
AVENO 34 – AVE kaj la Verdaj Partioj & la  Verda Movado

Invitoj kaj kunagadoj de AVE: 

Aveno 34 – 2009-05-24  Ni (Leo de Cooman)  tradukis en Esperanton la novajhleteron #1 pri la baloto-
kampanjoj de la Europaj Verdaj Partioj por la EP. Krome ni tradukis la manifeston de la EVP. 

La novajhletero #2 de la europa Verda Partio menciis nian tradukon de #1 - jen:
ESPERANTO Pensu amplekse - vochdonu Verde See the EGP newsletter in Esperanto!
http://www.verduloj.org, ret-adreso: ave@verduloj.org

Do, la Verdaj Partioj mencias Esperanton – tamen ni esperantistoj devas zorgi ke kreskas la Eo-
movado. Nur tiam ni havos politikan sukceson.

2009-08-08:  Post la UK en Bjalistoko:
Dum la AVE-kunveno multe oni parolis pri la aktuala krizo (finaca - au klimata ?) - certe ankau grava 
temo. Sed, mi ankorau ne legis pri la diskuto kion ni povus postuli de niaj denove/nov-elektitaj MEPoj 
en la Europa Parlamento. Ni devus kontaktighi kun ili sendante gratul-leteron.
Chiukaze mi invitas - aparte la francajn kaj belgajn - AVE-anojn partopreni la Somerajn Tagojn de Les 
Verts (EP-baloto-listo: Europo ekologio). Dominique sendis al mi la jenajn retejojn por alighi:
http://lesverts.fr/article.php3?id_article=4649 , http://jde.lesverts.fr/

AVE/Manfred petas la polajn AVE-anojn informighi pri la polaj Verduloj: En eo.Vikipedio trovighas ilia 
enireja ret-pagho en Esperanto; eble iu el vi emas aktualigi kaj ampleksigi ghin ?
http://www.zieloni2004.pl/news.htm

Blogo de pola Verdulo Adam Ostolski: 
La kuraĝo zorgi: http://greenvoicefrompoland.blogspot.com/2009/07/free-to-care.html
Aparte menciinde lia raporto pri la vizito de AVE-anoj en ilia oficejo - vidu #

"Mi ĵus legis miajn antaŭajn blog-mesaĝojn kaj ekkonsciis ke mi sonas iomete pesimisma. Fakte mi tute 
ne estas pesimisma. Ĉirkaŭe de ni estas signoj de espero kaj aparte, ene de la Verduloj. Iom strange, 
la Verduloj eliris tion voĉdonadon interne pli fortaj. La koalicio neniel estis "dream team" ( revo-skipo) 
kaj ĉefe la Liberaloj plej ofte tiris nin suben. Ni do decidis kiel Verduloj memstare daŭrigi la vojon. Ni 
faris kampanjon kontraŭ Barroso kaj favore al "Eŭropa Revo". Tio helpis nin preni pli kritikajn poziciojn 
koncerne Eŭropaj politikaĵoj. Preparante la kampanjon ni devis pli klare difini por kia Eŭropa ni staras.

Ni trovis ke temas pri kvar fundamentaj liberoj: libero pri esprimo, libero pri konscio, libero pri sen-
mizera vivo, libero pri sen-tima ekzisto. Por tiuj liberoj batalis la aliancaj fortoj kontraŭ faŝismo dum la 
dua mondmilito. Tutcerte la nuntempa mondo malsamas la mondon de antaŭ sesdek jaroj. La libero de 
esprimo, ekzemple, estus hodiaŭ sensignifa sen libera aliro al interreto, kaj sen-tima vivo implicas 
protekton kontraŭ socia dumpingo, kaj klimat-ŝanĝiĝo, ktp.

Venontan aŭtunon, disvolviĝos urbaj kaj por-prezidentaj voĉdonadoj. Ni jam estas pripensantaj kiel tiuj 
liberoj tradukiĝas al loka nivelo.

