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Kiam komencé de junio êi-3ara, oni prezentis Ia projekton de ttinterromanca
Iingvorr, ellaborita far 1a zurika profesoro pri latinidaj lingvoj Heinrich
Scnmiar rê aaüris longe por aüd,i pJ.ej ekstremajn ju§ojn: ttTiu rrubomonta
Esperanto.r estas elpensita far Ia samaj homoj kiuj kontraüstaras nuklecen-
tralojn kaj ceterajn progresajojn kiuj donas profiton, konkrete: far soci-
al.istojt!t luj suspektas kiel iniciatinton eê 1a personigitan diablon. Ne
eblas kompreni tion êi, almenaü iomete, se oni ne konas la etoson de 1a
diskutoj pri la sorto de la romanêa lingvo aü, prefere: J-a kvin romanêaj
dialektoj en Ia svisa kantono Grizono. (Cetere, Ia akuzo pri politika eks-
tremismo surbaze de sugestoj por lingva reformo ne estas nova; Kiam en la
jaro 1968 Koldo Mitxelena kaj J.iaj samideanoj proponis reenkonduki la Ii-
teron rrh[ en J.a unuecigotan vaskan ]ingvon, iuj kontraüuloj same vidis en
tiu ero pruvon pri 1a mprksismo de la proponintoj.)
Tiuj lo.ooo romanôojr el kiuj proksimume kvarono vivas ekster Grizonor Per-
mesas aI si ]-a - principe tre laüdindan lukson skribi, jam de jareentoj,
s e s dialektojnl J-a puteran, J.a valaderan, Ia surmiranan, la sutmiranan,/
sutselvanr J.a surselvan de protestantoj, kaj J-a surselvan de katolikoj! Ci

âtata aü kan-
tona ]-imo

GRTZONO,
kun 7.1o9 kvkm
J.a plej vasta
eI J.a 25 svisaj
kantonoj, havis
t64.5oo en].oÊan-
tojn en 1ÿBo.
La êefaj elemen-
toj de J.a ekono-
mio estas breda-
do t arbarkultr:ro,
hidroelektro kaj
turismo.
La êefr:rbo estas
Cuera/Coirar
l.imo inter
romanêaj
dial.ektoj

tia bunteco certe ne §enis kiam oni relative malmulte skribis kaj §in ne
minacis radio, telewido kaj amasgazetaro.^Pluraj romanêoj, naturer kompre-
nis ke Ia 2o-a jarcento, ankaü per J.a sencgsa vr"cego da turistoj al.iJ.ingvaj,
metas antaü tiun etnon dileman demandon: aü krei kaj akceptj- romanêan inter-
J.ingvon aü ... aaiaüi êi-,rj ^-romanôajn dialektojn?t.-Sed Ia unua kiu
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=fura§is proponi unuecigon de J.a romanêar- mezlerneja instruisto de Ems apud
Chur, perdis sian postenon, kaj aJ.i-ajn aüdaculojn oni rekompencis per sên-
fina fluo de moko. Kiam surselvano ion proponis, Ia vaJ.aderanoj aütomate
mal.akceptis, kaj inverse. Nu, Schmid regas êiu3n kvin êefdial.ekto;in, sed
lin ma1.akceptas iuj grumblante ke Ia romanôoj ne bezonas Ia helpon de pro-

fiffiïi *"iHtiti.. n".ridanto de ra nRomanêa Ligorr - kiu âiu', duan jaron
inversigas Ia sinsekvon de siaj nom-elementoj ttl,ia Rumantschan/ttligia Ro-
montschàt' por eviti ofendi§on àe unu eJ. Ia-du pJ.ej grandaj diaLektànaroj
plene akceptas Ia projekton de rtinterromanêa lingvotr, konsidcras Ia naski-
§on d.e tl-rr êi projekto pruvo de J.a forto ankoraü trovebla^en Ia romanêa kaj
kondamnas l.a ràzignacj-on esprimatan per Ia ofte aüdebla ttôj-ukaze jam estas
tro ma]-fr.ü€rlr
Schmid vo3a§is tra la diversaj valoj de Grizono por konvinki J.a romanÊojn
pri J.a taügeco de J.a projekto kaj por rtkonsoJ.ifT J-a engadinanojn (de putera
aü valadena dial-ekto) pro 1a malaperigo d.e Ia J.itero rrürr, kej surselvanojn
prlo Ia perdo de Ia nazal.o rtngrr. Là rtintemomanêar âere bazi§às sr:r tiuj du
dialektoj. Jen kelkaj, malmultegaj ekzemploj:

putere interrom.nêe internaciJ.ingve

f1urs
ctraJ.togn
gutta
saira
guera
frestg
aungheJ.
dent
mustga
chaschie]-

Kiu uzu titur J.ingvon? Precipe J.a federaciaj kaj kantonaj aütoritatoj kiuj
nun povas direkti sin aI Ia romancog sen bezoni la germananr la italan aü
].a ses skrib-dialektojn samtempe; kromer bankoi, asekuraj kompani.oj kaj
aJ.iaj insüitucioj ne pJ.u havos rnotivon tute eviti J.a romanêan, êar^Presigi
en pluraj lingvoformoj estas tr<» multekoste. La [Romanêa Ligorr dolCigas ]a
medikamenton kiun §i receptis aI la grave malsana paciento: Oni ne devigos
Ia romanêojn aktive uzi Ia trinterromànêantt, sed rrrliêos se êi.r3 klopodoÀ
kompreni §in.

Nu, la problemo evidentasr ôo tia operacio estas tiel prudente farebla ke
Ia paciento t.êr la J.ingvo - asimilos l.a novajr, 

".rrgà.ojnr 
aü êu Ia tuta

organismo kolapsos pro troa fremdeco de J-a^aldonitaj ingredieneoj? La fak-
to ke tiu êi teksto estas skribita en tiu êi J-ingwo principe pravigas tian
eksperimenton, sub unu sola kondiêo: ke Itsufiêerr nnrltaj personoj transpre-
naa kaj simpJ.e praktike r,rzas ê:-nt
EI!üISMO deziras aJ. l.a iniciatintojr al Ia ellaborinto kajr preciper al I.a a
rorarrê* etno plenan sukceson por savi kaj refortikigi la romanêan kulturonl
(Se iu leganto deziras kontakti J.a koncernatan institucion, ien âia adreso!
LIA RUMANTSCHA / LT.GÏ.A ROMONTSCI-IA, Plesgurstr. 47 , CH-6ooo C}tllr. )

ôu r^rmono pnr IÂ RoMAI{êt pN LA t Nrlrgnsrt.Àto DD zt RrKo?

En Ia kantorra parlamento de Zuriko, l-a 1lr-an de junio^Lg9z, la kristan-de-
mokrata deputito Fosco postulis establon de pri-iorarrêt kaiedro en la êef-
urba universitato. La kantona registaro malakceptis tiun proponon argunen-
tante ke (f) surbaze de inj-ciato de 1a gri-zona registaro, onj. pensas pri
fondo de tia katedro en Ia Teknika ÀJ.tJ.ernejor . 

(2) oni diskutas pri kreo de
instituto por romanêa3 studoj en Cuera/Coira, (5) nek La Federacio nek Ia
kantono Grizono, konsekvence, finance subtenos tian Pfojekton, kai (41 Ia
katdro de profesoro Sctrmid §o-procente estas jam dediëita al la roltrêûcâo
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f].ours
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fluors
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NIKARAGVOamplek
sas proksimune 15o.ooo Iuefie].ds
kvadratajn kilometrojn; \
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en ZrJ gis 2rl m|Lionoj da
mesticoj (6o 7o %), negroj,
mulatoj kaj samboj ( to L5 %) ,
blankul-o j (77 Yr» kaj indianoj(4 6 %).
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IOM DA HISîORIO KOSlARIKO

lombio, sed iJ-i multe mi-ksi§is kurr muJ-atojl simile okazis al Ia su{ûu-indi-
anoj. Ambaü grupoj vivas precipe en l.a nordo de La Zelays-provincol dum
}a rama-indianoj vivas en J.a sudo. La nombro da miskitoj indikita en Ia an-
taüa numero ae ÈtNfSUO (tZ5rooo) estas dubinda: La jezuitoj mencias 67.662
miskitojn, 6.74t sunruojn kaj 668 ramaojn. Relative multaj muJ.atoj troveb-
las êirtaü BJ.uefieJ.ds, kienr {urn J.a unuaj jarcentoj, J.a britaj regantoj im-
portis multegajn sklavojn eI Jamajko.
Dum 1a miskitoj kaj sumuoj travag proprajn lingvojnt la mulatoj-^parolas ku-
time ].a (Karibàn) àngJ.an. Tamen, àtristàs oftÀ3 kazoj de du- aü trilingve-
co: miskita aü sumua plus kastiJ.ia, angla pJ.us kastilial lndiana lingvo
plus angla pJ.us kastiLia. Lastatempe pJ.i kaj p15- da kastiJ.ilingwuloj venis
en ].a marbordan regionon. La raaa deveno ne tre gravas por determini la et-
nanecon, kiun decidas precipe Ia denaska lingvo.
Dqm Ia hispanidoj preskaü komplete ekstermis la indi§enojn de Ia Pacifika

