Pri la ena funkciado de EDE
Kiel funkcii demokrate ene de EDE?
La diskutojn
Multajn diskutojn pri la temo "demokrate funkcii" oni legas en EDE-diskutlistoj, aparte en
edefrance-discussions@googlegroups.com, kaj verŝajne en europa-de@yahoogroups.de, sed mi ne
ŝate legas la Germanan por certigi tion.
La problemo estas, ke, ĉar ni estas demokrataj, ni ne diru al neesparantistoj, ke ili unue lernu
Esperanton antaŭ ol diskuti. Do ni akceptas nacialingvajn diskutojn, kiuj nature nur okazas inter
tiuj, kiuj parolas tiun lingvon.
Aliflanke esperantistaj EDE_anoj diskutas, ekzemple per ede-eu@googlegroups.com
Ni celas anigi Neesperantistojn, kiuj estos pli multaj ol Esperantistoj. Sufiĉas legi iujn diskutojn en
nacia lingvo por kompreni, ke la malmultaj Esperantistoj ne povas traduki ĉiujn mesaĝojn kaj tiel
internaciigi la naciajn diskutojn. Krome tiaj tradukoj certe naskiĝus aliajn diskutojn....
Tamen la estraroj de naciaj EDE-sekcioj konkludus pri tiaj retaj (aŭ neretaj, se ekzistas) diskutoj,
kaj eventuale eĉ decidus konigi siajn konkludojn al la aliaj sekcioj por plie diskuti ilin, kaj finfine
diskuti federacie. En tia okazo la proponanta sekcio tradukus al Esperanto.
Reciproke, se la federacia estraro opinias, ke iu diskuto el ede-eu@googlegroups.com (aŭ iu sia
diskuto) devus naskigi oficialan EDE_an decidon, ĝi sendus la rilatan proponon al la sekcioj por
plia diskuto de la lokaj EDE_anoj, kaj la lokaj sekcioj organizus tiun plian diskuton en nacia lingvo.
Ĝi poste raportus al la federacio.

La decidojn
Certe estas iuj, kiujn decidu la estraroj, nacia aŭ Eŭropa laŭ kazo. La fina diskuto kaj la rilata
voĉdonado ili faros nacialingve aŭ esperante.
Leginte la permesaĝajn diskutojn ni jam scias, ke naciaj decidoj ne facilas
Ankaŭ pli malfacile estas la kazo de internacia, intersekcia Eŭropa fina diskuto kaj voĉdonado en
kazo de ena referendumo..
Fakte, se la listoj taŭgas por diskuti, ili ne bone taŭgas por voĉdoni. Tamen voĉdonoj eblas per
simplaj, verŝajne ne sekuraj, iloj en Guglo aŭ Yahuo, aŭ la SPIP_o de nia federacia retpaĝaro uzita.
Ankaŭ ekzistas pli plibonigita ilo nomita "LiquidFeedback", vidu, germane,
http://wiki.piratenpartei.de/BE:LiquidFeedback
jam uzanta esperanton (vidu https://lqpp.de/be/index/login.html? ). Tiu ilo celas "Interagata
demokratio", vidu http://liquidfeedback.org/interaktive-demokratie (germane), kie oni nomigas tiun
agadon "Flua Demokratio". Tiun ilon la Piratpartio verkis laŭ publikaj permesiloj. Do ĝia uzo nur
necesigas la taŭgan servilon. Tamen ilia "Likva Demokratio" ilo kaj nia ilo povus funkcii en la sama
komputilo....Tia ilo uzanta la ĉi-supre proponata sistemo de diskutoj, miaoponie ebligus enajn
internaciajn "referendumojn", helpante solvi la problemojn de lingvo, kaj tiuj de senfina diskuto per
listo.
Alia ilo, http://etherpad.org/ ebligi reta samtempa redakti dokumenton. Jam ekzistas pluraj publikaj
paĝaroj, listigitaj en http://etherpad.org/etherpadsites.html . Ni povus krei unu esperante....

Nia programo
Niaj tri programoj
Nune nia programo ne staras klare. Ni havos la francan http://www.europe2009.fr/?Notreprogramme kaj germanan http://e-d-e.org/-Nia-programo-?lang=de programojn de la lasta Eŭropa

voĉdonado, kaj la Eŭropan programon http://e-d-e.org/-Nia-programoKantas la franca marista kanto: "Petit Jean avait trois bateaux, Trois bateaux c'est bien deux de trop,
Un suffit pour aller sur l'eau, Oh hisse et haut"....Ĵaĉo havis tri boatojn, El tri boatoj, du troas, Unu
sufiĉas por navigi, Ho hisu, alten hisu.
Krom tiuj tri programoj, kiuj similas, sed ne samas, estas multaj proponoj, menciitaj en la diskutoj.

