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Verdenskongress nummer 100
Fra 22. til 29. juli ble verdenskongressen for esperanto arrangert i den franske byen
Lille med 2698 deltakere fra 46 land. Blant dem var 20 fra Norge. Dette var den hundrede
kongressen i rekken; den første fant sted i 1905 i Boulogne-sur-Mer, bare noen mil fra stedet
for årets jubileumskongress. Disse kongressene er de største arrangementene i esperantobevegelsen, og bortsett fra i krigsårene er de blitt arrangert hvert år rundt om i verden. Temaet
for årets kongress var "kommunikasjon og rettferdighet", og i løpet av uka var det også et
kulturprogram, med en rekke forelesninger, konserter og teaterforestillinger. Det
internasjonale koret hadde prøver og konsert, og ”fotballens esperanto-landslag” spilte kamp
mot Vest-Sahara. Høydepunktet for mange deltakere var en utflukt til stedet hvor den første
kongressen ble holdt. Arrangementet foregikk i sin helhet på esperanto.
Norge har to ganger arrangert slike verdenskongresser: i Oslo i 1952 og i Bergen i
1991. Neste år skal den 101. kongressen holdes i den slovakiske byen Nitra.

Landsmøte i Norsk Esperanto-Forbund
Fra 12. til 14. juni hadde Norsk Esperanto-Forbund landsmøte i Trondheim.
Deltakerne representerte fem lokale klubber. På landsmøtet diskuterte man bl.a. hvordan
forbedre kommunikasjonen med dem som støtter esperanto, men selv ikke snakker språket.
Støttemedlemskap, ny organisasjon, ”Esperantos venner”, og nyhetsbrev ble foreslått som
mulige løsninger. Utenom det offisielle programmet var det hagefest, festmiddag og besøk på
sporveismuseet i Trondheim.

Esperanto-nytt
For å etablere kontakt med dem som har vist interesse for esperanto og informere dem
på norsk om norske og internasjonale esperantonyheter, kommer vi til å sende ut elektroniske
nyhetsbrev til alle som ønsker det, tre ganger i året. Nyhetsbrevet kan bestilles og avbestilles
på adressen oficejo@esperanto.no. Vi håper leserne vil få et godt innblikk i hva som skjer i
esperanto-sammenheng her hjemme og i utlandet, og kanskje får noen også lyst til å lære
språket.
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