 (Lukgeuburgio kal FR Gcrmaaio) ta; ts
ili memtconscie deziras^pl.ivastj.gi cian aütoaomeêotl, krrankam 1a grandega p1i-
multo nerriel eel.ag atilon aI. FRG kaj same neais1 oaas koaeaci lingvan-stnan
bataladon simil'an aJ' tiu furorauta iatcr fLandroj kaj valonoJ. - La uLnicte-
rio rif,uzis tirm teketon kaj potis nprilaboronEl kLu.n Derrahl rifurLca do,
}a kontribuaJo ne ectis puU1icita. f,aüafre Ia prezidaato de La Koasilarataro
de La Germana Eulturkomuaunor ÀIbert Gehlen (Eristan-§ooiala PartLo)r rtam-
pis tiun Derrahl-tekston nmat.auika pri Bel.gion kaj rifuzita faro do La pl.i-
multo de I.a enlo§antoJ. Demandite de PGB en I.a Konsilantaro, Gebl.oa dekia-
rl"s La aferon PRIVÀTA kaj .r. ne reaponSir l.a demandojnt - Ni atdacac sua-
pekti strangaa kouprenon pri kritikena §urnaliomo, fl.an,trsc de La'ainicteriol
kaj pri parlamenta respoasor flanke dc prezideato Gehlenr



EUsi}<ALAtrIIEN
l\lAzlC]AtrtTEl<O

JAtrTtrILJI\IALDIAK
Dus la unuaj--rlrrBRllÀcrÂJ Eü§EBRoIÉGÂ.I nnmosrrâoJ .rarintaj de ra 2j-a licl'a 2ÿ-a de aüguato 1980 en Gernika (cueroic;i-;;j ;;;" (r,Ë:"r"1-"]re""r"revenig en la diakutoJn la problerno de La_ unuecifo ete fa'eüitei" itgr".rater la âeeatantoj eistarii Ia eLito de ta tingvisto3-fri.i;-;§riËr" ri,-svo: f,oldo HITIELD!ûA (oüakîdio)r Àatonio TovAB inrrpür;j; A"d'â-lÀnru6rkaj Jaequcc ALtIEBES (amuaü Franeio), Robert t. m^a,Br iGiÀraUritf"i, tuisvrLrÂsÂr{Tp (Eürkadro), Tere,ree H. rrintr& tur"iàl 
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aliaj. Krom rl âIiiiprelegoj de Jean
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ITARIîSCIIDLIIAR
(§üskaar.o), tr{ar-
tfunetl §il.bur,
Al.liâres, trask
kaj Dtitxel.ana
estig prezenti-
taj pluraj rG-
ferajoj fare de
varkoj kaj eks-
tarLandanoJ.

La a1udita pro-
b].eno de Ia Lin-
gra unu,cco egtis
frontLtr la. de
Martitrot kaj A1-
Iiârec. Anbaü
pledis - kl.el. La
grandega pliuul.-
to de Ia eückero-
logoj - por ius-
truado de unue-
cigLta l-iagvo-
forqo (Ëeuskara
batuaH). laaea
videbl.as ial di-
fereacoj konccr-
ae La eveatualan
hel.pfualceiou de
la kelkakaze tre
varial d.ial'ektoj
kal tLes I'okaJ
parolfornoj. - Oni atentigis ankaü pri La obstar<laj niaprezentoj de La u4q-eoigo-proJekto autaüenigata fare de la Akadenio pléJ energie ekào 1968. êrrinter 1a srrbtenaatoi de la unueeLgo eatia pluraJ-malgetstrufoJ' irer de ETÀ,la kontraüuloJ de Literaturll.ngva untroeo nôais La progekton uiômunigmanI
Tovar prer.egis pri Er,ekslko-statietiko kal tiporogion kaj BrezentLc la ro-zultoJn de siai atudoJ pri La Leksika gipiJ.eco Laier fa àülfera kaj pJ.uraja1l.al li"agvoJ gurbasc de korparo^dG Ia loo pLej oftaj vortoj en lq-ràrpetiL-
vaj_ lingvoir Kongideri-aêasr 1lü Êgnerata opLnio, siniles-pràceatato de pli
5, kaj Tovar konctatic lnter Ia eüskera kal I.a berbera 1s-prooeutàn koi-nai-
dou kal inter La eËskera kal du kaükazaj rtgvoj (i.a. Ia Lartvela) Zt1,-procentanr - Intêr.La uultegaj 8ravaj eiair,rj aô Uitxef.ena eatig I.a insigtoprL edukado de liagvo-J.nctruistoJ por tiuvoJe certigL la pluekzistadon deobligantoJ de lingvaj konoJ tiel signifal por Ia plena evoluo de ].a etno.

*i'trlttirit

La regiotaro de I.a aütonoma Eüskadio ona§aa Ia
eù,gkeran J.ingvon kal ,ties prictudantoJn: Okaze
dc Ia inaüguro de I.a I.E.R. Ia prgzidento Garai-
koetxea kal lial ministroJ pozas Êirtaü Luis
Yil.I.asante, prezidanto de Ia Re[a Akadenio de J.a
Eùgkera tingvon eub Ia Kverko de Gernika.