# Vendrede, ni ricevis neatendita vizito de José Antonio Vergara el Ĉilio kaj Mireille Grosjean, el 
Svislando, du Verdaj kamaradoj venintaj al Pollando por ĉe-esti la Universala Kongreso de Esperanto 
en Bialistoko. Surprizas onin kiom proksimaj estas la idealoj de la Verduloj kaj tiuj de Esperanto, kiel 
lingvo konstruita ĉirkaŭ idealoj de paco kaj homa egaleco sen-rigarde al nacieco, kaj sur la Espero, 
esenca por ia ajn progresisma politiko.
Mi sentas min honorata konatiĝante kun José Antonio kiu antaŭe estis aktivanta kontraŭ la reĝimo de 
Pinochet. Mi imagas kiom da kuraĝo tio postulis. Kaj mi admiras ke li daŭre batalas por tio por kio li 
batalis tiam. Estas alia speco de kuraĝo kiun ni – Verduloj – Socialistoj – Esperantistoj bezonas nun en 
nia post-politika erao: la kuraĝo zorgi."

Verkita de Adam Ostolski aktivulo de la Pola Verda Partio kaj membro de la redakcio de Krytyka 
Polityczna, maldekstrema magazino
(tradukis el la angla Michael Leibman)

http://lesverts.fr/article.php3?id_article=4649
mailto:ave@verduloj.org
http://www.verduloj.org/


2009-05-31, Herzberg, AVE renkontigho okaze de la EEU-/GEA-Kongreso.
Partoprenis 14 e-istoj, inter ili 6 membroj de AVE, inter ili 2 novaj.
Disdonita estis la resumo pri la Verduloj kaj Esperanto.
Post resuma prelego de MW pri Verda Ekonomio (chefe alternativja energioj - laborlokoj, problemoj de 
la atomenergio-pado, problemoj de la alternativaj) okazis vigla diskuto.
"Eliri el la nuklea " - Internacia Manifestacio en Colmar 2009-10-03/04
Isabelle Nicolas sendis la sekvan informon – Partoprenis almenau du esperantistoj Pierre el Colmar.
La francaj Verduloj portis la flirtantajn verdajn flagetojn.

Do, la manifestacio estis tre bona kaj paca - sed vere ghenis la polica helikoptero per sia bruo; kaj la 
barajhoj - vidu la fotojn - estis ege stultaj. Unu parolanto aludis tion kaj jam gratulis al ideologia 
partnereco inter Colmar kaj Pekino. Fotoj:  http://www.flickr.com/photos/43160621@N08/ 
A la UNE du site http://www.dna.fr/

Réseau "Sortir du nucléaire" - Fédération de 840 associations
Communiqué du 3 octobre 2009 - 13h - Contact : 06.64.100.333

"Sortir du nucléaire" dénonce le blocage des manifestants allemands et suisses
aux frontières et le placement de Colmar en état de siège par les forces de police.

Le Réseau "Sortir du nucléaire" dénonce fermement les blocages dont sont victimes, aux frontières de 
la France, les manifestants allemands et suisses qui souhaitent se rendre à Colmar pour participer au 
grand rassemblement pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. 
 
Après différentes manoeuvres ces derniers jours pour tenter de perturber la préparation de la 
manifestation et de dissuader les citoyens de venir à Colmar, les autorités françaises se permettent 
carrément d'empêcher les gens de venir manifester. C'est intolérable. ...

