Comunicat de premsa
Iniciativa ciutadana de la Unió Europea de Eǔropa Esperanto Unio (EEU)
“Recomanació per cantar l’himne europeu en Esperanto”
Ahir EEU feu ús del dret, reconegut al Tractat de Lisboa als ciutadans, per presentar llurs propostes
per millorar l’eficàcia i el funcionament dels tractats de la Unió Europea i envià a la Comissió Europea
pel seu registre la proposta que:
“La UE recomani el cant de l’himne europeu en la llengua neutral Esperanto, segons el text annex
d’Umberto Brocatelli, quan els representants dels estats membres vulguin expressar conjuntament
llur pertinença a una Europa comuna i amb igualtat de drets.”
Els objectius d’aquesta iniciativa ciutadana són:
1) ajudar a enfortir el sentiment d’identitat europea de manera harmònica amb les identitats
nacionals, regionals o d’altres , i així fer la UE més eficaç pels ciutadans.
2) eixamplar la participació dels ciutadans en la integració europea
3) ajudar a assolir 1 i 2 fent possible als ciutadans cantar junts en una llengua neutral i de tota
Europa.
4) assegurar el mateix respecte per a totes les llèngües europees;
5) Reafirmar i reequilibrar els dos elements del lema de la UE, “unitat en la diversitat” per
assegurar que no es faci excessiu èmfasi en la diversitat ni massa poc en la unitat.
Entre els 7 membres del comitè de suport, residents a 7 diversos països membres hi ha el Premi
Nobel Professor Reinhard Selten d’Alemanya, i el conegut polític italià Marco Pannella.
El text de l’himne tradicional de la UE es pot escoltar a www.europo.eu/eo/euhropa-himno, on també
hi trobareu les traduccions a les 23 llengües oficials de le UE, al croat, a diverses llèngües regionals,
minoritzades i a algunes llèngües d’arreu del món (xinès, àrab, rus, japonès, hindi, bengalí, indonesi).
Altres traduccions seran benvingudes.
La Comissió europea disposa ara de 2 mesos per decidir si accepta registrar la proposta. Si la
Comissió accepta que la proposta de EEU és efectivament útil pel funcionament dels tractats de la
UE, i que fer aquesta proposta està entre les competències de la Comissió, EEU començarà la
recollida del milió de signatures als 27 països membres de la UE per fer possible que la Comissió
Europea consideri aquesta proposta legislativa. És important destacar que es podrà signar per
internet.
Per informacions addicionals podeu contacteu amb sean.oriain@web.de (0032496-597763) o
jozef.reinvart@gmail.com
Brusselles, 2 d'abril de 2012