Vt,l"lrentr
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L,a redaktoro de fa êi-5ara UEA-JarIibro Prave fierae pri

La rkoaputile gouerita fakindekgolr. Tanea *omputiJ.oj eetas
senkonpatàj iJ.oJ kaj tiu uzita por ordigl, Laü fakoi Ia Huni-

kan en Ia mondotr d.elegitan reton de IIDÀ ne hezitis montrl, ke ekzistac aur du
fakdelegitoJ pri etaaj minoritatoj, ia nur dul unu plug qnut

Tlo rtrrpr1zas eê nin, kiuj scias ke intercsLlo pri etnaj problemol -t. estae
tie1 vaite trovebla inter eaperantistoJ, kai tio petia mirr aI êi tiu alvoko
aI Ia legantoj de EIlII§tlO kaj aI La nembroj de I'a Internacia Komitato por
Etna..i Liberecoj ( IEEI ) por ke il.i ifiu fakde1egito j pri etnaj problemoj.
ôefe-tiuj tromoj, kiuj lo§aa en minoritataj^regionoj kaj mem apartenas a1 et-
naj minoif tatoJ, ae.us uàutri sin en la pa§oj de Ia jarlibro. !{emotru ke la
jaitiUro eltas la plej koaata kaj uzata kontaktil.o en Ia ccperantliaggva ko-
àqnuno kaj !i reataE en Ia uanoJ de rnil.oj da homoj êun tuta jaro._ La unua
klopodo dé àkzemple dana esperantisto, kiu deziras ieJ. rcii Lon ekzcrple pri
galegoj, certG estas foliunlao de La jarlibro en Ia koneernaj paÊoi. Xur ri-
àevfità negativan rêspondon, J.i plue Àerôas en al-iaj direktoj.
Mi ne p1u inaistos pri 1a graveco ae êi tiu af,ero, êar âf estac uouevideata.
Mi aldonu nur ke en la n1üra mouento, kiam IIEA pli-vastaÈale interesiiae pri
etnaj demandoj kaj Esperanto (vidu en aliaj paÊPi raporton pri Ia ekskurso.
al là ifend-iàeufàj oËaze de I'a IiK de StokhoJ.mo) 1 estas eô pll grave por ui
reprozontiâi en I.a jarlibro.
ôi..5o necesaJn informojn donag Ia Centra OficeJo de UEA (§ies56 $inneDreg
1"?6; g1-Jo15 BJ Rotterdan), kiee rrova koaputilo Jam pretas Por nova fakj-a-
dokgo. Reaato Korseti

Yicprezida'rto de IfEt

3 : -3Ti -:'-i:::T -:: - - : -:-: -:
La egtraro de IXDL serâadas peraonoju kiel. pretas transpreni la fuakcioa de
delegitoj 4, pgl, kai Eg Ia diversaj 9tT._J §tlBgJl.Tia delegiteco' kiun ne
ore*cl." faTfnFstatut6lce].ag jenoul (f ) totefti êtaJn raaterialojn pri I.a
reapektiva etno, (2) Iaüebl.e pràpari tiujn olaterialgi1 PoT publikigo (norna-
te Ën ETtiIISMO, àventuale formè de aparta bro3uro), (r) i-uterveni êe lokajt
regionaj, tutâtataj kaj gllai_l,ngtancoj koncerne plibonigon de la eituaeio
de Ia konce"r;;;aji ;a;"ari;-t[l varbi menbrojn pôr rl(EL lnf,oruaate, âere
inter 1a uzantoj àe Ia Internacia Lingvor pri Ia cel.oj kaj agadoj de I[EL.
Grupo de pininnÀe ! IfBl,-memhroj eI, samà etno rajtas (J.aü estrara decido)
pri parto eJ. J.a buletsumo por rcgiona agado. Do, anoncu vin por efike Pli-
vig1igi nian Komitatonl Skribu al.l IsTBrufÂCIÂ KOUIÎATO POR E1!TÀ' LIBEBECq'

o].d.str 8. D-519o st -v ht

€tnismo 1nfiozmiAo pzi etna.i pzobAemoi
Eldonas 1caj Ure Joachim lloritz, Feldstr, 38, D-519o §toLberg (FRG) r

redaktas I tel. c (lr9-2&oz) ?2156, poât§frkoato t 21?;6,.2-7o6 llarrrover.

ETlttISliO aperas 5 f,ojein Jare. Tiu êi estaa Ia dua nunero de 198o.

Jarabono (fa1endara jaro) I 1Or-- gE (aü ff iateruaciaj rerpondkuponoj).
(f," ff6f.-kotizo d.e 2àr-- gm 3àa iuffuzivac Ia abonsn de Eî!tI§[tO.)

ilepre 1IE gendu êeko3a gen antaüa interkoneeatot Evitu BAI{KÀIN iiroSn et
àtiterlando. êar niÀ banlso kntine cubtrahat konsiderisdan partog sl 1a

Èi;;3;7ââtsrirno aai ... ETNL§IIO suferac altigoa de la Jara dc{icitol


