
EDE dum la 90-a Universala Kongreso en Vilno

EDE, kio kaj kien ?

Eŭropo  Demokratio  Esperanto  (EDE)  estas  nova  politika  movado  kiu  celas
konstruadon de pli demokratia Eŭropo.

Nia programo

• Por Eŭropa Unio pli proksima de la
civitanoj, realigo de esprimorajto
per esperanto

• Garantio de la funkciado de
demokratio :
• kvalito de informoj
• scioj kaj konoj atingeblaj de ĉiu

civitano senpage nivelo (eŭropa
interreta servilo)

• partopreno al la demokratio
dank'al rekta referenduma
premo pri leĝoj kaj agoj

• eŭropa civitaneco atingebla
senkonsidere distancon kaj
monon kadre de Eŭropa Unio,
helpo de interŝanĝoj por ĉiuj

• Efektiva pritrakto de diverseco per
kuraĝigo kaj ŝirmo de la minoritatoj

• Realigo de la Homaj rajtoj sur
baze de la deklaracio de 1948 

  

Kion ni atingis en 2004

• 150 kandidatoj en 7 balotaj
distriktoj en Francio

• dekoj da gazetaraj artikoloj, kelkaj
televidaj raportaĵoj

• profesia televida filmeto spektata
de milionoj da homoj

• 25 000 voĉdonoj en Francio
• 2 000 subskriboj en Germanio

(duonvojo al konkretigo de la listo)

Kion ni faris en 2005 dum la
kampanjoj pri la Eŭropa
Konstitucio

• disdono de flugfolioj, aludante
interalie la lingvan diskriminacion
entenitan en ĝi, kaj la maljustecon
de la lingva imposto

• partopreno en debatoj,
manifestacioj

Kion ni celas por 2009

• Proponi alian lingvan politikon
• kandidatoj en ĉiuj landoj, 1% de la

voĉdonoj

Kiel aliĝi kaj informiĝi

• nia retejo : www.e-d-e.org
• niaj ĉefaj diskutlistoj :

europobaloto@yahoogroupes.fr,
ede@yahoogroupes.fr

• kontakt-adresoj :
Eŭropo Demokratio Esperanto
8 rue de Cotte
FR-75012 Paris
Tel.: +33 6 68 33 78 14,
Retpoŝto : kontakto@e-d-e.org

Por subteni nin, sendu viajn
mondonacojn. Vi ricevos impostan
atestilon se vi estas franco. Aŭ indiku
vian UEA-kodon, kaj kiom da vi
donacas. 
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