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M i sekvis la rekomendon kiun vi donis al mi dum IJK, kaj esploris la
retejon de la Civito. Sed nenie mi trovis klarigon pri kial la Civito

ekzistas. Mi legis la Pakton, la Konstitucion kaj aliajn dokumentojn
kiuj parolis pri kiel ßi funkcias sed ne kial. Kial oni alißu al la Civito?
Kian laboron ßi faras? Kial nia komunumo bezonas parlamenton?

La demando “Kial la Esperanta Civito ekzistas?” trovas respondon en
tio kion vi legis.

“Kial oni alißu al la Civito?” estas tute alia demando. Se vi opinias ke
Esperantio

1) estas tia kia en la Kvintezo;
2) indas je tute alia strukturo ol la ßisnuna, nome federisma kaj ne

centralisma, kiel subjekto de internacia juro kaj ne kiel internacia
neregistara organizo, ktp

tiam vi povas pensi pri peto de civitaneco.
Pri la laboro kaj atingoj regule raportas HeKo.
Vidu ankaª la retpaßojn de la paktintoj.
Oni deklaris ke E-istoj apartenas al lingva diasporo, sed kiel? Ne

estas ia klarigo kial vi opinias tiel. Mi tute ne samopinias.
Estas via rajto ne samopinii: ne ¤iuj judoj kredu en Israelo, analoge ne

¤iuj E-istoj kredu en la Esperanta Civito... La jura klarigo situas, interalie,
en la art. 1, par. 5 de la UniversalaDeklaracio pri la Lingvaj Rajtoj.

Se ni estas diasporo, kiel parlamento helpas nin?
Same kiel ßi helpus al la cigana diasporo, se ßi estus aplikinta la

decidon de sia monda kongreso en julio 2001 (ßuste monaton post la
promulgado de nia Konstitucio). Atentu tamen ke ne ¤ia parlamento, nur
la federe strukturita helpus.

Mi ankoraª ne komprenas kial la Civito ekzistas, kion ßi faras aª kial
alißi. Diri ke indas havi alian strukturon estas tro malklara klarigo. Mi
ne komprenas kial vi kredas ke E-istoj estas diasporo aª kion faras la
parlamento (mi ne spertas pri la cigana parlamento). Mi tre volas lerni
pri la Civito, do mi petas pli detalan kaj specifan klarigon.

La tuta korespondado ekis de la konsidero kiun vi aperigis ie pri la
Esperanta Civito: ßi estus, laª vi, tro ridinda kaj malgrava.

£ajnas ke nun vi trovas tiun takson tro supra¢a. Ïi ja estis tre supra¢a,
kiel pruvas la suba simpla komparo:

http://www.esperantio.net/index.php?id=3880
Certe, ne kompreni fenomenon estas pli bone ol taksi ßin supra¢e, sed

tio povas esti nur filozofia kontentißo: Sokrato ja diris, ke la unua scio
estas la konscio ke oni ne sufi¤e scias.

Se imiti Sokraton, mi helpos vin per demandoj. Jen la unua:
Kio estas por vi esperanto?
Vi certe kapablas respondi, kaj tiam sekvos precizigo miaflanke: en

kio via koncepto (mal)kongruas kun tiu de la Esperanta Civito. Poste,
dua demando, se vi deziros daªrigi.

Mi estis tre surprizita kiam vi renkontis min dum IJK por plendi pri
mia komento sub artikolo en LibFol. Mi miris ke vi tiel klare memoris
ßin e¤ post kelkaj semajnoj.

Dankon pro la komplimento. En la nova Esperantio oni estas pli
atentema kaj memorema ol en la malnova...:-)

Mi tute ne komprenas kial vi sendis tiun artikolon pri UK en Belfasto
kaj ne vidas iun rilaton kun nia diskuto.

Ãu vi kutimas legi nur la unuan alineon? Endas legi atente ghis la
fino. UK en Belfasto tute ne estas la temo de la artikolo. La artikolo
komparas la nunajn membrarojn de tri subjektoj, el kio oni konkludu
pri respektiva taksado. Interalie vi trovas respondon pri TEJO-anaro (de
vi aparte shatata temo).

