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Verdenskongress i Sør-Korea
Den 102. verdenskongressen for esperanto ble arrangert i Seoul fra 22. til 29. juli med
nesten 1200 deltakere fra 61 land. På grunn av avstanden var bare to av dem fra Norge. Seoul
hadde verdenskongress allerede i 1994, og det at dette største arrangementet i esperantoverdenen foregikk i Vietnam for fem år siden og i Japan for ti år siden, viser at esperanto er
godt utbredt på dette kontinentet også. Kongressens tema var: Bærekraftig turisme og
utvikling. Hver dag ble det utgitt en bulletin, som rapporterte om det rike programmet
underveis. Deltakerne kunne også velge mellom seks forskjellige heldags- og åtte forskjellige
halvdagsutflukter, og for dem som ville se mer av landet, ble det tilbudt en femdagers reise
før kongressen og fire ulike reiser etter kongressen. Neste års kongress blir i Portugals
hovedstad, Lisboa.
Den 46. internasjonale barnekongressen gikk parallelt med hovedkongressen bare en
mil fra Seoul og hadde over 60 deltakere fra åtte land. Temaet var En fargerik verden, og de
presenterte et eget program under avslutningsfesten.

Ungdommens esperantokongress i Afrika
Godt og vel hundre deltakere fra 24 land fant veien til årets internasjonale
ungdomskongress i Togo i Vest-Afrika. Kongressens tema, Menn og kvinner med sine
kulturer, ble belyst med forelesninger, diskusjonsgrupper, treninger. Dette var den første
kongressen for ungdom (av i alt 73 så langt) som ble arrangert i Afrika. Det manglet heller
ikke konserter, dansekvelder, quiz- og brettspillkvelder. Her kunne man også velge mellom
utflukter under eller etter kongressen. Neste år samles ungdommen i Badajoz, Spania.

Landsmøte i Norsk Esperanto-Forbund
Fra 2. til 4. juni hadde Norsk Esperanto-Forbund landsmøte i Sandnes. Deltakerne
kom fra seks lokale klubber. Ved siden av det formelle årsmøtet, hvor vi diskuterte rapporter
og arbeidsplan, hadde vi tid til festmiddag i Fogdahuset og besøk i Norsk Hermetikkmuseum i
Stavanger. Etter landsmøtet dro mange på båttur til Lysefjorden.
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