Aliaj programaj eroj
La ĉi-subaj punktoj logike estu partoj de iu "komuna programo"
Pri Eŭropunia funkciado

Pri Europaj voĉdonoj oni ankaŭ legu http://www.front-democratique-europeen.eu/ (germane, france,
angle, itale) kiu priskribas pri oficialaj eŭropaj voĉdonoj, do ne taŭgas por nia interna problemo, sed
kies proponojn ni povus enigi en nia programo:
-trudi referendumon por estontaj traktatoj kaj pligrandigoj de Eŭropa Unio
-uzi nur unu voĉdona sistemo en 2014
-la Eŭropan Parlamenton rajtigi proponi leĝojn
Similajn proponojn oni trovas ĉehttp://www.newropeans.eu/index.php?lang=fr (tamen ili estas
kontraŭ nia ĉefa propono pri esperanto)
Sed...ĉu Eŭropa civila iniciato nun eblas? Ĉu EDE helpu UEA iniciaton aŭ kunlaboru kun aliaj
asocioj aŭ partioj? Vidu tion, kio estas tia iniciato (angle)
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/consultation_en.htm
Pri nia geografia operacia kampo

En europa-de@yahoogroups.de la ĉefa diskuto ne longe antaŭe estis, ĉu EDE igu "Unu Mondo"
partio. Tiu diskuto estas tipa de nia malfacileco por diskuti internacie, ĉar se oni trovas multajn
mesaĝojn pri tiu propono en europa-de@yahoogroups.de, oni trovas nur malmultajn en edefrancediscussions@googlegroups.com, . Jam ni havas bonan sintezon en la 12 Jul 2009 10:26:41
mesaĝon de wacha@nytud.hu al la listo ede-eu@googlegroups.com.
Pri nia nomo

La propono ŝanĝi nia nomo al "Eŭropo Esperanto", en ede-eu@googlegroups.com diskutita sen
konkludo ne ricevis multaj subtenoj en tiu listo, sed ne konkludota estu sen plia diskuto en europade@yahoogroups.de kaj ede-eu@googlegroups.com , kaj nature lige kun la antaŭa.
Pri ĉefa konstitucia artikolo

Alia grava diskuto estas pri "federacio" aŭ "konfederacio", tamen ne multa diskutita. En edeeu@googlegroups.com , je la 15 de novembro 2009 Guillem skribis la sekvan proponon:
"Kiam oni parolas pri Eûropa Konstruado, mi pensas, ke oni povas pli ĝuste diri: EDE celas
Eûropanan Federacion. Jen EDE estas europana federista partio.Sekve: vi ne estas
"konfederista"partio ne centralizista partio, Ĉu vi pensas ke ĝi taûgas ?"
Tamen tiu propono ricevis nur unu respondo (el Marc Anselmi): "Se la vorto "Federacio" implikas
la malaperon de la nunaj shatoj, tio ne taŭgas al mi."
La temon "federacio" ankaŭ proponas richard.grousset@laposte.net en sia mesaĝo je la 13a de
oktobro 2009, france, en edefrance-discussions@googlegroups.com

Programitaj agadoj
Aliaj diskutoj rilatas al agadoj, malgraŭ foje ne facilas diferencigi inter programo kaj agado

Lingvaj asocioj

Alia diskuto: kiel ni rilatu al la asocioj defendantaj naciajn aŭ lokajn lingvojn? En edefrancediscussions@googlegroups.com Didier Janot proponas sciigi ilin, ke niaj proponoj defendas:
– lingvan malsamecon en lernejo
– la rajton lerni ĉiujn Eŭropajn lingvojn en mezgradaj lernejoj
– la rajton lerni kaj labori en sia lingvo
– la plivalorigon de multilingveco kaj de interkompreno
– la respekto de la plurlingvismo fare de la Eŭropajn estrarojn
sed ne naskiĝis longa diskuto, nek diskuto en ede-eu@googlegroups.com
europo2@googlegroups.com aŭ europa-de@yahoogroups.de
Tamen estas subtenantoj en tiaj asocioj, tiel Marceau Déchamps (DLF) vidu linguarumdemocratia@googlegroups.com je la 12a de decembro 2006 kaj je la 10a de januaro 2007, kaj, pli
bone, estas subtenantaj asocioj vidu http://www.francophonie-avenir.com/Index.html paĝaro de
AFRAV
Por diskuti kun tiaj asocioj, bonan argumentitan pledon sendis richard.grousset@laposte.net al
edefrance-discussions@googlegroups.com je la 5a de septembro 2009. Sed, eble ĉar estas 22 paĝojn
teksto, ĝi ricevis neniun komenton. Kiam aprobita tiu teksto estu tre bona baza teksto por
EDE_emaj paroladantoj.
Aliaj lingvorilatontaj agadoj