Kio estas Eo? Eo estas lingvo, per kiu oni povas komuniki kun homoj
tutmonde.

La raªmistoj donas alian respondon. Vidu ¤i-sube:
Kial ekzistas la Esperanta Civito?
a) por arigi tiujn kiuj vidas en Eo kaj komunikilon, kaj artan perilon,

kaj identigilon, konsekvence ili uzas la lingvon kongrue al tiu funkcia
trio.

http://www.esperantio.net/index.php?id=8
http://www.esperantio.net/index.php?id=9
Ãu vi neniam pensis ke Eo estas pli ol komunikilo?
Nun plia demandeto, cele al nia respondo b) al via KIAL-demando:

kiel vi klarigas la signifon de la esperanta flago?

Do, via artikolo diras (sen pruvo) ke la Civito estas la dua plej granda
organizo en Esperantujo.

Kial sen pruvo? Kalkulu nur la valoron de la nemovebla¢oj...
Tiu (tio) ne rilatas al nia diskuto.
Jes, rilatas, ¤ar ßi startis el aserto via pri senvaloreco de la Civito.

Aserto evidente bazita sur nenia pruvo, nur antaªjußa supozo.
Ankaª, la aserto estas senvalora se la Civito ne publikigas sian

kvanton da membroj.
Vi preteratentis ke la censado okazas (kiel normale ¤e subjekto de

internacia juro) ne ¤iujare, sed je difinita kadenco. Statistikaj detaloj ¤i
tie, publike:

http://www.esperantio.net/index.php?id=3023
http://www.esperantio.net/index.php?id=1836
Kompreneble iu organizo kiel la Civito kiun oni povas senpage alißi

kaj ne bezonas re-alißi ciujare, havas pli da membroj ol pagenda asocio.
La plimulto de la nuna TEJO-anaro baldaª estos senkotiza kaj praktike

“dumviva” (ßis la 35a aßjaro), tra la kategorio Junaj Amikoj de Eo, al
kiu oni estas aªtomate aligita post unufoja kotizpago. Vi ¤eestis la
aprobon de ¤i tiu situacio, antaª tri semajnoj en la TEJO-Komitato... Vi

kontraªis, sed ne demisiis proteste, aª pro manko de indiko pri la preciza
TEJO-anaro. Jure kaj politike, vi do kunresponsas pri tia situacio.

Vi kelkfoje diris ke la Civito kongruas kun raªmismo, kvazaª tiu solvas
(solvus) la diskuton. Sed vi ne diras kial la raªmista vidpunkto estas la
plej bona.

Ãar vi ne demandis tion. Ãu vi nun demandas?
Eo estas lingvo kaj ankaª havas komunumon. Sed la lingvo ne estas

idento kaj ne havas diasporon. Mi ludas Ùakon, sed Ùako ne estas mia
idento kaj Ùakludantoj ne apartenas al diasporo.

En la dua frazo (aludo al Ùako) ne temas pri identeco, sed pri
individueco. Pri la identiga funkcio de lingvo indus legi almenaª:

John E. Joseph, “Language and Identity - National, Ethnic, Religious”,
eld. Palgrave Macmillan, Usono 2004.

Fakte mi ne volas persvadi vin, ke lingvo estas pli ol komunikilo. Mi
e¤ ne volas persvadi tiujn kiuj opinias, ke peniso estas nur pisilo, aª nur
generilo... Simple vi ricevis unuan respondon pri Kial la Civito?: por
arigi tiujn kiuj opinias ke Eo estas pli ol komunikilo.

Viaj demandoj estas tre strangaj. La flago estas simbolo de la lingvo
kaj la movado.

Ïuste, la flago estas simbolo. Sed atentu pri ßia profunda signifo:
- Eo estas por la tuta homaro (la granda verda areo)
- tamen nur minoritato akceptas ßin (la blanka areo)
- kaj nur en tiu minoritato (kiu havas la trajtojn de diasporo: la

kvinpinta stelo simbolas ekziston sur kvin kontinentoj) ßi realißas kiel
kulturlingvo.