marbordo kaj de Ia landointerno, J.a britoj, kiuj regis La Kariban marbordont
apenaü intencis tie longperspektive eklo§i, sed iJ-i vo1is komercj- kun la
inaianoS. (Tamen, poste kel.kaj britoj instalis vastajn plantejojn kajr Por
kultivi ilin, importis J-a negrojn tra Jamajko.) f,a Moskita marbardor kun
BluefieLds kie]. centro, restis brita ko].onio §is la mezo de ].a 19-a jarcen-
to, kiam la zono estis transprenita far Nikaragvo. Irtultaj ekgterlandaj fir-
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maoj instali§is en la marborda regiono ekspluatante êefe minejojn (oro,
kupro, ar§ento), arbarojn kaj bananoplantejojn. Lâ regado far eksterJ.an-
daj kompanioj kaj ilia ttenkLavo-kapitalismotr aaüri-s êir Ia sandinista re-
volucio. La antaüa re§imo sub J.a d.iktatoro Somoza nenieJ. zorgis pri J.a
AtLantika marbordo, kiu reaperis en Ia trorizonto de J.a diktatoro kaj J.ia
apoganto - Usono - nur kiam Ia revolucio en Kubo minacis infekti al.iajn
mizàrulejojn de la kontinento. La Somoza-re§imo profitis la reJ.igiemon
de 1.a tiuzonaj enlo§antoj kaj pentris kri-kol-ore Ia komunisman-ateisman
diabJ.on Fide1 Castro, kaj en 1967, precize de Fuerto Cabezas, startis Ia
invadoprovo far usonanoj kaj kontraüuloj de La nowa mastro d.e Kubo, provo
fiaskinta.
Bo % ae Ia miskitoj apartenas a]. Ia rrHernhuta EkLeziott (husita-protestan-
ta) veninta aI Nikàragvo en 18Ir9. âi.3 pastroj estis ofte gvidaàtoj de
por-indi§enaj movadoj. La eklezio aktivis social-e kaj en evoluigaj pro-
jektoj. La pastroj de la ilHernhuta Ek1ezior estas kutime miskitgj aü mu-
latoj, ao* 1a tatàJ.ikaj patroj egtas §eneral.e usonaj misiistoj Êajne spe-
cia3'e vakcinitaj kgntraü Ia trKuba d.an§erofr. Durn antaüe Ia pastroj kutime
plenumis samtemle ÊtataSn funkciojn tà3, do, §uis privileglojn, sub J.a
aktuala re§imo reli-gio kaj politiko estas kJ.are disigitaj.
La sandinistoj rrvenkistt en J.a^marbordo preskaü senpafe kaj tiom pJ.i miris
kiam iJ-i konstatis ke Ia enlo§antoj konsideris ilin nova okupacianto. Por
Ia marborduJ-oj Sandino havis Àal.pJ.i da presti§o ol Georgo l{astrington.
La ekonomio lamegadis, vojoj apenaü ekzistis kaj êit.lsaze malbonstatis. Te-
1efonoj kaj teJ'evidiloj ekzistae nur en B1uefieI-ds, Eaj la radio-informado
misfunkcias far J.a nikaragvaj stacioj1 dum J.a kontraürevoLucia stacio eI
Hondr:ro vaste misinformadag la marbordulojn. Abr:ndas rnedicinaj problemoj
mal.faciJ.ege venkeblaj pro la nesufiâaj tràfitito3, interal.ie. Inundoj Ii-
migas la eblecojn de agrikul.tlrroo La sandinistoj enkonduki.s sian oficist-
aron kiu ne konas Ia surlokan situacion kaj Ia mentalecon de J.a enlo§âD-^
toj. Ofte oni volas/devas decidi en Managvo kie La administracio scias ec
maJ-p1i pri Ia problemoj I
T\rte nature, J.a marborduloj timas kaj malfidas Ia novajn regantojnr kon-
traü kiuj iJ-in incitas multaj reakciaj ek1eziaj gvidantoj: La semoj meti-
taj d.e Somoza kaj Usono rrfinfinerr §ermas.
ô;; i.rr"rr, i. sandinista re§imo ,r"iion pozitivan atingis? Nu, êt trrJ ko-
mencis aliabetigi J.a landon (en t975 ankoraü pJ.i oJ- 4o /o estis analfabe-
toj), uzante en Ia marborda zoîa La kastilian, J-a anglanr la miskitan kaj
1a sumuan! Internaciskale J.a re§imo estis laüdata pro tio êi. Kvankam J.a
medicinaj servoj ankoraü estas àeficitaj, tamen okàzis jam plr.rraj kontraü-
febraj kampanjoj, nova malsanulejg estas konstruata en BJ.uefiel.ds ktp. Lâ
l.aümarborda stratego estas preskaü finital elektron kaj trinkeb1an akvon
oni kondukis en aron da malproksimaj distriktoj. l,a çitata distribuado de
bazaj nutra$oj provizas eâ pJ.ej forajn vila§ojn kaj ewitas al.tegajn pre-
zojn kaüzitajn de spekulado.
La marboraulôj n" ..id.s en la sandinistoj J-a sawantojn: Antaüe apenaü ek-
zistis soldatoj en.tiu regionol nunr pro la streCiteco kun Honduror aroa§o
da sandinistaj-soldatoj tioveblas en norda ZeJ.aya, kaj iJ.i preskaü tute
ne parolas angl-e aü miskite. La novaj mastrojr el sia kl.asisma ideoJ.ogio,
ignoras Ia gravecon de etnaj diferencoj kiuj estas ofte pl.i decidaj oJ. La
ekonomiaj.
STEADMAN FAGOÎH MUELLER I(AJ LIt IIMISURI\SAIA'I

La lokon de ].a asocio IIAI,PROMISUTI (t.e. tfA1ianco por ].a Subteno aI Mis-
kitoj kaj Surnuojrt)r kiun J.a sandinistoj akuzis prà faüaira neintegrilemo
en Ia novan Nikaragvon, prenis nova institucio sub J.a'nomo tTMIStRASA'TA|!
(t.e. kuzrigo de mj-skitoj, sumuoj, ramaoj kai sandinistoi), kies estro fa-
ri§is Stedman Fagoth MueLler, juna, ambicj-a miskito eI J.a apudeco de la
Koko-rivero, studinta en ].a universitato de Managvo. Li Bljnis vastan in-
fl-uon inter I.a miskitoj, estis ilia reprezentanto en J-a rrStata KonsiLant-
arort kaj pretendis koni ].a solvojn de ôiuj problemoj de siaj adeptoj. La
registaro enkondukis dulingvan j:rstruadon por mulatoj kai miskitoj (fas-
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/ULJSURASAZA
gvid.anto
BrookJ.yn RIVERA

estas ]o-jara in-
te1ektu.lo miski-

ta, kunfondinto'de IIMISURASATA!|,
eê ties kunordigan-

tor liberigita post
glursemaina aresto en

1981, 11 ankoraü estis Èontraüulo de
Ia ideo bata1i kontraü ].a sandinis-
toj. Rivera ricevis eâ minacajn 3.e-
terojn de J.a Fagoth-homoj eL Honduro
kiuj akuzis lin pro ... kunlaborado
kun J.a registaroI Kiam evidenti§is
La malsukceso de lia trsendependularl
provo atingi vila§o-aütonomion kaj
grundo-rajtojn por Ia'miskitoir I-i
ru§is en aügusto 1981 aI Honduro,
kie oni enkarcerigis lin. Kiam J-i;
nur dr.rm novembryo, alvenis en Ia ten-
daroj de ta fu§intaj miskitoj, Ii
êeesiis ribelon de Bo iunai miskitoj
kontraü Fagothr Ili ja pretis prepa-
riêi soldate, sed iJ.i maLakceptis
kunlaboron kun Ia Somoza-solduloj.
Fagoth elJetis ilin, kai dividi§is
ITMISURASATAI'. La rrherezulojtr formas
opozicion kun BrookJ.lm Riverar kai

J.aü ties diro - Fagoth perdas Ia
subtenon f1anke de J.a miskitoj tro-
vi§antaj en l-a honduraj kampadejoj.
Sed J-a trondura re§imo apogas li*t
tiel. ke Rivera denove enkarcerilias
en februaro tgBZ por esti ekziLita
iom poste.
Rivera reaperis êi-3.roie en l.oko kaj
kun homoj surprizaj: inter Edên Pas-
tora kaj plur?i eksministroj de I.a
sandinista re§imo, en Bono (rRC).
En intervjuo far ttdie tageszeitungrr
(Berlino) r Brookllrn Rivera akuzis
la nikaragvan registaron pro, murdo
de /6 ministoj de Morobila (okciden-
te d.e Puerto Cabezas) aunlaUorintaj
supozeble en 5oo uncoj da oro fare
de Fagoth-subuLoio Li krome asertis
ke inter I'a manifestaciintoj kai ba-
tal.intoj en diversaj tokoj de ZeJ-aya
estis neniu somozano, sed nur iunai
miskitojt Rivera absolute neas kian
ajn planadon de I.a translokador kiun
J-i interpretas kieJ. tujan reagon kon-
traü popola sinJ.evo. La intervjuato
diris ke e]. ].a llo.ooo miskitoj de la
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titie,/angle kaj kastilie/miskite) r
sed TTMISURASATA'T pl-iintensigis Ia
kontraüre§i*an propagan{on, postu-
J-is kvin se§ojn en J-a tr§tata Kon-
silantarorr kaj reprezentanton en
J-a registaro kaj regionan aütono-
mion. (Tamen, la rtProjekto r81tt
de rMISURASATATT komplete neglek-
tis Ia mulatojn kaj mesticojn!)
Sur Ia fono d.e Ia jusa enof acrgo
de prezidento Reagan kaj lia eks-
pJ.icita dekJ-aro ke J.i celas eli-
mini 1a sandinistan re§io,orrr r€
tiom mal-facilas kompreni J.a süs-
pektojn de Ia nikaragva registaro
koncerne separatismon kontrausâû-
dinisman Ce J-a adeptoj de Fagoth.
Li kaj J.iaj kunuloj estis aresti-
taj J.a 18-an de februaro L9BL, kaj
la marborduloj protestadis kontraü
J-a aresto, eJ- kiu J.iberi§is baldaü
ciuj escepte de Fagoth. Tiutempe
].aütakse Soooo miskitoj fu§is tra
J.a Koko-rivero aI Hondr:ro timante
persekuton en sia hejmlando. Trans-
Lime iJ.in atendis J.a soJ.duJ.oj de
!a Somoza-adeptoj malkaâe prepari-
§antaj por Ia kontraüsandinista in-
vado de Nikarêgvor Dum manifesta-
cioj kontraü Ia aresto de Fagoth
okazis diversaj interbataloj kaj
mortis kvar sandinistaj soldatoj
kaj kvar miskitoj. Evidente plu-
raj membroj de Ia ilHerntruta EkJ.e-
ziorr perfekte sciis pri la planoj
de TTMISURASATATT fondi apartan 3ta-
teton en norda Zelaya kaj ke Usono
suvenciis tir:n projekton kaj al.iajn
maJ"stabil[sajojn nér 19 milionoi da
doJ.aroj I Cu mirige ke J.a sandinis-
toj ne speciale fidis J-a miskito-
organizojn? Pro Ia proksimegeco de
muJ-taj miskito-vila§oj apud J'a Li-
mo kun Honduro kaj pro Ia konstan-
ta penetrado de kontrairrevoluciu-
J.oj, J-a nikaragva registaro deci-
dis, jam dunr februaro 1981 trans-
J.oki la pJ.ej muJ.tajn enlo§antojn
de la viJ.a§oj apud J.a Koko-rivero.
Oni informis J.a koncernatojn kaj
klarigis aI i1j- same I.a motivojn
kiel Ia planatan procedonr tament
sen diri Ia d.aton. Laü J.a raporto
de Ia jezuitaj historiistoj - ni
entute nur resutnas âirr - la regis-
taro havis absolute neniun alter-
natj-vont La usona gazetaro êrrlnorr-
digis plej absurdajn rrkJ-arigointr
de Ia translokado: La enlogantoj
ne vidu la alvenon de Ia sovetaj
MIG-aviadiloj en Puerto Cabezas!



êrJ (Daüriso ae trodiseado . . . rt )
Koko-rivera zono 12.ooo fu§is eL Hon-
duro, ÿ.ooo trovi§as en J.a sandinis-
taj trkoncentrejojrr de rrTasba Prirt
(miskital-ingver rIaüdata landoil) kaj
certe multegaj miskitoj estis murdi-
taj far J.a sandinista arnêo. Rivera
konfirmas ke J.a nikaragvaj soldatoj
pafis kontraü J.a fu§emuloj kaj ke
oni vidis multajn kadavrojn fJ.osi
su:r Ia Koko-rivero. ?iuj kiuj estas
en fiTasba Prirr rajtas diri nur tion
kion permesa§, e1UuÊigi Ia soldatoj,
asertas Brookl5rn Riverar en la hon-
duraj rifu§ejoJ estas }a homoj kiuj
povas rakonti pri Ia kruelaioj fari-
taj de J'a gandinistoj.
La intervjuanto kJ.opodis montri aI
J.a iama adepto de Fagoth sinkontraü-
dirojn, sed senefike. Kiu atestos
ke Ia kadawroj de miskitoj sur la
Koko-rl-wero ne estis wiktimoi, ies
ja, de saadinistoj, sed antaüenpu-
êita5 de trans Ia J.imo? Laü Rivera,
en Ià novaj vil.a§oj de uTasba Pritl
troveblas homoj eI nur du komunumoj
de l.a supra Koko-riveror dum jurna-
listo de rrdie tageszeitungrr en marto
de êi tiu jaro paro1is tie kun di-
versaj personoj eI aro da aliaj ko-
munurno j .. .. .
ôu J.a termino [koncentrejojlt estas
pravigebJ.a? Ewidente ke ne. La aJ.-
iro estas absolute liberar same J.a
interparoJ.ado. Pro J.a miJ.iteca si-
tuacio J-a translokitoj devas havi-
gi aI si permeson kiam iJ.i deziras
forJ.asi J-a regiononr sed tiun Per-
meson iJ.i akiras sen ma1faciJ-ajoj.
Kion kaj lciun kredi?
Se vi, legantoj de ETNISMO trovas
iujn êi-temaSn !.nformojnr bonvoltt
i1.in komuniki al 1a redakcio Por
diskonatigo.