Tiujn agadproponojn oni trovas en http://groups.google.com/group/europe2014 , de Didier Janot
proponita (ĉi-sube markitaj DJ), kaj en la mesaĝo de guillaume.h.roussel@gmail.com je la 17a de
junio 2009 en la listo edefrance-discussions@googlegroups.com . (markitaj GR)
Komuniki ĉefe pri Esperanto (DJ)

Esperanto taŭgas por Eŭropo, kaj por Eŭropanoj
Esperanto samrajtigas ilin.
Anigi novajn anojn (DJ)(GR)

Tiel ni havos pli multon da homoj kaj da mono en 2014
Publikajn kunvenojn en ĉiuj departementoj organizi.
Plibonigi nian statuton (DJ)(GR)

Tiel plia homoj, volontuloj partoprenu agadojn de la estraro
Plibonigi la administron de niaj anoj (DJ)

Kaj tiel igi pli komunikonta, rete kaj nerete
Novigi niajn paĝarojn (GR)

Kaj plibonigi lian referencligojn.
Verki novan filmon, kaj varbi ilin en retpaĝaroj
Sendi informojn al la amaskomunikiloj (GR)
Pri niaj koncernaĵoj, kaj pluvivigi "Eŭropa Voĉo"
Subteni esperantemajn kandidatojn al naciaj aŭ lokaj voĉdonoj (GR)

Laŭ ne nun konitaj rimedoj.

Sendi al Eŭropa Parlamento fikcian EDE-deputiton (GR)

Kaj sciigi siajn voĉdonojn. Eble, ekzemple, li estus partopreninta al
http://www.se2009.eu/fr/reunions_actualites/2009/9/8/transparence_et_clarte_du_langage_juridiqu
e_dans_l_ue , (vidu mesaĝon, kiun pierre.dieumegard@free.fr sendis nerekte al listo
europo2@googlegroups.com per mesaĝo de alekska@gmail.com je la 31a de aŭgusto 2009.)
Ne restu sen kontakto kun la asocioj de gepatroj de lernantoj aŭ kun la asocioj de
instruistoj,

vidu en edefrance@yahoogroupes.fr la mesaĝojn de jean-pierre.lambert94@orange.fr je la 27a, de
ghmcl@wanadoo.fr je la 31a, de julio 2009, plie diskutita de didier.janot@free.fr je la 31 de julio,
kaj de eliz.barbay@wanadoo.fr je la 6a de aŭgusto.
La mesaĝo de didier.janot@gmail.com enlistigas tiajn asociojn (eksteraj-rilatoj@yahoogroupes.fr,
je la 14a de oktobro 2009.
Kiu estas la antaŭa programo?

Fakte ni havas du (al menaŭ) programojn
En http://e-d-e.org/-Nia-programo- estas esperantlingva programo, tradukita al la germana en
http://e-d-e.org/-Nia-programo-?lang=de kaj al la franca en http://e-d-e.org/-Nia-programo-?
lang=fr (kun rimarko, ke ĝi ne estas ĝisdatigita laŭ la Esperanta origina teksto).
En http://www.europe2009.fr/?Notre-programme oni trovas iun nur Francian EDE_an programon,
pri kio 8 ŝangproponojn senditajn estis de jbizet-ede@voila.fr je la 22a junio 2009 al listo
edefrance-discussions@googlegroups.com . Tiu franca programo ne estas "nur" la traduko de la
"Eŭropa" programo . De la "europe2009" Franca programo ni ne havas esperantan tradukon, do la
nefrancaj EDE-anoj ne konu ĝin.
Sed, ĉu ni nacie diskutu pri programoj aŭ ĉu nur Eŭrope? Aŭ generala Eŭropa programo kaj
subordigataj naciaj programoj? Tiu demando rilatas kun nia posicio pri federalismo....

Konkludo
Ni havos multajn laborojn. La unua el ili estas organizi la diskutojn, kaj inkludi tiun organizon en
niaj statutoj. Tio jam estas planita.
La prezenta teksto nur estas listo de jam proponitajn diskutindajn koncernaĵojn.