Do jen pliaj respondoj:
Kial ekzistas la Esperanta Civito?
a) por arigi tiujn kiuj vidas en Eo kaj komunikilon, kaj artan perilon,

kaj identigilon, konsekvence ili uzas la lingvon kongrue al tiu funkcia
trio;

b) por arigi tiujn kiuj opinias ke Eo estas transnacia kulturlingvo, pli
ol internacia helplingvo;

c) por arigi tiujn kiuj opinias ke la kresko (kvalita kaj kvanta) de la
lingva komunumo estas prioritata kompare kun la produktado de amasoj
da eternaj komencantoj.

Se vi emas respondi al la demando: kio estas raªmismo, laª via
kompreno? ni povos aldoni d).

Mi parolis pri la kvanto da membroj en organizoj, ne pri la financoj.
Se havi 4.000 membrojn ne evitas bankroton (= malfondon de UEA),

tiam pli gravas nur kvincent kun relative granda kapitalo.
Kial la Civito bezonas censadon? Ãu gi ne havas datumbazon pri

siaj membroj?
Vidu la artikolon 25 de la Konstitucio:
http://www.esperantio.net/index.php?id=15#chIVart25
Krome, indas (re)legi:
http://www.esperantio.net/index.php?id=437
Vi tute malpravas pri TEJO. La plimulto de membroj ne estas Junaj

Amikoj. Se vi memoras la novan proponon, ¤u vi memoras ke oni ne nun
varbas por novaj membroj kaj la Ùanßo al aªtomata re-alißo okazos ¤e
la fino de la jaro?

Fine de 2020 ni konstatos kiu pravas. Eble mi estas pli informita ol vi...
 Mi demandis pri la diasporeco de E-istoj kaj vi respondis ke raªmistoj

kredas tiel. Do, mi ne rekte demandis pri raªmismo sed vi citis ßin kvazaª
ßi estas (estus) respondo. Mi ne havas fortan opinion pri raªmismo.
Estas kelkaj strangaj aferoj pri diasporo kaj superegoo, kaj kelkaj
banalaj aferoj pri kiuj ¤iuj konsentas.

Indas legi ¤i tion:
http://esperanto-ondo.ru/H-silf55.htm
Bedaªrinde la libro de John E. Joseph ne estas facile akirebla.
Provu per interbiblioteka mendo. Kompreneble vi rajtas ne klerißi pri

socilingvistiko, se vi ne celas farißi celkonscia E-isto aª e¤
esperantologo. Sed tiam ne eblos efika argumentado.

Nu, vi vidas la flagon alimaniere ol mi. Kompreneble ßi estas multe
pli malnova ol la Civito, do vi povas aldoni novan signifon se vi volas,
sed tiu ne estas la originala intenco.

Ne nur la origino gravas. La flagoj povas aªguri la destinon de popolo.

Pri la aktiveco de la Esperanta Civito oni havas informon tra
www.esperantio.net preskaª chiutage. Sed mi povas respondi al viaj
lastaj kvin demandoj, kvazaª intervjue. Se necese, vi aldonos demandojn
kaj mi plu respondos.

a) Kion faras la Esperanta Civito?
Ïi plenumas sian celaron, laª la art. 2 de la Konstitucia Ãarto:
Art. 2 - Celaro de la Civito
1. Konforme al la tradicioj establitaj en Bulonjo-¤e-Maro en aªgusto

1905, la Civito celas firmigi la rilatojn inter la E-istoj kiuj sentas sin
apartenantaj al senÙtata diaspora lingva grupo, laª la difino en la art. 1,
par. 5, de la Universala Deklaracio pri la Lingvaj Rajtoj, proklamita en
Barcelono la 6an de junio 1996.

2. La firmigo de tiuj rilatoj realißas per la difino kaj pacama evoluigo
de komuna kondutkodo, transnacia kulturo kaj kolektiva identeco.