(paürtgo ae ta §eneral.a artiko1o. )
Neniu miskito widus tlajn aviadi-
I.ojn en J-a foraj viJ.a§oj, kaj en
Puerto Cabezas okazi-s neniu trans-
lokado.
ta efektivigo de Ia transl.okado
okazis kun amp1eksa helpado far
3.a rrSandinista Junularofr, kaj Ia
translokitoj senescepte taüais J.a
Eubtenon ricevltan dum J.a grand-
parte penega marbado. Tamen, J.a
armeo utiligis ankaü helikopterojn
kaj aviadiJ.ojn kaj veturiJ.ojn por
transporti mal.sanul.ojn, gravedu-
Iinojn kaj malgrandajn infanojn.
Kompreneble, Ia translokitoj ês-
tas tristaj, indignitaj pro Ia
perdo de siaj dometoj r objektoj
kaj bestoj, kiujn La armeo pJ.ej
ofte bruligis respektive mortigis
por eviti rezervojn por Ia somoza-
noj.
La novaj viJ.a§oj situae inter La
Rosita kaj Puerto Cabezae. La eto-
so estas pl.ej bona en Ia mal.gran-
daj J.okoj, kie j1m revideblas mis-
kitaj daneadoj. Cie^di-sponeblas
malsanulejetoj r êr Ciu viJ.a§o ês-
tas minimume unu kuracj-sto, pluraj
fl.egistinoj kaj apoteko. Cie estas
almenaü provizora lernejol kr:n in-
struisto miskita, kaj êie okazas
trernhutaj kaj 

. 
katoJ-ikaj diservoj.

La sanitaraj instal-ajoj Sajnas
suf iCaj, sed oni konstruas pl-iajn.

Konklude, La raportistoj atentigas
pri tio ke estonte Ia nova re§imo
devas akcepti kuLturan pJ.ural,is-
mon, enkonduki ian administracian
aütonomion (fiam ].a mi].itminaco
eI Hondtrro ne pl.u ekzistos) fa3
êier plenurui 1â promesojn doniiajn
aJ. J.a miskitoj.

t<oNcazE EL.,:i,'* t * 't 't * *

BREST. e1 1981 jam 5 r74 % ef êiu3 franciaj abiturienteco-kandidatoj etek-
tis regionan lingvon kiel ekzamenfakon, dum dek jarojn antaue es-

tis nur 2t39 % (en absolutaj nombroj: 8.261 kompare a]- 9.t67). P].i or tri
kvaronoj estis okcitanoj, la duan J.okon okupas bretonoj, Ia trian korsika-
nojr la kvaran katalunoj, kaj Ia lastan, kompreneble, vaskoj z L95.
MONTPELLTER Fine de jul.J'o tgBZ tie êi okazis J.a kongreseto de AIDMLK. Ra-

portis partopreninto ke Ia kunveno estis ne tre bone organi-
z|ta, ke scivole atendata prelego ne okazis pro kverelo inter Ia urbestro
kaj la prelegontor^ke AIDMLK ankoraü havas J.a malnovan prezidanton (Jorai
Costa), sed novan §enera].an sekretarion (a,lain Nouvel, okcitano), ke ]'a
ekstreme aktiva vicsekretario Yvo Peeters ne estis reelektita (pro kaüzoj
ne konataj aJ. tiu êi red.akcio) t<a5 ke, krome, oni diskutis multàjn rapor-
tojn kaj rezoluciojn direktitajn aI J.a kutimaj aütoritatoj .....
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MANUEL trIE PEtrtFIOLO:
SiE AL ILI ONI TAIVAS

LA HAÜTOI\!,.,
Ùli memoras ke iam mi vidis dokumentaJon pri eksterord.inaraJoj okazintaj en
ekzotikaj lokoj kai kie} J.a parolisto diria:^trNekredebler êu? Sed certe.rt
Kai ne malpli. certa estas, kvankam arrkaü §i âa5nas nekreàeb1a, tiu fabele-
ca Monda Konferenco prj. Kulturaj Politikoj kiun organizis UNESKO en Meksi-
ko. Nekredebler sed certe estas ke la reprezentataj tandoj interkonsentis
ne §eni unu la a1ianl toêr I â.t l-a interesoj estas lcontraüstarantaS, ne di-
ri ion substancanr fari ke Ia Konferenco estu iu pJ'ia eI- tiom da iJ-i en
kiuj oni eJ.spezas mononr tempon kaj energionr êo kiuj oni man§as kaj trin-
kasr kai iujr se konvene, serôas trwiJ.on kie estas pJ.ezurôrt. ced oni nenion
serioze diskutasl nek tuÊas gravajn problemojn, neÈ tuâas, al-menaü 3e Ia
bezonata profundecor - iun problemon.
Estas certe tre malkâse kaj tieJ. p1i Lernige ke antaü o1 okazigi kunsidon
kunvokitan kun kJ.arigaj celoj oni interkonsentas ke pligravasr o1 atingi
rezultojn, ne treti sur J.a piedojn de tltrj kiuj, kontraüe, travas l.a bonan
kutimon treüi sur Ia piedojn de aJ.iaj. Car, geJ-egantojr êrl tiu konferenco
pri kuJ-turaj politikoj iiajnas ke oni vidis neniun reprezentanton de J.a
mergitaj nacioj, de Ia nacioj spn Êtato tiu nigra Lesto de Ia nacioj ki-
uj Sin poscdae kaj^ne volas ke iiin posedu J.a srenproprietigitaj etnoj (*),
Ia aütentikaj dama[itoj en la tero; tie estis t.a eternaj àaetioj de ].a
destinoj de milionoj ,/da homoj,/ kondamnitaj far i]-i a]. la kultura mal.apero.
Çi.ri granduloi de J.a tero tie kunwenintajr en foresto de Ia eternaj dama-
gitoj, tiuj sen vocdonrajto, tiuj kiuj age-neage povas havi eë ne nacion
kaj d.evas kontenti§i (legu la Konstitucion aü àemându J'a vicre§on) per
ttJ-oapumitatl nacieco ( **).
Ktj nekredebler al.iflanker estas ke speciale J.a hispanoj kaj J.a francoj Ie-
vi§as indignitaj, kun la karakteriza gesto de gvidantoj de popoloj-, kontraü
la kultura koloniigo kies viktimoj iJ.i estas" rrMongienrrr Lang, J-a franca
fakministro, senmemora pri serio da mal.agrablaj reaJ-ajoj, foigesis J.a bre-
tonojnr^korsikanojnr okeitanojnr niajn katah:nojn malliberigitajn en J.a re-
toj de stato kiu deklaras ke tie ekzistas nur unukulturo, tiu de roiilr,
kiu ne signifas oleon, kvankam multe Aa êi estas verÊita en Ia fajron, sedttjçstt kaj, en êi tiu kazo trnett aJ. Ia aliaj kuJ.turoj, kiuj ankaü havas sianttjestt, sian-rrocr!(***). Ne postrestis, komprenebJ.e, l-a kuJ-tur-ministrino de
Ia hispana Êtato, kiu eê antaüenpu§is sin aJ- Ia batal.oj deklarante Ia tagon
antaü Ia inaüguror kaj mi laüvorte reproduktas eI .ÀÿUI (II) de la ?J-a d,e
juJ.iot rrSe I.a grandaj potencoj ne moderigas sin en sia poJ.iti.ko de kuJ.tura
ekspansio, il.i povas nuligi La kul-turan identecon de aliaj popoloj.rr KJ.eraj
kaj sanktaj vortoj en }a Èuâ<» ae oficiala rêprezentanto d.e kagtiJ.ia Hispa-
nio kiu penetrisr oê pacer Ia al.iajn kulturojn duoninsulajn lsaj iJ-in vel-
kigadas, kie3. povqs percepti kiu ajn^kun iomete da bona fido kaj observa
kapabJ.o rigardas §is fiu stato (sen Êtato) oni reduktis nin.
Estas belete ke ministro de la hispar. âtato estas konscia pri t'io ke [§iarr
popolo havas kuJ.turan identecon (nacian) kaj ke necesas-defendi §in kontraü
Ia ne teâisita penetrado far J.a kulturoj de l-a grandaj 3tato3, kaj sarntempe
donas ekzerrplon de modesteco ekskJ.uzivante Hispanion de tiu grandeco, kiun
oni antaü tute ne longa tempo predikis aJ- ni tagon post tago, kaj oni pre-
di.kig §in af niaj infànoj dirante aI iJ.i ke esti frhispanotr-estas-unu e1 ta
malmuliaj seriozàj aferoJ en J.a mondo, kiel- pretendis la pol.itikaj kateÊ.is-
moj de la Jus relatiwe mortinta frankisma re§imo. Sed Sajnas ke tiu kiu

(*) La redakcio 3an§ts nnacieconrr en tretnonrr, âar la unua termino, mal-graü
sia universal.a uzo en multaj J-ingvoj, estas konpJ.ete mi-skomprenigar sê
onj. ce1as grupon da homoj kaj ne l-a fakton formi nacion.

( t. ) La ITIOAPAU estas hispana Ie§o-projekto per kiu oni volae malgrandigi
I.a kompeteatecojn de I.a aütongmaj komunumojr (Kastilie: Ley Orgânica
de Armônizaci6n deL Proceso Aüton6mico.)



a
perceptas misuzon devas vidi §in antaü kiam tiu aktive praktikas lin ansta-
taü esti la viktimo kies haüton oni tanas. Boae estus se Ia mLnisirino nun,
reveninte de tiu kunsido tiom malstreâa kaj fortikigita kun Ia med.itêrêrl€-
uloj, kiu malkorras Ia konferenc-ferman dekLaracion kiam §i Aimsl êkzem-
Pler ke ilIa kulturon oni povas konsideri kie]. Ia tuton de diforencigaj
trajtoj spiritaj kaj materiajr intelektaj kaj afekcia{ kiuj karakteri'zas
socion aü soci3n gruponrr, - bone estusr mi dlrasr sê 3i, sen neglekti la
batalon kontraü 1a angJ.osaksaj^influoj r<iun Êi 5àm faras, pensus iomete
pri tiuj malfeliê.loi kiuj ne êeegtas Ia internaeiajn konferencojn kaj ofi-
ej-ale ne ekzistas (mi memoras ke mi havas neniun dokumenton, en kiu oni di-
rus ke mia nacianeco estas Ia kataJ'una) kaj se Êi prerus, per sia ofico,
por ke ni vidu nin, unuapaâc di-rekte a]. la tota]-a reakiro de nia libereco
kiel popolo, liberigitaj de organaj kaj neorganaj (I4) Ie§oj kj-uj âan§aaas
nin en fosiJ.iojn de tre proksima morgaüo.
Ni volus fidi 3in, kai tiel ni atendas.tion de Êia graco, bieJ. oni kutj-mas
diri fine de oficiala petskribo. Kaj mi pardonpetas se af §i mankas J-a kon-
cerna stanPo. 

AvtJr t 7-5. oB. rg}z
(OJ.tatatr:nigi.s:
Joan Ingl.ada i RoiS)

(+t't) f,a franca vorto por rrjestt estae rtouirrr kaj §i evol.uis eI La 1atina
de la frua mezepoko [hoc ilJ.e (fecit)tt, kiu si§nifas ^Laüvorte trtion
tiu (= Ii) faristt kaj estas konfirma respondo aI ].a demando: rtHoc i1le
fecit?rt EI rrhoc iJ.J.etr §rumpis J.a malnov-franca rrolJ.rr kaj I.a aktualattouirr, durn en suda CaüIio Ia J.atinid.u1oj konfirme dirie rrur rrhocu r eI
kiu rezul.tis mezepoke rrocn (ankaü uzata tiutempe en Kata].unio) kies
modernajn derivajo jn uôrr r tryôrr kaj ilôyr oni renkontas nur en malmultaj
regionoj. La normala konfirmo estas nun l"a francal kieJ. en Katalunio
Ia kastilia. La esprimo rrlangue dtocrr - (t.e. trlingvo de rocr/-dirado/tt)
naskis J.a regiorro-oomorr rtlangued.ocrt (êirr<aü Montpel.I.ier) kaj, finfine,' la neologismon ttoccitan / OccLtanierr (t.e. trokcitan.a / Okcj.taniot,).

