Persbericht
Burgerinitiatief van de Eŭropa Esperanto Unio (EEU)
„Aanbeveling om de Europese Hymne in het Esperanto te zingen“
Gisteren heeft de EEU, gebruik makend van het recht, dat het Verdrag van Lissabon verleent aan de
burgers, voorstellen te doen om de doeltreffendheid van de EU-Verdragen te verbeteren, haar
voorstel tot registratie door de Europese Commissie verstuurd, dat:
"De EU zou het zingen van de Europese Hymne in de neutrale taal Esperanto moeten aanbevelen
volgens de hierbij gevoegde woorden van Umberto Broccatelli, wanneer vertegenwoordigers van de
Lidstaten samen willen uitdrukken, dat ze behoren tot een gemeenschappelijk Europa dat gelijke
rechten verzekert."
De doelstellingen van dit burgerinitiatief zijn:
1) een gemeenschappelijke Europese identiteit verstevigen in harmonie met nationale en regionale en
andere identiteiten, en zo de EU efficiënter maken voor de burgers;
2) de deelname van de burgers aan de Europese integratie bevorderen;
3) de doelstellingen 1) en 2) bereiken door woorden van een neutrale, pan-Europese taal die het de
burgers mogelijk maakt samen te zingen;
4) de eerbied voor de gelijkheid van alle Europese talen veilig te stellen;
5) de twee elementen uit het EU-motto "eenheid in verscheidenheid" opnieuw bevestigen en terug in
evenwicht te brengen, en te garanderen dat men niet te veel de nadruk legt op verscheidenheid, en
ook niet te weinig op eenheid.
Bij het 7-ledig steuncomite uit 7 verschillende EU-landen behoort de Nobelprijs-winnaar Professor
Reinhard Selten uit Duitsland, en de bekende politicus Marco Pannella uit Italië.
Men kan de tekst lezen en de muziek van de Europese Hymne van EEU beluisteren bij
www.europo.eu/euhropa-himno, waar ook vertalingen zijn in elk van de 23 officiële talen van de EU, in
het Kroatisch, en in meerdere regionale en minderheidstalen en wereldtalen (Chinees, Arabisch,
Russisch, Japans, Hindi, Bengaals, Indonesisch). Andere vertalingen zijn welkom.
De Europese Commissie heeft nu 2 maanden tijd om te beslissen of zij zal aanvaarden het voorstel te
registreren. Indien de Commissie aanvaardt dat het voorstel van de EEU de EU-Verdragen helpt
bewerkstelligen, en dat het maken van dit voorstel behoort tot de bevoegdheden van de Commissie,
dan zal EEU beginnen met het verzamelen van 1 miljoen ondertekeningen in de 27 EU-landen om het
de Europese Commissie mogelijk te maken dit wetsvoorstel in overweging te nemen. Het is belangrijk
te onderstrepen dat men dit via internet zal kunnen ondertekenen.
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