Δελτίο Τύπου
Πρωτοβουλία πολιτών της Ευρωπαϊκή Εσπεραντικής Ένωσης
«Οδηγία να ψάλλεται ο ευρωπαϊκός ύμνος στην Εσπεράντο»
Η Ευρωπαϊκή Εσπεραντική Ένωση έκανε χθες χρήση του δικαιώματος που η Συνθήκη της Λισαβόνας
παρέχει στους πολίτες, να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους που αποσκοπούν στην αποτελεσματική
εφαρμογή των Συνθηκών της Ε.Ε. και απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβούλευση την
παρακάτω πρόταση:
«Η Ε.Ε. να συστήσει να ψάλλεται στην ουδέτερη γλώσσα Εσπεράντο, στους συνημμένους στίχους του
Umberto Broccateli, ο ευρωπαϊκός ύμνος, κάθε φορά που οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών θέλουν
να εκφράσουν από κοινού την υπαγωγή τους στην κοινή Ευρώπη των ίσων δικαιωμάτων».
Στόχοι αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι:
1) να βοηθήσει την ενδυνάμωση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας σε αρμονία με τις εθνικές,
τοπικές και άλλες ιδιαιτερότητες και έτσι να κάνει πιο αποτελεσματική την Ε.Ε. για τους πολίτες,
2) να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,
3) να βοηθήσει να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί με λέξεις της ουδέτερης, πανευρωπαϊκής
γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να τραγουδούν μαζί,
4) να διασφαλίσει τον ίσο σεβασμό προς όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες,
5) να επιβεβαιώσει και να εξισορροπήσει ξανά τα δύο στοιχεία του ρητού της Ε.Ε. «ενότητα στη
διαφορετικότητα», ώστε να καταστεί βέβαιο ότι δεν υπογραμμίζεται περισσότερο η διαφορετικότητα και
λιγότερο η ενότητα.
Στην επταμελή επιτροπή των υποστηρικτών, αποτελούμενη από κατοίκους επτά διαφορετικών χωρών
της Ε.Ε., μετέχει ο νομπελίστας καθηγητής Reinhard Selten από τη Γερμανία και ο γνωστός
πολιτικός Marco Pannella από την Ιταλία.
Το κείμενο του παραδοσιακού ευρωπαϊκού ύμνου της Ευρωπαϊκής Εσπεραντικής Ένωσης μπορεί
κανείς να το ακούσει στο www.europo.eu/eo/euhropa-himno, όπου υπάρχουν μεταφράσεις σε όλες, τις
23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., στην Κροατική και σε πολλές τοπικές μειονοτικές γλώσσες και εθνικές
γλώσσες (Κινεζική, Αραβική, Ρωσική, Ιαπωνική, Ινδική, Βεγγαλική, Ινδονησιακή). Άλλες μεταφράσεις
είναι ευπρόσδεκτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα μπροστά της δύο μήνες για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί να
εισάγει προς συζήτηση την πρόταση. Αν η Επιτροπή αποδεχθεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Εσπεραντικής Ένωσης πράγματι βοηθά τη λειτουργία των Συνθηκών της Ε.Ε. και ότι το να κάνει
τέτοια πρόταση είναι εντός των δυνατοτήτων της Επιτροπής, τότε η Ευρωπαϊκή Εσπεραντική Ένωση
θα αρχίσει τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών από τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., ώστε να
διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκτιμήσει μια τέτοια νομοθετική πρόταση. Αξίζει να
υπογραμμισθεί ότι θα μπορεί κανείς να υπογράφει μέσω του Διαδικτύου.
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