(11)eVUf estas Ia unua post-frankisma, nurl jam ne pJ.u soJ.a taggazeto kom-
plete presita en ].a katakura J-ingvo. (BtUfSlAO ü / !j. 06. tg76 repre-
sj-s J-a titolpa§on ae Ia unua numero de AVUI. )

( 1q )lfuao pri Ia jura termino de itorgan? le§err r kiu - sub I.a Konstitue is -
havas pJ.ej altan rangon inter Ia Ie§oj.

*trtrltÈrlt**ri

K(lNCIZE EL tItII
I,AUSANNE.

lingvio de Svislandorr) far AJ.ain CharpilJ.oz kaj Geneviêve Grimm-Gobat en
1a eJ.donejo Editions Pierre-Marcel Farre, Lausanne. La NZZ-recenzinto di-
ras ke Ia libro enhavas .petaü ion esence novan kgmpare aJ. La verko de
Ro1and Bêgue1in, I-a plej konata^aktivisto de J.a rrJurasa Movadotr kiu suk-
cesis starigi apartan kàntonon Sutaso disde J.a lcantono Berno. NZZ kriti-
kas J.a J-ibron precipe pro J.a pledado por anstataüigo de Ia kantonoj per
etno-teritorioj de SvisJ.ando (aol grizonal j-tal.a; franca kaj germana) kaj
pro J.a laüaira tordado de faktoj (kiujn ni tie êi ne povas kontroli). Ko-
mente ni demandas êu Ia ideo de la Libro-aütoro5 pri irl.atinatt veto-rajtor
en tut-svisiaj aferoi, kontraü germanlingvula plimu].t,o vere tiom kontraü-
us J-a bazajn principojn de demokratio? Fakter €D etno-/LAngvo-rilataj pro-
blemoj necesegas modifoj de Ia sirrp3.a nombro-principo, ê"r^malgraü kiom
ajn da diskutado La aparteno aJ. etno aü lingvogrupo ne 3an§i§ast
utlttsToR. Dn l-a vestfa1ia âefurbo (FBG) êi-3unie rini§is unua kurso pri

I-a J.oka formo de J'a pl-atdiêa orgaoirit. a" ttPlattduetsken.Spraok-
schooltt. Partoprenis §4 personoj eL p1ej diversàj sociaj tavoJ.oj kaj a§oj.
Nova kurso komenci§os Ci-novembre.

Laü informo de trNeue Zürcher Zeitrrngrr (NZZ) de oB. o7. tgL?t
aperis J.a J.ibro trIA ROMANDIE DOMIffÉOr (t.e. trsuperegata franc-
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ôi-"orere abundi-s9
en ÿaekio manifes-
tacioj kontraü Ia
LOAPA, tiu le§pro-
jekto por J.a J.aü-
dira harmoniigo de
J.a aütonomio-pro-
cezo. La naciistaj
partioj de Vaskio
kaj Katalunio pro-
testegadas timante
esencan l.imigon de
J.a respektiva fiêm-
regado far 1a so-
cj-al.istoj kaj cên-
trrloj interkonsêD-
tintaj en Madrido.

[§ffüï[!r

trvtAL-I FELrêE.rrrr
La !o-an de septembro tg&Zr êr Norda Vaskio kaj sub J.a fotiJ.oj kaj kameraoj
de rnuJ.tej diverslandaj jurnalistoj, dek homoj - sen maskoj kaj malkaÊante
siajn aütentikajn nomojn - dekJ.aris Ia finon de ELA, VII (pofiiifa,/miJ-itista
branêo): rrl,a armi3.a batalado kaj E?A, kiuj en certa momento estis necesaj
por Vaskior nun jam estas plenuruintaj sian rolon kaj ne pJ.u havas ekzj-sto-
rajton.tt Laü iIi, Ia Ie§igo d.e la statuto de aütonomio markis la d.ecidan
turnoptttlktonr ekde kiu la armila batalado perdadas popoJ-an subtenon. Tiuj
dek personoj profitos Ia oferton de Ia Madrida registaro, ke rajtas forJ.a-
si ma1J.iberejojn respektive reveni eI ekziJ.o tiuj ETA-membroj kiuj nê motl-
tigis kaj deklaras forJ-asi" Ia armiJ.an bataJ.adon, kaj vici§os inter Ia akti-
vistoj de EUSKADIKO EZKERRA (t.e. J.a trMaldekstro de Vaskiàt,), kies êefro-
Iu].o estas Juan Maria Bandrês Mo1et. Li, ].a sola EE-deputito en Ia hispana
parlamento, atingis, intertraktante kun J.a ministroj pri internaj aferoj
de Vaskio kaj de Hispanio, l.a menciitan amnestion. Estas pJ.ej komprenebJ.e
ke EE (kun kiu fandi§is J.a pJ.ej granda sektoro de J.a Komunista Partio de
Vaskio) juêis Ia mem-malfondon de tiu ETA-branêo kie]. Itfinon de Ia mito d.e
ETAtr kaj kieJ. ttpaÊon direkte aJ. J-a pacigott. Sed tagon poste ETA VIII
(p/n) nomis J.a dek geuJ.ojn ttridindaj perfiduJ-ojrr paroJ.antaj en nenies rornor
f,aü ptA VIII (Ia romia nurnero signifas ].a asembleon en kiu tiu grupo travis
plimuJ.ton) n konsideras J-a ttmalfondontt sinofero kaj ünecesa fum-kurtenort por
ke povu Aairri J.a subprpmai ak-
tivecoj de J.a hispana Statot
kiu efektiwigas imponan atakon
centrisman kontraü }a demokra-
taj kaj naciaj liberecoj de La
vaskoj. ETA VIII substrekas ke
§i ne pJ"u subtenos E0 kaj daü.=
rigos J-a bataladon armilan.
Sendube estas dezirinde ke fi-
ilæ atencoj fqrataj de Ia
diversa{ ETA-branêoj! Tamen:
Cu fini§is 1a politika kaj
armiJ-a subpremo de Ia vaska
Iibereco? Bedairrinde I NE.

La âi-apuda foto (prnntita eJ.
EGIN) montras parton de tiuj
ETA VII-anoj dekl.arintaj sian
rezignon pri armiJ.a batalado
por daürigi politike ..o..



1., UTILAJ SiPEtrITOJ
ô.r J.a feri<»j estas preskaü J-a sol.a tempo kiam eblas propraokule, sur1oke
informi§i kaj koJ'ekti materialojn pri Ia aktual.a situacio de etnor mi ankaü
cr--som€rq pasigis kelkajn tagojn en BUSKAL HERRIA' t.6. \raskio. Pro J.a !e-
nenalaj ferioj, en l'a sidejo de J.a waska registaro, en Gastej.z / Vitoria,

20 / sociedad

((Etnismorr, boletin informativo en esperi
de los pueblos amenazados

sAN SEBASTIAN (EGIN).-
.Etnismo, es un boletln en espe-
ranto,'que aparece tres o cuatro
veces al ailo, editado por el .Inter-
nacia Komitato por Etnaj Libere-
cojr, cuya traducciôn es: «Comité
Internacional para las Libertades
Etnicasr. El comité, creado hace
Çuatro ô!os, rçqoge informaciôn
sobre las minorlas étnicas, la di-
funde, interviene en instituciones
internacionales en favor de los
pueblos amenazados y aboga por

la utilizaciôn del esperanto en lae
relaciones inter-étnicas. Uwe Joa-
chim Moritz, uno de sus integran-
tes y factotum de rEtnis6e', ha
realizo.do una corta visita por Eus-
kadi, aprovechando sus vacaciones
de profesor-de castellano en el Ins-
tituto de Enseiianza Media de la
ciudad alemana dç, F.sçhweiler. El
objetivo, como puede suponerse,
ha sido mitad festivo y mitad inda-
Batorio sobre la iealidad vasca,
tema que ha aparecido en mülti-

Um de h pGltdrs {e 'Etrirmo{,:Gc re Lecc'oeo {qh mcËc ft Tdsiforo Mo*
z6n

ples ocasiones en rEtnismot.
Agosto no es el mes mds ade-

cuado, pero he venido con la inten-
ciôn de recabar inlormaciôn sobre lo
que ha ocurrido .desde 1978 hasta
ahora, un periodo imporlanle. Yo la
habia estado aqui hace nueve afios.

6Y qué cambios ha detectado a pri-
mora,,vista? Na $bria qué decirla
Quiztis serd mejor que le cuente
algo que me ha pasado. Esta ma-
frana viajaba en el coche con mi es-
posa catalana y mis dos hijos de ca-
torce y dieciséis afios entre lJrretxu
y Azkoitia. Y nos hemos enconlrado
con un control de policia, uno de los
"mejores". Tenian rifies por todas
partes. Nos han dicho: Salgan del
coche, pônganse de cara a la roca y
no hablen. En el registro del coche
han encontrado bastantes papeles de
Herri Batasuna y se .los han que-
dado, asegurindome que eran ilega-
les que no tenian pie de imprenta,

Sin embargo yo sôlo llevaba un
ejemplar de cada titulo, para infor-
marlne y mosîdrselos a mis alum-
nos. Me guslaria protestar, aunque
o creo que tenga. mucho sentido.
De todos modos creo que voy a es-

cibir al Goberno Civil para que

.conste. Asi que... Pues eso, que ha
cambiado algo pero no ha cambiado
lodo. Hace nueve afios también me
pararon én un'control por llevar una
ikurrifta, que tuve que destruir, pero
en comparaciôn con lo que me ha
sucedido hoy, enlonces îue todo mds
suave. Por lo menos no me cachea-
ron de cara a la roca, ni hicieron se-

mejanle alarde de armamento.
El esperanto naciô en Varsovia

en 1887 cuando todavia era ciudad
rusa. Un oculista, Zamenhof, pu-
blicô una pequeôa gramâtica que
al .poco tiempo se tradujo a otras
lenguas. En 1905 se celebrô el pri-
.mei congreso internacional de es-
perantistas. Desde entonces cada
aûo se realiza un congreso univef-
sal. El movimiento estâ presette clt
loç cinco oo*tioentes, aunque la
cifra de pcrsooss que engloba Gr

muy <Ëfloil .dr prcsisan Sincerû-
mcnte, ne xibrla qué deci.rle. Se
habla de un millôn, de o&millo.-

Uwe Joachim Morita e
(Comité Internacio4al p

ntes, de dieciséis millr
nas. Las dos tiltimas r

cen desorbitadas, aum
cierto qae serid necesr
entre los que lo ban
que lo practican o los
alguna organizaciôn.
caso, parece que est?

tado en Europa, 4
luego. Creo que esto,
car por las pequefias r

nuestro conlinenre, pt

mero de lenguas que
y por el nivel culturel
el reto que supone e'l ,

comunicaciôn lingüisl.
La mâs importante

zacines esperantistas
ci6n Universal del Es

sede en Rotterdam. I

pretende la mâxirni
politica, cosa que no
Comité fnternacional
bertades Etnicas. Mor
cuidado en diferencia
nismos. Nuestro comii
mente polltico,.no pt4l

modo porEp el Brobt
un problema polltico.
rio, ea ta atacfut&"? rt
nala U polttco ælx
a. nivel iGtcr4srsr[
puede darse el caso d

N-Hc' E7 INFclEIMILct FFII ETNAJ TFIGIEILEMCIJ ECl.CtB.Bl

E'KCITANIc,
llü 9rù9o1. Nitt.rEd .[}onü
Da aatlr trarldauto da la FrrDoa
R..publilo; li ...tond. .I eo
d. d.urdoj pr...rtlt.J fa I.
IrrtltEto d. OtÉlt.4J StudoJ Lr-
t.r.].i. .Lrlblr I. li.J c.loJ a-pl.ku. p]..!l,al da r.!Io 1a .1o-guoD rrVM, lÀBOnI fÀ, DBCIDI
EN L TANDO MDt{ln Nl. ÿldor .-..-

