Pressemeddelelse
Borgerinitiativ fra den Europæiske Esperanto-Union (EEU)
„Anbefaling af at synge Europas hymne på esperanto“
EEU har i går benyttet sig af den ret, som Lissabon-traktaten giver borgerne, til at fremsætte forslag til
hvordan EU-traktaternes virkeliggørelse kan forbedres, og har fremsendt det forslag til EuropaKommissionen, at:
“EU anbefaler at Europas hymne afsynges på det neutrale sprog esperanto, med den medsendte
tekst af Umberto Broccatelli, når repræsentanter fra medlemsstaterne sammen vil udtrykke deres
tilhørsforhold til et fælles, ligeberettiget Europa.”
Formålene med dette borgerinitiativ er:
1. at befordre en fælles europæisk identitet i harmoni med nationale, regionale og andre identiteter,
og således gøre EU mere konkret for borgerne;
2. at udvide borgernes deltagelse i den europæiske integration;
3. at befordre (1) og (2) gennem en tekst på et neutralt, al-europæisk sprog for at gøre det muligt for
borgerne at synge i fællesskab;
4. at sikre samme respekt for alle europæiske sprog;
5. at fastslå og afbalancere de to elementer i EU’s motto, “forenet i mangfoldighed”, så det sikres, at
hverken mangfoldigheden bliver overbetonet eller enheden underbetonet.
I initiativkomiteen, som har 7 medlemmer med bopæl i 7 forskellige EU-lande, sidder bl.a.
nobelpristageren professor Reinhard Selten fra Tyskland og den kendte politiker Marco Pannella
fra Italien.
EEU’s tekstforslag til Europas traditionelle hymne kan høres på www.europo.eu/eo/euhropa-himno,
hvor der også kan findes oversættelser til alle EU’s 23 officielle sprog, foruden til kroatisk, flere
regionale mindretalssprog og verdenssprog (kinesisk, arabisk, russisk, japansk, hindi, bengalsk,
indonesisk). Yderligere oversættelser modtages gerne.
Europa-Kommissionen har nu 2 måneder til at beslutte om forslaget skal tages op til registrering. Hvis
Kommissionen godtager, at EEU’s forslag faktisk hjælper til med virkeliggørelsen af EU-traktaterne, og
at det er inden for Kommissionens kompetence at stille et sådant forslag, vil EEU begynde
indsamlingen af 1 million underskrifter i de 27 EU-lande for at gøre det muligt for EuropaKommissionen at overveje et lovforslag. Det er vigtigt at understrege, at det bliver muligt at
underskrive via internettet.
For yderligere informationer kan man kontakte sean.oriain@web.de (0032496-597763) eller
jozef.reinvart@gmail.com.
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