Esperanto, Kreivo, Disvolvo
Aktivula Seminario 80 en Ĉinio.
Kadre de kunveno de 25 regionaj
Eo-sekretarioj.
15a de decembro, ekde 14:00 loka tempo.
06:00 UTC (07:00 CET)
Alirebla per Tencent kaj Zoom

Ĉinio ege gravas por UEA
 Ĝi havas 1413 membrojn (Aligitaj plus individuaj

membroj) fine de 2020
 Ĝi iĝas pro tio la plej membrohava lando en la
tuta mondo
 Kun popolo de 1,440 milionoj (2020), ĝi plej
grandas en la mondo (18.5 % de la tutmonda
popolo)
 Kun areo de 9.388 km2, ĝi estas la tria plej
granda lando de la mondo.

Ĉinio – disvastigo geografie kaj fake
 Ege gravas, ke la etendiĝo tra la lando estas

prizorgata – tra la provincoj
 Utilas ankaŭ la kunlaboro kun fakaj asocioj: IKEF,
ILEI, IFEF, TEJO kaj aliaj
 ILEI kaj IFEF ambaŭ organizis siajn internaciajn
kongresojn en Ĉinio – ILEI en Kunming (2012)
kaj IFEF en Sanhajo (2016)
 La decentra gvidado atingu efike la regionojn.

Ĉinio, kun grand-etenda movado
 Ĝi havas regionajn movadojn en 25 el la provincoj

Ĉinio aktivas delonge en UEA
 Valora volontulo en la Centra Oficejo en 1980:

la karmemora Dai Song En.
 Nuna estrarano de UEA: Huang Yinbao (Trezoro)
 Pionira laboro pri la Kuriero de Unesko en
Esperanto – nun sub la egido de ĈEL
 Ĉio tio signas, ke la jara kunsido de sekretarioj
el la regionoj estas grava plankunsido por
konkretigi la strategion por la estonto.

UEA invitas al ĈEL kaj Ĉinio
 UEA subtenos la kreskigon de la asocia membraro inter tiuj,

kiuj ne apartenas al la mezaj aŭ superaj klasoj – grandparte
la nuna membraro.
 UEA precipe volas akceli la nombron de junaj membroj kaj
esperantistoj kun limigitaj rimedoj. Fondaĵo Canuto volonte
subtenos limigitan nombron de kandidatoj frue en 2022.
 La AMO-programo de UEA kaj ĈEL kunlaboros pri
seminario en la periodo feb-apr 2022 pri la rejunigo de la
komunumo en Ĉinio, Japano kaj Koreio.

 Mi deziras utilajn diskutojn en via kunsido!