EÜsl<Al,to
L birDuâ^ragl.tùo r lDtcrkoD..n-
ta Lu Ia cafâ opozlclà pstlo,
ÿolonta Eom! IÀ noYaB rÈgiroE
.âtrto do !.a aütoDoDl.ojtt. S.d Liu
d.sld.t ttl' Iâ a.p]'aLro da I. l.-
gl.oDa !âE tù.co? Lâ c.atriltojl
Itortl. Er .I Ia p1c j f.fror.J bô-
tàtmto.' por vaaka sendep6ndêco.
(PreoJ 12 kâl 1r)

f,rm, âi-rura rl l.to. prir
- etaà3 cu H@8§1o ,/ a.ruoJ Loatrâü
laorotoJ b. zl - t ttluoj (p. ! - 5)
- tiporaslà (p.6 - 8) - En..!.o (p.
, - 11) - llûloJ (P. 18/19) - ur.l
1,. .rBoJ d. ÈIt{Islo l!.aÿzrl - Loaci-
r3oJ (p. 0 L.J 2r) - rrEL (p. sl)

çH 79 ..?
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neniu al.trangulo estis trovebla, krom Ia interesa êefo de Ia redakcio de
ttEuska]- Herriko .A,gintaritzaren ALdizkariatt (t.e. trOficiala Bulteno de Vas-
kiotr ) . Tiu homo eitas |tnov-eüskerulort , do lerninta ].a eüskeran antaü ma].].on-
ga tempo, kaj nun Ii faras êiu5n tradukojn en Ia eüskeran de Ia pubJ.ikigotaj
tekstoj. En Lrantzazu mi renkontis P. Luis ViJ.lasante, Ia prezidanton de J.a
Vaska Lingvo-Akademio, kaj Ko1do Mitxelena, J.a dojenon de Ia eüskeristoj,

kiu, cetere, regule lesas §TNISMO-n (kvankam
].i ne aktive regas ].a Internacian Lingvon).
En BiJ-bo mi- vizitis J.a sidejon de HERRI BA-
îASITNÂ,, J.a ekstreme maldekstra §g[ vaskista
partio ( jure: baJ-ot-koal.icj-o) kiu politike
defendas tiujn eeJ.oja kiujnr armiJ.er provaa
atingi ETA (m/irista/). Tie mi ricevis, Iaü
mia peto, amaseton da pJ.ej diversaj materia-
J.oj ... En Zarauz mi konversaciis kun Xabier
Arzal.J.uz, Ia prezidanto de EüZKO ALDERDI
JELTZALEA, I.a Vaska Naciista Partio. Kiam mi
j-ris aI Ia redakcio de EGIN, estis mia inten-
co §§§!! informojn eJ. J.a vi*punkto de iur-
natffiffiiu5 ].aboras marantaü fenestroi pro-
tektataj per fortikaj dratma§aroj. Sed rezul-
tis la mal.oc I1i intervjuis min pri IKEL kaj
ETIiIISMO kaj ].a Internacia Lingvol Jen ci-apu-
de Ia artikolo aperinta tri tagojn poster êr
kastilia J.ingvo. La artikoJ-o resumas la ce-
lojn de II(EL kaj ties agadon, mencias keJ-kajn
p1.ej bazajn faktojn pri Esperantot Ia Univer-
salaj Kongresoj kai IJPA' Ia lvlowado. en Vaskio
kaj fatafunio, kaj-skizas okazintalon ae l.a
sama mateno karakierizan por Ia daüra etoso
en tiu Lando: Miaj edzino kaj gefil.oj kai mi
faLis en polican kontrolon ([Guardia Civilrt)1
dum kiu mi devis momenton stari kiel en krim-
fiJ.moj por ke oni palpu min de piedo §is toto
serêante arnrilojn kaj dum kiu ni kvarope pa-
sigis duonhoron^rigarde aI Ia rokor kun plu-
raj mitral.etoj êirtaüe; post trafosado-de J.a
teàto3 kaj maisako kaj -pôst notado ae Êiu3
pasportaj elementoj - dume Ia poJ.icistoj
diris ripete ke ni nek tr:rnu nin nek parol.u -
J.a grup-èstro (êu oficiro?) ekspJ.ikis aI mi
ke Ia posedo de la supre menciita materialo
(precipe de IIERRI BATASIINA kaj simiJ.aj orga-
,.i""3"j) sufiôas por-aresto pio ]-a kontrau-
J.eâeco de tiuj presaioj i nur ni ne estis ar-
estitaj' sed nur avertitaj ... Ceteret la
poJ.icistoj pacience trarigardis diversajn
nurneroSn àe ETNISMO, ankaü iujn kiuj enhavas
ne tre fJ.atajn fotojn pri iJ-iaj kolegoj. Mi
estas certega ke i1.i kompreriis muLte ma1plL
oI Mitxelena, bedailrind.e !
Kia1 mi raportas êion ôit êar mi pensas ke
Ia menciitaj kontaktoj estas ekstreme uti1aj
por Ia firmi§o de ],a INTBRNACIA KOMITA'ÎO POR

ntNl.f LIBERECOJ. La artiko].o en DGIN montras
ke, en La koncernataj mediojt oni tute ne
ignoras nin, se ni parolas §ur J.a sama ondo-
lôngo kiel. iJ.ir kiet iJ.iaj^kuzoj, sentrrede
kaj sen egoismà. Ser lsom êio, rezultas.eJ.
tià kontakto informado pri ni, perfektet

UJE

inteSrrnt€ del "Internacia Komitako por, Etnaj. Liberojoj"
ra las Libertrdes Etnicas) y motor det boletln

(Foto Imanol)
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I iEntnece
: la conviven-

cia esperantista de gente de talante
retrôgado y de talante progresista?
La convivencia es posible, perc esta
situaciôn no deja de ser para
muchos, bueno... para algunos, ex-
trafia. Yo soy de los que quieren uti-
lizar el esperanlo para. cosas verda-
deramente interesantes.

De hecho Moritz, que parece un
hombre muy resuelto y bastante
impulsivo, tuvo algunos problemas
hace aflos, tras un encuentro de es-
perantistas en Bilbao, _al publicar
un articulo titulado «Espafla es-
trangula las minorias étnicasi. Ese
tipo de gente que se rêferia siem-
pre a la neutralidad del esperanto
le pusieron entonces de vuelta y
media, lo que recuerda ahora con
un cierto regocijo, antes de termi-
nar informando sobre la situaciôn
del esperanto en Euskadi.

Aqui Bilbao es el cento'dèl movi-
miento, con un grupo reducldo de
personas muy actitas que hace poco

festejô el 75 aniversario.de su oea-
qién. Laego hay'irffa§ en SAn'$ebas-
tidn, Renteria, Ordizia, Eibar... iY
€a et Esûado? El nücleo nû impor-
taûîe dâ æ Cetaluûa, b;ilc sà ha
crecùw Asocieclûa Catcqta del
Eryem;u, gue cstd tenietü algu-
nos problemos con la espaf,ola.
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Dirk !{illkommen:

FFIISiA LINGVOI
NE ENI LA rtADIoI

En aütuno f9B1 renkonti§is en Niebül-l (pron.: nibil) 1 urbo tuj sude de 1a
germana limo aJ. Danior grupo de personoJ sin okupantaj pri J,a fJ-egado de
l-a tiea regiona frisa lingvo. Tiu êi renkonti§o rezuJ.tigis rezol-ucion, kiun
poste *probis J.a |tFriesenrattr (t.e. Konsilantaro de J.a Frisoj, komuna orga-
no de ôiuj frisoj en Germanio kaj Nederlando). Kr:ne kun akompana letero J.a
rezolrrcio estis sendita at Günter Pipke, J.a estro de J.a koncernata centro
de rrNorddeutscher Rr:ndfunktt (NDR, t.e. nordgermana radio) en Kiel.
-.âJen citajoj eI La rezolucio:
ttNi, reprezêntantoj de Ia nordfrisaj institucioj, asocioJ pri hejmregionaj
aferoj kaj instruistoj postulas ôi-voje ke J-a rNDRr konsideru J-a Legitimajn
interesojn de Ia nordfrisoj kaj dissendu regule programerojn en J.a frisa
lingvo. /...../ Ni atentigas pri ].a rekomendoj de Ia Eüropa Konsilio n-ro
928 de Ia /-a de oktobro 1981.rr En tiu teksto estas rekomendata ].a enkon-
duko de J.a gepatra lingvo en l? J-erneJon kaj J.a agnosko kaj subteno de Ia
minoritataj lingvoj l.aüJ.oter Saa rlzo ên Ia mezgraàaj lernejoj kaj en Ia
amaskomr:nikiJ.ojr s€ J.a koncernata lingva grupo tion deziras.
Eroj el Ia akompana letero de J.a direktoro de J-a gimnazio en l{yk (pron.:
wik, êefa urbo sur la insulo Fôtrr /pron.: fer/) interaLie tekstas jenei
ttNi ne pridubas ke per ti o nia lingvo - rr€ maJ.pJ.eje ê" J.a nordfrlsoj rnêEl -
atingus rimarkeblan alti§on de presti§o. /....../ N" estus kompreneble se
la tendenco de INDRi aI p1i forta konsidero de la regionaj aferoj kaj in-
teresoj ne ankaù. gvidus al. konsidero de tiu unika situacio en tuta Federa-
cia Respubliko Germanior nome la ekzisto de memstara lingvogrupo en 3.a ra-
dioprogrârooo Vi povas esti certa ke J.a lingve konsciaj nordfrisoj ankaü
estonte decidenne staros malantaü tiu postulo. La oftan argurnenton lce ofi-
ciala institucio ne povas konsideri per propraj programeroj nombre tieJ.
malgrandan grupon kie1 J.a frisJ.ingvanojn en Norda Frisl.ando, ni sentas kieJ-
malatenton pri fundamentaj rajtoj de minoritato.tl
La respondo estis nea. Oni pridubis 1a nombron de frislingvanoj (tute pre--
tervidante ke muJ-taj ne-friioj lernas Ia J-ingvon kaj Êatus tiajn elsenàojn)
kaj argumentis ke oni ja sendas priregionajn programerojn (kompreneble en
Ia germana lingwo). Komentoj precipe notl.g en Ia Letero d.e Ia rad.ioâefo ].a
frazparton: trVia demando (sed kiun vi cetere prezentis kiel. postuJ.on/...../',
Komentas Jacob Tholund: trNi ankaü ne sukcesis en tiu êi atirot Tio povas
signifi nur ke ni devas fari nova,n aliron, eble rekomendindas percona in-
terparolo kun sinjoro Pipke por pJ.i komplekse motivi nian postulon kaj Bêm-
tempe precizi-gi - kaj eble doni ekzemp1.ojn - kiamaniere oni powus efekti-
vigi tiajn elsendojn en nordfrisa lingvo. Ni ja tute ne intencas pol-emiki
kontraü rNDRt. Ni nur deziras ke oni komprenrr niajn bezonojn - k.J subte-
non por nia J-ingvo.rr
(f.aü: trNordfriesische Sprachpflege. MitteiJ.ungen der Nordfriesischen W6r-
terbuchstelle der Christian-Albrechte-Universitât Kielrrr D-ro 2r februaro
t9&2t) * * *,r. * r ,..,r,l *

ETNISMO plurfoje raportis pri Ia situacio en J.a tri Frislandoj (J.a okciden-
ta en Nederlando, Ia orienta kaj norda cn FR Germanio). La plej
gravaj artikoloj estas tiuj de trlim Jansen (ttFrisLandor La nodorJ-an-

da ofte konsiderata J.a tpJ-i al.tat lingvott kaj ffl,a frisa deviga studobjek-
totr ên rl-ro 1o de o1. 11. 1975) kaj Dirk trli].]"kommen (t'L. komp].ikaj nord-
frisojrt êr n-ro 2o de 01. 72. 7g7St. Ambaü kontribua3oj, de sume sep pa§oj;
estas fotokopie riceveblaj kontraü 2 irk (inkluzive sendokostoj).
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IKEL-INFOtrIMILO 1O

