Raporto pri la Globalaj Kongresoj de la Verduloj kaj Verda Junularo

2012-03-27/29 Dakaro (Senegalo), Tutmonda Kongreso de la Verda Junularo (GYGC): www.globalyounggreens.org

2012-03-29/04-01, Dakaro (Senegalo), Tutmonda Verda Kongreso (GGC): 
http://www.dakar2012.org
http://www.globalgreens.org
verda partio de Senegalo (FEDES*): http://www.fedesecolos.com/

Partoprenis kaj raportis por AVE Antoine, Assane (SEA) kaj Khady el Senegalo.

Antoine organizis la laborgrupon pri lingva justeco, al kiu ni estis invitataj flanke de la organizantoj de la GYGC. Multaj verdulaj personoj, kiujn mi renkontis dum tiu forumo,  konfirmis ke kun Esperanto ne ekzistus lingvistikaj problemoj char ili trovis ke tiu lingvo estas tre neutrala. 

Assane dejhoris je la informtablo: ni uzis miajn esperanto-revuojn, kelkaj libroj, kopioj de manifesto de Prago, kaj kopioj de la ret-mesagho (de AVE) kiu parolis de la neceso kaj oportuneco de uzado de esperanto ene de la Verdaj Partioj. Mi disdonis dokumentojn al chiuj kiuj akceptis. 
Ni ricevis multajn adresojn kaj esperas kultivi esperantajn rilatojn. Bedaurinde la senditaj libroj de UEA kaj papere senditaj dokumentoj de AVE (Manfred) por nia inform-tablo ne alvenis ghis nun. 

Entute ni renkontis multajn junajn kaj maljunajn kongresanojn (de ambau kongresoj), malgrau tio, ke ni estis nur alighitaj por la kongreso de la Junaj Verduloj. Ni renkontis kun Mareike Rehl kaj Sara Benke de la Globalaj Junaj Verduloj, kaj krome kun James Tonson, Margaret Blakers kaj multaj aliaj de la Globalaj Verduloj.
Ni aparte ghojis ke Haidar Ali* vizitis nian standon.
Pri Senegalanoj: mi, Assane, havas verdajn amikojn kiuj partoprenis en la organizado de la kongreso kaj ili ech helpis min kaj Khady eniri en la unua tago de Globala Verdula Kongreso, malgrau tio ke ni estis registritaj nur por la Junula Kongreso.

Ni informis kelkajn Europanojn pri la neceso uzi Esperanton por fortigi la lingvan demokration kaj kreskigi la interkomprenecon de la homaro. Finfine, mi pensas ke la kongreso estas granda sukceso! 
Raporto de Antoine Gomis, Assane Faye (estro de SEA**) kaj Khady Faye, studentino, chiuj en la regiono Dakar (koncizigita de la sekretario de AVE, manfred westermayer).

*) Haidar Ali estas la estro de FEDES, Ekologia kaj Demokrata Partio de Senegalio: 
AVE jam raportis pri ties ekologia Senegala Civil-Socia Organizo Oceanium kiu subtenas la rearbarigon de la mangrova marborda regiono, kaj ankau defendas la maran ekologion. Lastjare ili kolektis 5 tunojn da grandaj najlonaj fishistaj retoj, parte 1 km longaj. Ili postulas kotonaj retoj kiuj de malkombinighas post iom da tempo kiam ili estas perditaj. La kunlaborantoj de Oceanium ankau kolektas plastajhojn sur la bordo.
http://oceanium.blogspot.com/search/label/P%C3%AAche

**) Ankoraufoje dankon je la nomo de Senegala Esperanta Asocio kun espero ke ni kontinuos kunlabori kun la Afrikaj Verduloj.