Letero de Emile Mas,
1) dankon pri viaj agadoj kaj mesaghoj, chiam kuraghigaj !!! 
2) Kun Leo de Cooman, ni tradukis en esperanton, la tekstojn la plej gravajn, de la reto "Sortir du 
nucléaire" pri atom bomboj kaj atom-energio . Vidu : www.dont-nuke-the-climat.org/
3) grava tutmonda marshado por la paco okazos de la 2a de oktobro ghis la 2a de januaro( de Nov 
Zelando ghis Argentino, tra cento da landoj , subtenata de multaj gravuloj : 6 Shtatestroj, 7 Nobel 
premioj, José Bove; Suzan George, S-ino Miterrand, ktp ktp
Ankaù tesktoj de tiu agado estas tradukitaj en esperanton www.theworldmarch.org
Peto al chiuj gesamideanoj kiuj iom interesighas pri la paco, bonvolu rilati kun mi (Emile) , por kune 
decidi , kiel okaze de tiu grava agado: a) ankaù agadi por pli paco, b) pruvi la utilecon de esperanto
4 ) mi proponas ke ni verku, plurope,  libron, en Esperanto, pri chiuj neperfortuloj, el chiuj landoj ( ni 
komencu pri la eùropaj landoj , por disdoni antaù la 9an de majo, tago pri Eùropo ..)  . 
Kiuj estas pretaj kunlabori  en tio ?
... tio kontribuos al konstruo de la paco, kaj ankaù pruvos la utilecon de esperanto.
Antaùdankon kaj amike, Emilo Mas, <espergala@wanadoo.fr>

Pri la AVE-kunveno che Ekotur, Svitavy, Chehhio-Bohemio/Moravio (Augusto 2009)
En la lasta semajno de Augusto okazis Ekotur - organizita de Petro Chrdle, kaj vere Verda okazajho.
Dumtage ni migradis au bicikladis kun konatigho de la historio, kulturo kaj la naturo, kio okazis en tre 
kamaradeca etoso. Vespere ni ghuis seminarieton: publika AVE-kunveno (i.i. 3 AVE-anoj) kun la temo 
"Verda Ekonomio", kaj "Plastajhoj en la Akvaroj - videblaj kaj ne-videblaj dangheroj " (M.Westermayer) 
"Kiom gravas la arbaroj por la tutmonda klimato, aparte kun diversaj arboj, kaj utilas la re-arbarigo", kaj 
"kiom belas kaj bongustas flor-petaloj je nia manghado", pri kio ni survoje eksperimentis (Normand 
Fleury); Ekoturismo (Petro Chrdle kaj Margit Turkova); Kantado, ia. de liberecanaj, pacifismaj kantoj el 
la 60-aj jaroj)  (Pavla Dvorakova kun gitaro kaj piano); Vizito de la Esperanto-Muzeo pri kio Svitavy 
famighas: http://www.svitavy.cz , kaj de la urba muzeo kie estas tre bona ekspozicio pri Oskar 
Schindler kaj lia agado por savi pli ol mil judojn kontrau la naziista murdado. (Blanka ..)

http://www.theworldmarch.org/
http://www.dont-nuke-the-climat.org/


Verdaj Partioj Tutmonde:  Europo: 

Heerlen 8, 29-31 Januaro 2010 Bruselo aŭ Antverpeno,  http://www.greenyourope.net
unua dato estis 13-15 Novembro, Lille, norda Francio: 
‘Europe Ecologie: pli ol nur Sukceso Formulo por Francio? 
• Lernu kiel la Francaj Verduloj sukcesis salti de 1,57 ( prezidentelektoj ‘07) al 16,2 (Eŭropaj balotadoj 
‘09) procentoj, kiel Écolo en la malferma debato: De Eŭropa Surprizo al Ĝenerala Avanco 
• Ricevu komunikaĵojn de niaj partoprenantoj en Kopenhago, ĉu la EU subtenis la UN Klimaton 
Pintokunvenon plibonigi la rolon en la Tria Mondo, kaj kiuj novaj ŝancoj povas esti kreitaj 
• Eltrovu kie la Verda Nova Kunsento, la Eŭropa Verda balotado programo, jam progresas, alportu viajn 
proprajn ekzemplojn kaj prenu utilajn hejme 
• Eltrovu kiel kunlaboro trans landlimoj ankaŭ povas helpi Verduloj de alia partioj por gajni lokajn kaj 
regionajn seĝojn 
• Renkontu Verdulajn politikistojn, esploristojn de EU kaj ekstere. 
Kontribuu al la Reta disvastigho, kaj helpu nin 
• projektu la Retan Agoplanon 2010 
• kandidatighu por la nova Reto Teamo - via kandidateco ĝis Januaro 6a 
Se vi estas 
• Internacie pensanta kaj entuziasme deziranta esplori novajn horizontojn 
• Kapabla ekvidi defiojn por translimaj kaj Eŭropaj partoprenado kaj partoprenigi aliajn. 
• bonega interkonektulo kun bone evoluigita reto ene de via partio, 
• Ne timante transiri landlimojn por establi novajn ligojn 
• La angla, nia laborlingvo, estu facile por vi kaj prefere vi parolas almenaŭ unu alian EU-lingvon 
• Volante meti konsiderindan kvanton da tempo ( 4 horoj(n) semajne por team-anoj, 6 por la kasisto kaj 
20 por la chefa kunordiganto) kaj vi estu kreiva organizi laborojn kaj 
• preta ĉeesti la teaman vivon (ch. 3 foje jare) kaj Skype-sesiojn kaj la plenkunsido en Januaro kaj 
• estas EGP subtenanto aŭ membro de Eŭropa Verda Partio.
Kaj, espereble, aliĝu al kaj partoprenu en tion, kion la Verduloj/EFA en la Eŭropa Parlamento 
karakterizas kiel unu el ilia prioritatoj por la sekvontaj kvin jaroj: 