ME MEIFIOKIJNVEIVGI
La membrokunveno de la INTERNACIA KOMITATO pOR EÎNAJ
LIBERECOJ (fKgL) okazis ].a ]o-an de ju].io tgBZ, d* ].a
t?.15 êi" l-a Lg.!5 h en Ia UK-e jo en Antverpeno. Ciuj
membroj de IKEL jam ricevis, kun Ia estrara cirkulero
de o4. o8l t982, I? protokolon kiun akompanae la kasraportoj koncerne 1ajarojn 1ÿBo kaj 1981r.1a bilanco de La 7L. 12.^1981 kal Ia bu§etoj por la
3ar.gj 1982 kai 1983. (se iu ne-membro interesi§as pri ti.r5 êi-aotürentoj,
LL/si povas irin peti sendante 2 irk ar La rKEl-prezidanto. )
Jen do nur rosurno de la protokol-o:

memorigo pri la naekj.to ae La ETNISMO-ideo en Anüverpeno en Lg72i
IKEL-membroj | 72 personoj eL 34 etnoj en 4 kontinentoj;
spezaroj kaj bu§etoj;
cefaj aktivecoj: kunLaborado de J-a katal-unaj ll(El.-membroj en diversaj
Iokaj kaj regionaj programojl prelegoj, seminarieto; eldonado de ET-
NISMO;
decido.i: publikigi opini-esprimojn pri Ia estontaj aktivecoj de IIGL;
FüSIIEIgi Iaüetnan membroliston; e1labori diverslingvajn iniormilojni
evoJ-uigi La sugestojn de Ia tr[Iand-Dkskursa Laborgruport i bu§etoj;
intensigi kontaktojn aL etnismaj movadoj I formal.igi J.a kunlaboron kun
IIEA;
eJ.ektoj de novaj estraranoj (ftun J"a estrare deciditaj l.aborkampoj);
Prezidanto: Uwe Joachim lloritz (platdiâo)1 Im Rômerfeld 44,

p-5r8o Eschweiler, tàt. t oz4oi-16BBB, FR Germaniol
general.ajoj, redaktado de J.a rewuo, kaso;

Vicprezidantot Llibert Puig i Gandia (katah:no), GüeI.J. Ferrer, 223,
Sabade].]. (Barcelona) r te].. t g3-?1o9636, Hispanio;
IKEl-kunvenoj êiunivelai, kunlaborado inter Il(SL-membroj
kaj etnismaj asocioj, informbanko;

Vicprezidantol Renato Corsetti (itato), Via deJ.I.e Cave, Bz/C,
I-oo181 Roma, tel.: o6-788997o, Italio; riJ-atoj krrn IJEA;

Sekretario: PaüLo S. Hopkins (angl-aJ-ingva kanadano), 45 tntaneion St.1
Kitchener, Ont., Kanado, NzH 2J5i informado kaj varbado
de membroj en J.a Esperanto-movadol

Sekretario: Neven lçovaâié (kroato)r Gorice 67, rU-41ooo Zagrebr.
tel. t, o4t-227-126, Jugoslavio; konstanta kontaktado kun
I.a etnaj grupoj en Jugos1avio kaj raportado en J.a revuo.

E STFIAFI KIJNSItrIcI
La nova estraro, kiu estas esence pJ.iinteraaoiigita (nun 5 etnoj kompare
qI nnr 5 en J.a antaüa), jam kunsidis en Antverpeqo Ia 31-an d.e juJ-ig L982.
êi aistribuis J.a taskojn, fj-ksis kelkajn teknikalojn, deoidis pagi Suldojn
aI J.a eldonanto de ETNI§MO, decidis ke J.a unuopaj estraranoj administru Ia
IKEl-kotizojn kaj P?NISMO-abonojn (escepto por Ital.io kie tiujn taskojn
pluptenumas^la IKEL-komisiito Norberto Sa1etti, Via Libia 2o/4, T-4o758
nolôgna, poâtlirkonto t tZB564o/ Bologna) kaj ekstudj-s Ia eblecojn^por et-
nismaj programeroj (prelegoj, ekskursoj) okaze d.e Ia UK en BudapeEto.

FAK- PFIELEGiO: EIELGIIAJ ETIVCIJ
Kvankam 3.a administraj krrnsidoj estas nepraj kaj gravaj n tamen, J.a pl.ej
interesa kunveno de II(El-membroj kaj êia3 interesi§antoj estis evidente



14 ].a prelego de Marc Demonty (Bruselo) pri Ia temo:
PROBLEMOJ rÀI PERSPEKTIVCIJ DE I.A PLI'R-ETTTA §tItO BELGIOT
VA'IONOJT LDCEBITRG.AIIOJ, FLAI{DR&I, ORIDN?-BELGOJ KAJ

BRUSEI,o.
(Resumo de J-a preJ-ego eatas eldonita okaze de J.a UK kiel
represa$o ef otftfsuÔ, kaj §i estas rieevebJ-a kontraü 1
irk êe ].a adreso de EINISMO.)
Poste aro da êeestantoj faris muJ.tajn demand.ojn pri de-
taloj r agnosko oficial.a de I.a fJ-andraj kaj val.onaj dia-

J.ektojr pozicio de J-a pikarda en Bel.gior komprenebleco inter J.a diversaj
dialektojr roJ.o de J.a leceburgar devigo de J.a Lernantoj etudi I-a respek-
tive alian Statan J.ingvon, aspektoj de federaciifio de BeJ.gio, ktp. Estas
rimarkinde ke verva flandra etnisto pubJ.ike substrekis La objektivecon
d.e Ia prelego de Demonty.
Cetere, post tiu êi prelego tuj afi§is kvin novaj membroj aL II(EL.

ETNOJ FIEPFIEZENTATAJ EN IKEL
(Unua ].isto)

Asturia

Faustino Castafro YaJ.J.ina, Magnus B3.ikstad,

Bajuvara

Norberto Sal.ettit

Frarrca

Josef HeIL (5un.)r Feichten t, p-8223 lrEstuer.e, teJ..r o86at-4tZo, FRG;

Bretona

Per Denez, Ri
EmiJ.ja

Ploare, @, Francio;

Via Libia Zo/4-t, I-tro158 Bolo.qna, teI. z o5t-742276r
Ital.iol

JacqueIineL6peix,B2avenueJeanJarrrês'@,te1-ri
BB-44o291, rianCiô; -

Jean-Claude îhr:.nere].].e, P1ace de Ia station !6, B-779o t{arneton, tel.
ojo-Jjlooo, aerfrô-f-

GaJ.ega

PLo Moa Banga, Gran Via, 19or Vi.eo (Poptevedra), telr3

Germana

n-42-t 1 Gii6n 
,1*;Hî:1,

986-214255,
HispanioS

Franz Casar, Jatrrmarktgasse 18, A-9o2o Kla.qenfurtl teI. t o42ZZ-428o22,
Aüstrio;

GrrxrtherHotz,?uchbJ.eiche14,o@,te1.zo62oL-3L7t5,FRG3
Dirk WilJ-kbmmen, O]-mützer l{eg 1r D-8o45 lemanine, tel.r o89-9656t2, FRG3

ItaI.a

Renato Corsettit

Duil-io Magnani t

Via delle Cave, 82, @1!!!-.§g, te.L.: o6-788997ot
ItaU-o;

viare carr-o zavas].j- tJ1 
%;"§:; 

z o54t-



KaÊuba

Andreo Marszalkoweki, §tr. Szynczaka L m 3, PL-83-1oo
Kartuzy, tel.: BL-L9-57, pollandoi

Kata].una

Joan Inglada i Roig, Sant Magl 2o-7, Vilanova i Ia sel.trt(Garrar), tel.z 95-W
Mercedes Moritz, Im Rômerfeld 44r D-518o Eschweiler, teil.: o24o!-16B8B, FRG;

Jozefo-}1ariaPiiJinot,§tr.Rep.Argentina,)7,13,t2,@j2,
tcL. t 93-27L9865, Hispaniô;

oscarPuigiCânovas,PauCIaris,14o,baixos,L2,,
teJ-., 93-726247o, Hispanio;

LJ.ibert Puig i Gandia, Güet-I Femer,227, Sabadell (Val].ès Occ.), te1.:
io;

Okcitana

Lueien Angevin, rue Bernard Lazare, F-5o74o Le Cailar, Franciol
P].atdiâa

Uwe Joachim Moritz,

Skota

Im Rômerfeld 44, D-518o Eschweiler, tel. z o24oJ-16888,
FRG;

Hornshi].]. Farm Road, St , tel.:
oÇL-??92265,

ttli].].iam l"lcCa[um, 4

S]-ovena

JoEica âiaanit<, Podkraj-Hru§ica 1o4 a , WH&.,
Sveda

Mats Landfore, Hovrâttsbacken

Sen difinebla etnaneco:

14, 5-85254 Sunasvall,

Jugosl.avi.o I

te1, : o6o- 1,2o2JJ,
Svedio;

Christopher Fettes, St. Columbrs CoJ.J.ege, Dublin 16, Respubliko Irlando.

tiu âi adresaro, kiun ni konstante kompletigosr ser\ru por plifaciligi in-
terkontaktiêon de J.a ll(El.-membroj. Evidente, s€ r@-m@mbro deziras infor-
mi§i pri Ia situacio en iu el Ia menciitaj etnoj .ü ât.to3, tiu rajtas
turni sin aI 1a koncernata(j) IKEL-memUro(j).

KtJ LTIJ]-,, GiFIAMclJ 1'{ 1Er LDoJ i
Dun 1a 67-a üniversaJ.a Kongrêso, J.a Komitato de uEA komisiis aL la estra-
rano pri kulturo, s-f,o Baldur Ragnarsson, verki plalron por eldoni konci-
zajn informiLojn pri diversaj kulturoj (sub J'a provizora serio-titolo de
Itkülturgramoj,ti. iioj informiloj egtu strukture kaj enhave verkataj laü
difinita modelos
KULTURGRAITOJ estas informiloj, kiuj donas Èoncizajn informojn kaj kLari-
gojn pri la ôefaj trajtoj de difinitaj kutturoj kaj iJ.iaj medioj kaj pri
Ia rilatoj inter ambaü. Per tio ili celas krei komprenon kaj sontopreton
de la J.egantoj pri J.a koncernaj kulturoj kaj. tiel. hel,pi al disvolvo de
interkompreno kaj preteeo partopreni en espJ.oroj pri aliaj kulturoj sen

trl

Grandbritio;



antaüjuêoj. §ajnas akceptinde ke Esperanto estu uzata
por tiaj bazaj informoj verkitaj de diversl.aadaj aütoro3
faü aifinita programo kaj ke J.a Esperantaj ku1turgramoj
poste sercu vojon prezentigi Ce J.a diversJ.andaj eduksi-
stenaoj pere de tradukoj, ôar en multaj J.andoj mankas
tiaj informoj.ki*j estas samtempe fidindaj kaj egalraj-
te prezentita;r cü prr grandaj aü mal.grandaj kulturoj.
La kulturgramoj estu J-aüeble bazitaj sur sama sistemo
de entrawo kaj--prezento. Signifaj apartajoj tamen estas
aldoneblaj Iaü Ia cirkonstancoj. -

7.

B.
9.
10.

ôefaj eroj de enhavo:
1. Sitqq l§a_j_ Icu§gfo!- RiJ.atoj inter kulturo kaj f izikaj medioj, situo de

lando aü regiono, kJ-imato, tero, maro, ktp. ?opografiaj detaloj nê
havas âi ti" lokon.

2. $_istpri-q ka.i kulturo. RiJ.atoj inter kultr:ro kaj tristorio de popoloâffio.
3. Lin&vo ka.i ]iteraturo. Signifaj faktoj pri Ia kulturportanta lingvo,

statueo de l.iteraturo en la kuLtura kompleks.o.
4. Edukago. ôi"d.t. deta1aj, sed koncizaj informoj pri Ia sistemo kaj

stato de }a §enerala edukado en Ia koncerna fanaô,/regiono. E1donaào,
J.ingvaj scioj.

