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La 9-an de majo 2004 - Strasburgo
EUROPO : demokratio kaj lingvaj rajtoj
Rajto kaj ebleco de komunikado
La estonteco de niaj lingvoj sen hegemonip

Al kulturaj asocioj kaj civitanoj, kiuj okupiĝas pri lingvo aŭ kulturo ene de la Eŭropa Unio, inkluzive ties plilarĝiĝo.


Bonan tagon,

La 9-an de majo 2004, okazos en Strasburgo eŭrop-skala manifestacio por ĉiuj personoj kaj asocioj, kiuj deziras veran kaj publikan debaton pri la lingva estonteco de la Eŭropa Unio. Ĝuste, en 2004 la Eŭropa Unio iĝos 25-landa kaj tiel havos oficiale 20 lingvojn (sed fakte, multe pli ol 20 lingvoj estas parolataj en Eŭropa Unio). Kaj malgraŭ tiu pligrandiĝo, la lingva aspekto de Eŭropa Unio ankoraŭ tute ne estis serioze pritraktita : la eŭropaj respondeculoj teorie asertas, ke Eŭropa Unio restos multlingva, sed praktike tiu multlingvismo tute ne estas respektata kaj nur kelkaj lingvoj estas favorataj. Se oni nenion faras por protekti ĉiujn lingvojn de Eŭropa Unio (kaj ankaŭ la t.n. „minoritatajn“) kaj trakti ilin ĉiujn je egala nivelo, tiam la kultura diverseco de Eŭropo estos severe minacata (kaj eĉ la eŭropa solidareco mem) ! Do, tiu manifestacio estos ankaŭ la okazo montri tiun lingvan kaj kulturan diversecon, ĉar tiu manifestacio estos inter-asocia kaj partoprenontoj el pluraj eŭropaj landoj estas antaŭvidataj.
La TTT-ejo de la manifestacio http://europa.bunto.free.fr disponeblas en 42 lingvoj de Eŭropa Unio. Se via asocio estas interesata por partopreni la manifestacion, ne hezitu anonci vin ekde plej frue kiel eble al : europa.bunto@eraro.com ; oni do aldonos tuj la nomon de via asocio (eventuale kun ligilo al via TTT-ejo) ĉe la paĝo : http://europa.bunto.free.fr/asocioj.htm .
Se vi deziras pli da informoj, vi povas skribi al europa.bunto@eraro.com aŭ rekte al via landa kunordiganto (http://europa.bunto.free.fr/kontakto.htm" http://europa.bunto.free.fr/kontakto.htm).
 
Sincere salutas,
Sébastien Erhard, ĝenerala kunordiganto de la manifestacio 



Aragonés : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ag.htm 
Brezhoneg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-br.htm 
Català : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ca.htm 
Česky : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cz.htm 
Corsa : http://europa.bunto.free.fr/prezento-co.htm 
Cymraeg : http://europa.bunto.free.fr/prezento-cy.htm 
Dansk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-dk.htm  
Deutsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-de.htm 
Eesti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ee.htm 
Ελληνικά : HYPERLINK "http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-el.htm 
Elsässerditch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ea.htm 
English : http://europa.bunto.free.fr/prezento-en.htm 
Español : http://europa.bunto.free.fr/prezento-es.htm 
Esperanto : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eo.htm 
Euskara : http://europa.bunto.free.fr/prezento-eu.htm 
Français : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fr.htm 
Francoprovençal : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fp.htm 
Frysk : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fk.htm 
Gaeilge : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ga.htm 
Gaidhlig : http://europa.bunto.free.fr/prezento-gd.htm 
Galo : http://europa.bunto.free.fr/prezento-go.htm 
Hrvatski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hr.htm 
Italiano : http://europa.bunto.free.fr/prezento-it.htm 
Latviešu : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lv.htm  
Lëtzebuergësch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lb.htm 
Lietuviškai : http://europa.bunto.free.fr/prezento-lt.htm 
Magyar : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hu.htm 
Malti : http://europa.bunto.free.fr/prezento-mt.htm 
Nederlands : http://europa.bunto.free.fr/prezento-nl.htm 
Occitan : http://europa.bunto.free.fr/prezento-oc.htm 
Picard : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pi.htm 
Plattdüütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pd.htm 
Polski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pl.htm  
Português : http://europa.bunto.free.fr/prezento-pt.htm 
Română : http://europa.bunto.free.fr/prezento-ro.htm 
Serbski : http://europa.bunto.free.fr/prezento-hs.htm
Slovensko : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sl.htm 
Slovenský : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sk.htm 
Suomi : http://europa.bunto.free.fr/prezento-fi.htm 
Schwiizerdütsch : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm" http://europa.bunto.free.fr/prezento-sd.htm 
Svenska : http://europa.bunto.free.fr/prezento-sv.htm 
Walon : http://europa.bunto.free.fr/prezento-wa.htm 