"Profundigi demokration de malcentralizo kaj rekta partopreno de homoj 
en decidofarado kio koncernas ilin mem."

Japanio: Trovighas kelkaj japanlingvaj retejoj. En la lasta fojo mi informis pri jena retejo kun malmultaj 
informoj. http://www.greenparty.gr.jp/
Jena retejo informas pri Verdaj Partioj en Australio, Nov-zelando, kaj en europaj landoj. 
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword=%97%CE%82%CC%93%7D 
  Oni informas pri fraudista grupo sin nomanta "Verda Partio" en Hirosaki, norda Japanio:
http://www.uranus.dti.ne.jp/~yuugeki/midori.htm 
  Jam de 1989 estis grupo sin nomanta "Verda Partio" en Japanio. Ghi prezentis kandidatojn por 
parlamentoj, sed....., oni suspektas la partion pro skandaloj financaj, k.a...., jen la URL. 
http://nvc.halsnet.com/jhattori/green-net/failgreen.htm 
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/6529/midori.html 
http://www.geocities.jp/wakonjuku/page010.html
Sincere via     HOShIDA Acushi (2009-06), <hosidaacusi@kir.biglobe.ne.jp>

2009-10-22 US Verduloj nova estraro: 
Jen la aktualaj estraranoj de la Usona Verda Partio, aldone karakteriza trajto(j):
Mike Feinstein, 2000 - 2002 urbestro de Santa Monica, Kalifornio;
Jill Bussiere, pedagogo, organika agrikulturo, Wisconsin;
Sandra Everette, virinaj rajtoj, permakulturo, eko-vilagho, http://www.greensolutions.org
Farheen Hakeem, komunuma organizantino en Minneapolis, Minnesota;
Jason Nabewaniec, batalas kontrau korupcio, NovJorko,
David Strand, homaj rajtoj, integrigho de krimuloj post la prizona tempo, Minnesota;
Craig Torsen kaj Jody Grage,  trezoristino;
Holly Hart, partia sekretario, engaghighas pri civila socio, Iowa.
10 Kernaj Valoroj http://www.gp.org/tenkey.shtml
kaj pli detale je http://www.cagreens.org
Reformo de la elekto-sistemo en Usono al pli demokrata.



Subteno de justa solvo inter judoj kaj araboj en la proksima oriento.

Peto al Usona membro de AVE - au membro kun kreditkarto:
Riseup servas por la list-servilo [Verduloj], kaj estas la alternativo al Yahoo kaj Google.
Chu iu el niaj Usanaj mebroj povus subteni "Riseup" ?
Mi proponas fari tion - 20 USD sufichus - kaj AVE akceptos tion kiel pago de la kotizo por ch. 3 jaroj.  
Bonvolu informi AVE@verduloj.org se vi subtenas Riseup.
Bonvolu viziti ilian retejon: http://help.riseup.net/about-us/donate/

FYEG la Federacio de la Junaj Europaj Verduloj verkis libreton pri Verda Ekonomio, kiu kovras 
multajn aspektojn de tio - chefe el vidpunkto de junuloj: http://www.younggreeneconomy.org/wp/
Ilia ghenerala ret-pagharo: http://www.fyeg.org/cms/
Bedaurinde chio nur en la angla. Kaj ili ne sukcesis enmeti en la libreton la artikolon de Aaron Lukacs 
pri la ekonomia flanko de la lingva malegaleco.
Chiuj numeroj de www.ecosprinter.eu , la jhurnalo de FYEG, estas nun troveblaj elektronike.