5. Reêimo. Fidindaj informoj pri Ia poJ.itika bazo.
6. Elgnolqigr Ekonomiaj cirkonstancoj. PIej gravaj vivrimedoj, J.aboraj

ffiEil;j, stato de virrnive].o.
. Trafikaj serwoj, telefono, gazetoj,

Religjlo. Kredoj, ekJ-ezio, kutimoj.
Sanita,ra.i servo.i. Sistemo, sanstato.
Trqdiciaj hutimoj.,N3rlj' tradici:it festotagoj, distrajoj3"i kaj spor-
rea3oj,sa1utojkajvizitoj,konYGrsaciajtendenco5.toj, mangajoj,

11. Uti].a.-i vorto.i kaj esprimoj. Salutvortojr dankesprimoj.

ôirt membroi d.e IKEL kai êirri a]. ].e.eantoi de ETNISMO estas insiste
petata.'i aktive kun].abori en tiu ôi konkreta pro.iekto!
KieI vi powas }<unl.abori? Tre sirnple t Verku prezenton de la wia-etna kuJ.-
turo taü- ta supra skemo, en 4 aense tajpital A-4-formataj paâoj. Jen âiot
Tamenr sê vi serioze pretas kunlabori, postulu antaüe fotokopion de la
kulturgramo pri Islando kiuq eksperimente verkis Baldur Ragnarsson. Vi
rj-cewoi âir, kontraü 1 irk ôe la prezidanto de IKEL.
(Cetere, Ia serio-nomo ne jam estas definitiwa; anstataü ttkultr:rgramojtt
ekzistas ankaü jenaj sugestoj : ttkuJ-turskizo jrt, rrkulturbildojtr1 |tkultur-
dozotr, rtkultrrrgrajnojtr, ilkulturerojtr. Interesatoj diru sian opinion ankaü
pri tiu ôi ero. )

LÂ ALANE-trIEKLAtrICf
Okaze de J.a Stokholma Universala Kongresof J] kongresanoj ekgkursis al La
Ll-and-insuloj (svedlingvaj enlo§antoj sub suomia suvereneco). EI la s€s-
horaj diskutàj rezuJ.tis jena dekLaro (t<iun ni represas eJ. ETI'IISMO 25)l

La laborgrupo kunsidinta dum l-a viaito a.l 8land-insuloj agnoskas ke
inter Ia fundamentaj homaj rajtoj estas J.a rajto uzi sian propran
tringvon por riJ.atoj kun siaj samIilrgvanoj.
La laborgrupo konscias ke efektiwifio de tiu rajto estas pIi malfaci]a
por tromoj apartenantaj aI 1ingvaj_ minoritatoj. Gi konscias ke guste
p"o tio ia êerreral.a Asembleo de Unui§intaj Nacioj dum sia tlrÿ6-a en-
pter.. sesiol Ia 16-an de decembro L966-ar per sia rezolucio 22oo A



/XXI-/ aprobi§ l-a artikoLon 27-an de la Internacia Inter-
konsento pri CiviJ,aj kaj Po3.itikaj Rajtoj, kiu tekstas
jene:
rtDn âtato;1, kie ekzistas etnaj, religiaj aü lingva3 mal-
plimuJ,toJ, ne eblas senigi tromojn apartenantajn al tiuj
mal.pl.imuJ.toj je I.a rajto havi, kune kun J.a ceteraj anoj
de sia grupo, sian kulturan vlvon, dekJ.ari kaj praktiki
sian religion, aü uzi sian Lingvon.rt
Pri La difino de"J-a esprimo rtminoritatorr Ia Laborgrupo
notas Ia difinon utiligatan de lJN-instancoj rilate aI
Ia menciita artikolo 27-a /vild,u interalie J.a dokurnenton de IJN E/CN.4/
Sub. a/584/x.ev.t/ t tio estas 3

ttGrupo Laü nombro malpli granda o1 Ia cetera 3tat. enJ.o§antaror -êr rrê-
superrega'pozicio, kies *noj, kvankam civj.tanoj de J.a koncerna 3tato,
havas eL etna, religia aü lingva vid-punkto maigamajn ecojn riJ.ate al
la cetera Io§àntaro kaj espri-ias, anrràü nur maJ.ekspJ.icite, senton d.e
eolidaro pri konservo de sia kulturo, tradicio, religio aü lingvo.rt
La laborgrupo notas ke J.a Esperanto-movado interesi§as pri la lingvaj-
kulturaj aspektoj de J.a problemoj ri1"ataj aI. J.a ekzisto de minorita-
toj.
La laborgrupo rekomendas ke I.a esperantistoj subtenu agadojn celantajn
efektivigi Ia menciitajn principojn kaj tute aparte agadojn celantajn
efektivigi kaj defendi J.a rajtojn de minoritataj J-ingvoj en edukado,
kopunikado, administrado kaj en Ia cetera pubJ.ika vivo. IJ-i klopodu
Iaü siaj ebleeoj subteni tiuJn agadojn 3e êiug nive1oj.
Je internacia nivelo IJEA kunlaboru kun IlN-instancoj okupi§antaj pri
âi tiu problemo /ekzempJ.et Unesko, Ia Sub-Komisionà por Lukto kontraü
Diskriminacial Agoj kaj por Protekto de Minoritatoj /.
Je §tata niveJ.o Landaj Esperanto-Asocioj kunJ.aboru kun instancoj, kiuj
agas por efektivj.gi kaj defendi Ia lingvajn rajtojn d.e Ia enStata3 mi-
noritatoj.
Je J.oka niveJ.o Esperanto-grupoj en regionojr kie lo§as lingvaj'minori-
tatoj, starigu kontaktojn kun tiuj minoritatoj.
La laborgnrpo reasertas ke J.a internaeia lingwo Esperanto estaE long-
perspektive l-a plej taügq kaj maksimume sendiskriminacia maniero de
J-ingva komunikado trans ôiuniweJ.aj J.ingwaj J.imoj.
Gi rekomendas konkretan studon de Ia apartaj situaeioj.
La esperantistoj klopodu disvastigi scion pri Ia potencial-oj de J.a
internacia J.ingvo Dsperanto inter anoj de J.ingvaj minoritatoj.
Por J.a realigo de Ia Ci-supre menciitaj ideoj J.a estraro de UEA estas
petata:
: i-ntensigi sian kun].aboron kun l}N-instancoj er, ê1 tiu karnpo kai^ek-

kunJ.abori kun internaciaj neregistaraj organiza3oj, kiuj okupi§as
prt âi tj.u temoi
doni apartan atenton aL kleri§o-de Ia membroj de UEA pri êi tiu
temo pere de Ia asociaj publikajoj kaj de aliaj taügaj rimedoj
/stud-kunvenoj, ktp../, kunlabore kun CED, kun Landaj Asocioj kaj
kun Fakaj OrganizajojS
subteni La pretigon de baza inform-material-o pri J.a kunJ-igoj in-
ter J.a celoj de la Esperanto-movado kaj Ia celoj de J.a agadoj
favore aI J-ingvaj minoritatoj, kiu estu tradukata aL kieJ. eble
pJ.ej multe da minoritataj lingvoj;
instigi membrojn de J.a asocio verki informiJ.ojn kaj J.erni.Iojn
pri Ia internacia J.ingvo Esperanto ankaü en tiuj J.ingvoj.

PJ-i-naJ.pIi nenio por efektivigi J.a ideojn de tiu Sland-Deklarol En UEA
aeniu pl.u mencias §in. eu tiu Dekl.aro eventuale travas 1a figofolian
ftrnkciou kamufJ.i l"a kutiman malpretecon de esperantistoj defendi mino-
ritatajn lingvojn kaj kuJ.turojn? - Kai, kion V I M E M faris?

Kio okaz is dum 1a pasintaj du jaro j?



LETEFIO trIE LEGiANTO
Kara amiko:
La 1o-an de juJ.io okazis kataJ.una kunveno de II{&L en
SabadeJ.J". Nia amiko LJ.ibert Puig bone informis pri La
aktivado de IKEL kaj pri ETIIISMO, kiu kvankam privata
eldono, certe estas J.a iniciatoro pri Ia fondi§o de
IKEL. En Ia kunveno mi esprimis miajn opiniojn J.aü la
konstato ke entute Ia afero ne iras antaüen kun ].a de-

zirata prospero, kiun §§i meritas. Mi perceptis pJ.i pesimismon oI entuzi-
asmonr kaj laü miq opinior mJ- trovas ke Ia Il(El-aktivad.o tro fermiêas err
La denunco de mal§ustajo3"S, kiuj estas certaj, sed ne sufiâe traktas pri
Ia solvoj, kiuj fàü fa-nurrtempà civi3-izacio devas esti mondskal.aj.

îion dirinter mi devas esprimi J-a konceptojn, kirrrj Iaü mia opinio
rajtigas J.a glLAnfUtoa. Lê nuna mondo pro Ia industrii§o kaj la modernaj
i1;jàexomrrffiari§astremaIgrànd'akajminacatàderrrrr:rrrrrare
Se okazus atom-mondmLlito kaj Ia homaro ne pereus, certe Ia venkina::'â;"'
Usono, êo URSS mastros êiu3r.. La mondo farilos .rrrüfo.*".., regos Ia êera
J.ingvo de Ia venkintol kaj la homoj amasi§os trude en servuta unufof,nêcoe
La libereco, kompreneble, tute maLaperos, êar libereco, ê, individua, êrr
popola estas la rajto al- la personecor ê1 propra individua identeco. Sed
Ia U-bereco nek individue nek popoJ-e wenkos pèr nura pasiva aü eê aktiva
rezistado. La nuna civilizacio estas en krizo, kiu kunprenas ekonomian
krizon, riskon de mondmi3-ito, ktp., kaj pro tior tieJ. J.a individua J.ibe-
reco kieJ- J.a kolektiva de kiu ajn popoio devas esti .ran§ita mondskale.
Pri tiu vidpunkto mi trovas ke J.a revuo EîNISMO bone traktas pri Ia mal-
JustaJoJ r<al subpremadoj aI Ia popoloj, sed. ne sufiâe pri monâorganizo,
en kiu estos ne nur respelttata, sed^eê ebJ.igita tiu fundamenta rajto aI
la propra personeco, Cu individua, cu popoJ.a. TiaI mi sugestis a1 nia
amiko LJ.ibert mian vidprrrrkton pri ttFederacio de Liberaj Popoloj d.e Eüropotl
(ae la AtJ-antiko aL J.a üral-oj) kaj tiu federacio kiel. komenci§o de J.a tut-
monda. La Federacio devas esti surbaze de rekta gt:ra f,ederacio, kun mal-
apero de Ia nunaj regantaj Êtato3. TieJ., etzempl-Ë,Jata1unio rekte estos
federaciita aI Ia Eirropa Komunumo sen deviga trairo tra lvladrido.

EbJ.e vi trovos mian penson utopia aü nepraktikeblal sed ni devas k1a-
re percepti ke oni trovi§as antaü krizo.de civiJ.izacio, kun risko de rnOn-
da atonrmiU.to, kaj antaü tiuj eventoj I.a rutina pensado ne talgas. îieJ.
same J.a aktuaJ.a ekonomia krizo ne povas çoJ.vi§i Iaü J.a nunaj 3tata3 kad-
roj kaj tutsame ne en gendependaj etnaj 3tateto3. l{i devae rimarki ke Ia
etnaj popoloj perdis sian liberecon pro sia milita malforteco. La centra-
J.izaj §tato5 venkis milite Ia etnajn. Pro tio la centraLismo dum Ia pa-
sintà 3arcento havis tiom da apogantoS, eê en J.a mal-dekstraj medioj. Na-
pol.eono central.izis Francion kaj venkis en Oüropo. Poste J.a al.iaj 3tato3
ankaü central.izi§is, Germanio sub Bismarck, kaj^Ital-io heJ.pe de Garibal.di
per I.a starigo de J.a monarkio. Rusio central.izi§is ekde sia fondi§o, kaj
PoJ-io pro J.a necent,ral,Lzo eetis dj-spartigita.
^ 

En J.a pasinta jarcento La etna naciismo estis propra de J.a dekstruloj.
Gi estis reago de J.a feüdismo kontraü Ia centrismo kiu precize aboLis J-a
feüdismon. Mi permesas a3. mi rimarkigi tiun faktonn 3a. ae oni ne kJ.are
perceptas tion, la etnismo povas fari§i reakcia revo por retroiri aJ- pa-
sintaj epokoj, kieJ. l.a mezepoko, kaj iio rr" estas al.J-àga, âar malprogrc-
sêrnâr La romantikismo imagi J-a pastnteeon kieJ. ekJ.ogan socion estas mi-
rago.

