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Esperanto og internett 

 Etter at internett ble utbredt i hele verden, fikk esperanto-bevegelsen en positiv 

fremgang. Nå er det veldig lettvint å ta kontakt over store geografiske avstander, det er enkelt 

å føre samtaler med noen på den andre siden av jordkloden. På Facebook finnes det nå en 

mengde grupper med felles interesser, hvor kommunikasjonen skjer på esperanto. Den største 

har nesten 20 000 medlemmer.  

 Hvis man søker på ordet ”esperanto” på Google får man over 140 millioner treff. Det 

er ikke tilfeldig at Google Oversetter finnes også på esperanto. På Wikipedia er det over 225 

000 artikler på esperanto, det er flere enn på dansk, bulgarsk eller slovakisk, bare for å nevne 

noen. 

Nettkurs 

 På internett kan man også lære språk, og esperanto er ikke noe unntak. På Lernu 

(http://no.lernu.net/), som ble lansert i 2002, kan du lære esperanto fra over 40 språk. Det er et 

veldig populært nettkurs, med nesten 75 000 besøkende hver måned. Et annet populært 

nettkurs er kommet hos Duolingo (https://www.duolingo.com/course/eo/en/Learn-Esperanto-

Online). Der kan man lære esperanto fra engelsk på en artig måte. Dette er et ganske nytt 

nettkurs, under ett år gammelt, men har allerede 300 000 registrerte brukere. Kurset for 

spansktalende er under utarbeidelse. 

 Det finnes også på You Tube mange muligheter til å lære språket, for eksempel med 

Mazi en Gondolando (tegnefilm-kurs i 18 deler), som er godt egnet for barn, eller Gerda 

malaperis, som er et kurs i form av en krimhistorie, eller Kurso de Esperanto: Pasporto al la 

Tuta Mondo. 

Esperanto på radio og TV 

 På adressen esperanto-tv.com finner man en liste med radiokanaler fra rundt 30 

nettadresser. Man kan høre sendinger fra blant annet Kina, Vatikanet, Kuba, Polen og 

Argentina. Det finnes også en egen nettradiokanal som sender musikk skrevet over esperanto- 

tekst, kanalen heter Muzaiko. 