3. Ne estante Ùtato, la Civito ne avidas politikan kaj ekonomian
potencon, sed celas klerigan, edukan, kulturan evoluon, en komprenemo
kaj toleremo rilate al la diversaj pensoskoloj al kiuj persone alißas la
civitanoj. Teknologiaj kaj financaj rimedoj devas helpi la liberan kaj
demokratan evoluon de la civitanoj, kaj ne utili per si mem.

La plenumo okazas tra la laboro de la establoj alißintaj al la Pakto, al
kiuj la Civito subsiduas, kaj tra la aktiveco specife kunordigata de la
Kapitulo, t.e. la ekzekutiva povo. (fino de la artikolo)

Pri tiu laboro kaj aktiveco eblas
legi en www.esperantio.net .

b) Por kio ßi elspezas monon?
Se “ßi” estas la ekzekutiva povo,

ßi financas (precipe tra fondumo
Pro Esperanto) la iniciatojn pri kiuj
mi aludis supre. Ekzemple la
seminariojn de la paktintoj KCE,
SIPU, AEI en Afriko. Aª la
legaciojn, kiuj funkcias depende
de la Kapitulo. Prioritato de ¤i-lasta
estas doti ¤iun paktinton per propra
nemovebla¢o: tiel por Kultura
Centro Esperantista (1999),
Kooperativo de Literatura Foiro
(2008), Esperanta Naturamikaro
(2012), Esperanta PEN-Centro
(2016), Feminisma Esperanta
Movado (2019): tiel ili farißas
finance pli fortikaj kaj stabilaj.

c) Kial ekzistas parlamento?
Por plenumi la leßodonan povon

kaj kontroli la ekzekutivan.
d) Kion ßi faras, pri kio ßi

decidas?
La paktintaj establoj, en la

parlamenta bran¤o nomata Forumo,
kiu estas paritete elektita, ne
okupißas pri politiko, sed aprobas
direktivojn cele al la koherigo de
la Civito: pri lingvotestado, pri
bibliotekoj, pri mutuala helpo ktp.

La alia parlamenta bran¤o, la
Senato, kiun elektas nur la
individuoj havantaj la civitanecon,
estas proporcie elektita kaj
okupißas ankaª pri politikaj temoj.

e) Kiel la Civito estas malsama
al UEA? Kion ßi faras ke (kion)
UEA ne faras?

Historie, UEA havas kelkajn
skeletojn en la Ùranko, dum la
Esperanta Civito havas nenion por
morale honti.

Administre, UEA situas antaª
bankroto, dum la Esperanta Civito
bonfartas.

Jure, UEA estas internacia
neregistara organizo, dum la
Esperanta Civito strebas esti
subjekto de internacia juro.

Strukture, tiu diferenco spe-
gulißas en la centralismo de la unua
(kun burokrata aparato, nun
likvidata) kaj en la federismo de la
dua (sen burokrata aparato).

Strebante al monopola aª
hegemona pozicio, UEA tendencas
kopii alies iniciatojn aª alproprigi
al si la meritojn de ies individuaj
sukcesoj; la Esperanta Civito ne
faras tion.

UEA zorgas prioritate pri rilatoj
kun UN kaj Unesko, la Esperanta
Civito okupißas pri aliaj
publikrilataj prioritatoj, kongrue
kun sia celaro.

Konklude: ekzistas du tute
malsamaj organizaj kulturoj.

Mi opinias ke ne indas daurigi
la diskuton. Se vi ne rekte
respondos al mia demandoj, sed
nur evitos ilin, mi ne plu
demandos.

Kara Komitatano B, ¤io dependas
de la propra kultura fono. Eble mi
ne kapablas respondi. Eble vi ne
kapablas demandi. Aª, pli proba-
ble, vi atendas certajn respondojn,
sed la miaj ne kongruas kun via
“wishful thinking”.

Respondis kaj salutas
Giorgio Silfer

KONVERSACIO KUN KOMITATANO B (B kiel Bedaªrinde) - somere 2019

Ãi tiu paßo fidele reproduktas la
korespondadon inter la Konsulo de
la Esperanta Civito kaj iu B-
komitatano de TEJO.

La korespondado okazis inter
aªgusto kaj septembro 2019.
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