Tion dirinte por kLarigi miajn vidpunktoj4r mi revenas al Ia sugesto,
kiun mi donis aI Llibert por ke Li transdonu §in aI. vi okaze de revido
dum Ia kongreso de UEA. Mia deziro estas kontribui- a3. Ia revivigo de IKELT
ETITIISMO kaj l-a movado entute. I'lia opinio rilate la revuon EÎ!{ISMO estas
ke duono el. J.a paâoj estu destinitaj kieJ. nuntempe aI elmontro kaj denun-
co de maljustaJoj aI Ia etnaj popoloj, sed ke J.a al,ia duono de la revuo
traktu precize p;i J-a-sociai-r.àS^pofiiifcaj kondiêoj, kiuj ebJ.igos l'a sol-
vojn de tiuj mal3usta3oj. Antaü êio oni devaE soJ.vi Ia firmigon de J-a pa-



cor aranêi la sociajn konfriktojn, komenci mondorganizadon de
Ia ekonomio por soLvi r.a ekonomiajn krizojn, kaj eê oni devas
okupi§i pri la ekologiq probremaro, kiu ankaü estas mondskala
kaj tre grava en bal.daüa estonteco.

La libereco de J.a etnaj popoloj trairas tra ftMondfedera-
cio de Liberaj Popolojrr. serêi tiun liberecon en la tuta sen-
dependigo sen la posedo^de forta militpovo, ekzemple rsraero,
estas kandidati por la êiama marvenkoo Nur ra unuiâo de la
marfortuloj povos venki fortuton. Do, Ia agado devas esti ko-
munar korektiva, krom la individua, cere establi novan pacan
kaj liberan civirizacionr êr kiu §uste povu regi Ia unueco eïr
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J-a diverseco,

win
kio ebJ-igas l-a identecon.

Kun l-a deziro kontribui al J.a komuna agado, eJ.kore sarutas
17. 07. LgBz (subskribis) Giordano Moya^Escayola

Ba1mes, 78 if9l
lerragsa (Barcelona)
Hispanio

Estimataj gelegantoj,
bonwolu opini-esprimi pri tiu âi letero de s-f,o

Irloya Escayolan kaj ni publikigos wiajn leterojn (aü al.menaü ties êefajn
alineojn) en La sekvantaj numerpj de DTIrIISMO. Tiel'espereble Ia d.i-skuto
pri la etnisma idearo iom viglisos. Sincere via 

REDAKCIO"

t<oNclzE EL,rrr
CORTE. La B-an de ju]-io 19BZ okazis en Ia i-nsu].o Korsiko, apartenanta a]. Ia

Franca Respubliko, la unuaj rektaj balotoj por regiona parlamento en
Ia kadro de J"a le§o pri malcentrigo. Kvankam la kompetenteeoj de 1a regionaj
institucioj estas pJ.orige ridindaj, tamen relative rnuJ.taj korsikanqj parto-
prenis la baloto3n: 68184yo. EJ. 1à 6t parlamentaj se§o;, Ia uur§a opozicio
(kwankam dividita en pJ.urajn partj-ojn) okupas ]or'dum Ia socialistoj havas
nlrr tri, 3.a komunistoj sepr aliaj maldekstruloj (aiviaita3 en nordan kaj en
sudan frakciojn) sume 7Lt du grupetoj po unu, kaj 1a rtUnio de J.a Korsika Po-
polott (UKP) sep se§ojn. ei-lasta partio, kiun gvidas Edmond Simeonin pledas
por ampleksa aütonornio kaj povos^ludi la decid.an rolon en J-a korsika pol.iti-
ko. Generale Ia rezüIto de tiuj êi tatoto3 estas konsid.erata kiel inalsukceso
de 1a kampanjor organizita far J.a rrFronto de la Nacia Liberigo de Korsikott,
favore aI 1.a sindeteno. tiu ôi IINLI( celas Ia sendependecon de la insulo.

Kiam Andoni Goiriena devis forlasj- 1a domonr êrr lciu Ii havis
kel.kajn ejojn, J-i^aêetis ruldoffiorrr I(iam lf, êi montr*êi: tro

BÀRACALDO

malwqrsta por liaj celoj, Ii aôetis ..... aütobuson. La proprietulo bezonas
sufiêan spacon pôr insirui Ia eüskeran lingvon, kaj post mallonga tempo Ia
aütobuso estos dividita en tri sekciojn por bibJ.iotekoj kaj studejo. Goiri-
ena intencas instaJ-i ankaü malgrandâïr son-bibliotekon. Nuntempe li jam ha-
vas 34 gelernantojn.
MADRASj En Ia sudo de Ia Hj-nda Unio bolas diskutoj kaj kvereloj pro ling-

vaj diferencoj" Komence de juJ.io 1982 mortis kvin^homoj en la mi-
neja urbo Kolar pafitaj far policistoj. En J.a federacj-ana §tato Karnatako
adàptoj de la regiona naciismo celas Ia enkondukon de J.a koncernata branôo
de Ia dravidaj lingvoj kieJ. la unuan oficialan komunikiJ.on (tiu^êi k.t.t.rt
J-ingvon parolàs en suda Hindio proksimume !4r5 milionoj da enlo§antoj). Ili
esperasr per tiu âi anstataüigo de 1a angJ.a lingwo, fari plian pa3on direk-
te aI malp3.i da dependeco de Nowdelhio.
En Ia anglal.ingva taggazeto trThe Hindult evoluis ampleksa diskutado pri l?problemo de la J-ingvouro en Ia sud.aj ât.to3. Unu eJ. J.a skribintoj riproêis
l-a nnordulojnlr pro ilia kompleta neklopodo lerni iom post iom Ia dravidajn
lingvojn kiam iLi ekvivas en Ia sudo por longeta tempo. Li dernandas kiun
rajton havas tiuj norduloj postuJ.i uzadon de aLia oI Ia regiona 1ingvo dum
iIi, en Novdelhio ekzempLe, êie luzas ekskluzive Ia hindian lingvon.
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Tiu â:- estas La Jo-a numero de bulteno
pli ol 1o jaroj, 1a 1o-an de majo 7972.
ti-koleton e]. ETNISI'iO 1:

tfni^tm/ûrJu E, LE ET.,,
SEI\I JTJEITLCt.....

aperinta J-a unuan fojon antaü iom
Jen ni represas J.a sinprezentan ar-

KIAL ETNISMO

Aperigante tiun âi ,rrrrr.n numeroïl de ETNISIvIO ni konscias J-a ri-proêon J-evi-
§ontan: ttAnstataü plimuJ.tigi J.a gazetojn kaj bultenojn uzantajn la Inter-
nacian Lingvon, necesegas koncentri Ia fortojn aI kelkaj malmultaj rewuoj
altkvalitaj!tt Konsentite. Sed ..... tiu êi informilo ne estas komparebla
aJ. tiu de loka klubo aü §enerala tutlanda asocio; ETNISMO estas kJ.are spe-
ciali§inta pri unu certa problemaro tiu d.e Ia etnoj. liu Êi informiJ.o ês-
tas kaj restos telcnike tre simpJ.a (ôar enhavo nligravas oI eksterajo, kaj
lukso ne estas ekonomia) kaj malmultekzemplera (ôar §i estas destinita por
kelkdeko da aparte interesataj pgrsonoj ). 

^ .ETNISMO estos nete ne neütrala. êi traktos^êiujn politikajn, ekonomiajn kaj
kulturajn problemojn koncerne etnojn, kaj gi propagandos certajn ideojn. Ni
opinias ke trTNISItlO utilos por konsciigi sian publikon pri largeco horizonta
bezonata por funde kompreni Ia rnondan lingvo-problemon. Luktado kontraü lin-
gva diskriminacio neniel povas J-imi§i aI J.a Êtata;,lj-ngvoj, sed §i- devas,
kondiêe ke êi estas sincera, konsiderl samtempe la §tatinterne maJ.favoratajn
lingvojn de etnaj minoritatoj.
Difinante rr"lr.orir kiel Ia tulon de t*yi.homoj kiuj parolas denaske, sen Êta-
ta aü simila premo kaj princrpe sur cl-uJ kampoj de la troma vivo Ia saman
lingvonr ni esprimas per rretnisrnorr la ideon ke 1a etna grupo estas unu el la
gravaj iaktoroj determinantaj la hornan vj-von. Tamen: Kvankam aparteno al r:nu
sama etno travas certajn sekvojn por la evoluo de Ia koncernataj homoj, tiu
etna komuneco tute ne sj gnifas ke temus pri eterne fiksita stato por tiuj
sametnanoj. Etnoj âar.§i$.s, disfalas, fandi§as, rtnaskiêastt, rtmortastr tra Ia
jarcentoj. Jen unu etno organizi§as en unu stato, jen en plurajr jen di-ver-
saj etnoj kune formas unu Staton. Etnismo neniel absolutigas la ekziston de
tiu kaj alia kaj multegaj pJ.iaj etngj. Etnismo rltrr notas 1a faktojn pri 1a
etnoj kaj batalas por-respekto antaü la propreco - Ia rrpersonecort, se oni
volas tlel- diri - de ôiu "tno kaj kontraü J-ingva kaj^kultura imperiismo.
ItEtna demolcratiorr estas konsiderenda kiel plia plia 3tupo survoje aJ. Ia li-
berigo de la homoj post la agnosko (kvankarn ne'efektivigot) de J.a individua
Iibereco kaj individua egaleco de la civitanoi. 

^Kaj , evidente, ETNISI,IO pledos por 1a utiligo de êiu unuopa etna l.ingvo en
Ia kadro de J.a respektiva etno kaj por 1a uzado de Esperanto en êiuj inter-
etna j rilato j. * ji ,i. * :r

Dum siaj r:nuaj 1o jaroj ETNISMO konservis kaj plifortitisl= certe 1"^.":1-
l?in elementojn de ti.u kvazaü-aektaro de principojn _sed akcesoraioj sangi-
gl-s: gaal produktotekniko, amplekso kgj abonkotizo (Ia unuaj J--numeroj €s-
tis senlcoste riceveblaj I ), kaj kontraüe aI J.a unuanumeraj 4o aü 5o ekzemple-
roj nun eJ.iras inter 3oo kaj ioo ekzempJ-eroj de êi., ,rrr.mero. Sed tutcerte êi
tiù 3uuileeto ne estas okazà por jubilo, âar la trentreprenorr estas ankoraü
klare deficj-tiga kaj, pJ-ej grave, J.a plej^multaj uzantoj de J.a Internacia
Lingvo ne jarn komprenis Ia esencon de Ia êi-supra artikolo eJ. 1972 .....

€tnismo gngozmiao pzi etnai pzobaemol
Eldonas kaj redaktas: Uwe Joactrinr Moritz, Im RômerfeLd ll4, D-518o Eschtreiler
(FRG), tet. , tùg-ziol) t6 BBB; poÊtâirt onto z 25?;6L2 - 3o6 Hannoverl §irxonto
êe uEA, t 564o.
Jarabono (kaLendara jaro, kun ] numeroj): 1or-- gm (ff internaeiaj respond-
kuponoj). La Il(El-kotizo de 22r-- gm jam inkJ.uzivas J.a abonon de ETNISMO.

"tu 
êi estas Ia r:nua numero por L982.


