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Verdenskongress i Slovakia

Fra 23. til 30. juli ble den 101. verdenskongressen for esperanto arrangert i Nitra med
over 1200 deltakere fra 60 land. Blant dem var 14 fra Norge. Temaet for årets kongress var
"sosial rettferdighet – språklig rettferdighet". Også i år var det et rikt kulturprogram, med
forelesninger, konserter, teaterforestillinger og filmvisninger. ”Fotballens esperanto-landslag”
var  igjen  på  banen  og  spilte  kamp  mot  et  sammensatt  lag  fra  Slovakia.  På  kongressens
Internasjonale Universitet var det flere interessante forelesninger, for eksempel av Orlando
Raola med tittelen: Nye tekniske utviklinger gjør det mulig å avbilde prosesser på atom- og
subatom-nivå. Selvfølgelig ble den, som alle de andre, holdt på esperanto. Noe av det som
skjedde i Nitra, kan man se på nettet:  https://archive.tp.cvtisr.sk/archive.php?tag=esperanto .

Parallelt  med kongressen arrangeres det en kongress for barn, hvor ungene til  del-
takerne kan være sammen. Der er det mye lek, men de har også kurs i esperanto.                

Neste år skal den 102. kongressen holdes i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Ungdomskongressen i Wrocław

En uke før kongressen i Nitra ble Ungdomskongressen arrangert i Polen. Den var den
72.  i  rekken.  Ungdomsorganisasjonen  TEJO  (Tutmonda  Esperantista  Junulara  Organizo)
arrangerer disse kongressene med et mindre formelt program enn hovedkongressens. TEJO
ble grunnlagt i 1938, og etter krigen har det vært slike sammenkomster hvert år med ca. 300
deltakere. I 2017 skal kongressen for første gang være i Afrika, i Aneh i Togo.

Esperanto-kalender fyller 30 år

I 1986 begynte den esperanto-senteret Eventoj i Budapest å samle alt som skjer om –
og på – esperanto rundt omkring i verden. På nettsiden http://www.eventoj.hu/2016.htm kan
man finne akkurat det arrangementet man er interessert i, og man kan også melde inn egne
møteplaner. I 2016 er det nærmere 200 arrangementer registrert over hele verden, fra Vietnam
til Tanzania.
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