Pola Radio komunikis ke Malgorzata HANDZLIK (PL) denove farighis Euro-deputitino kaj ke la nova 
Euro-deputito Reinhard BUETIKOFER (DE), de la Verduloj, estas esperantoparolanto.   
Amike, Leopold Patek, leopold.patek@esperanto.at
Komento - post komunikado kun Reinhard: Jes, li lernis Esperanton antau 40 jaroj sed intertempe ne 
okupighis pri ghi. Li mem skribis: "Mi ne parolas Esperanton." Chiukaze li scias kio estas Esperanto.
Kaj li diris ke ghi havus la potenicalon interpacighi la arabojn kaj judojn.

La komuna frakcio de la Verduloj kaj Regionalistoj ricevis 53 seghojn, i.i. la Regionalistoj 7. AT-2, BE-3, 
GB-5, DK-2, FI-2, FR-13, DE-14, GK-1, ES-2, LT-1, LU-1, NL-3, RO-1, SE-2. Esperantistoj en la EP: 
Reinhard Buetikofer (V) lernis eo-n antau 40 jaroj; kaj Malgorzata Handzlik denove estas en la EP - 
gratulon al ambau. Chu aliaj ?
Elkoran dankon al tiuj kiuj agadis kaj vochdonis por la Verduloj. AVE daurigos la kontakton kun tiuj 
MEP-oj kaj sendos leteron al ili. Ni eble kunlaboras kun EDE.
Ni diskutos kiajn pashojn eblas proponi al la Verda/Regionalista frakcio por antauenigi la rolon de 
Esperanto kiel dauripova, justa kaj demokrata solvo de la EU-Babela lingvoproblemo.

Almost 100 young greens from all over Europe participated in the General Assembly of the Federation 
of Young European Greens (FYEG) which was held in Maastricht from the 23th to the 26th of April. In 
the General Assembly, Young Greens elected a new Executive Committee for the FYEG and enlarged 
their organisation with six full Member Organisations.
Eline van Nistelrooij (The Netherlands) and Gordan Isabegovic (Bosnia Herzegovina) were elected 
as the new Spokespersons.  ...
The FYEG would furthermore like to welcome their  new Full  Member  Organisations from  Albania, 
Georgia,  Greece,  Slovakia,  South  Tyrol and  Armenia,  and  their  new  Candidate  Member 
Organisations from Azerbaijan, Croatia and Bosnia Herzegovina and are looking forward to working 
closely with each of these Young Green Organisations in a Federation that does not restrict itself to the 
European Union member states.  Www.fyeg.org
 
Postenoj ofertitaj – la adresoj eble taugas por sekvaj jaroj:
Verda Frakcio en la EP serchas kunlaborantojn - jen kelkaj posten-ofertoj, 2009-12-02:
http://www.greens-efa.org/cms/default/rubrik/7/7790.jobs@en.htm

Unue verki artikolojn – ekz-e pri via vizio - por Ecosprinter, la jhurnalo de la Federacio de Junaj Europaj 
Verduloj (FYEG) - ghis la 10a de Majo al  ecosprinter@fyeg.org . 
Tio povus esti ankau pri la lingva maljusteco kaj la potencialo de Esperanto. Sed la artikolo devus esti 
en la angla. Konciza artikolo havas pli bonajn sxancojn.
„... If you have a vision for the Ecosprinter, just share it with us! „
Fabienne, Ros & Teo, The Editorial Board: ecosprinter@fyeg.org
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