Sajtóközlemény
Az Európai Eszperantó Unió (EEU) polgári kezdeményezése
„Ajánlás az Európai Himnusz eszperantó nyelvű éneklésére”
Az EEU a tegnapi napon élt a Lisszaboni Szerződés által a polgárok részére biztosított azon joggal,
hogy javaslatokat tehetnek az EU szerződések hatékonyabb működtetésére, ezért jegyzékbe vétel
céljából megküldte az Európai Bizottság számára a javaslatát, miszerint:
„Az EU adjon ki ajánlást a tekintetben, hogy az Európa Himnuszt a semleges eszperantó nyelven
énekeljék Umberto Brocatelli szövegével minden olyan alkalommal, amikor a tagállamok képviselői
együttesen akarják kifejezni a közös, egyenrangú Európához való tartozásukat.”
E polgári kezdeményezés céljai:
1./ segíteni tovább erősíteni a közös európai identitást a nemzeti, regionális és más identitásokkal
összhangban, s ezáltal még hatékonyabbá tenni az EU-t a polgárok számára;
2./ növelni a polgárok részvételét az európai integrációban;
3./ segíteni elérni az 1. és 2. célt egy semleges össz-európai nyelv szavaival, lehetővé téve, hogy a
polgárok együtt énekeljék;
4./ biztosítani az azonos megbecsülést minden európai nyelv számára;
5./ újfent megerősíteni és kiegyensúlyozni az EU jelmondatának két elemét, az „egység a
sokféleségben”-t, biztosítandó, hogy ne hangsúlyozzák túl a sokféleséget és ne kicsinyeljék le az
egységet.
Az EU hét különböző tagországában lakó héttagú támogatói bizottságban részt vesz a Nobel díjas
Reinhardt Selten professzor Németországból és az ismert politikus, Marco Pannella Olaszországból.
Az EEU tradicionális Európai himnuszát meghallgathatják a www.europo.eu/eo/euhropahimno oldalon,
ahol megtalálható az EU 23 hivatalos nyelvére, továbbá horvátra és több regionális kisebbségi
nyelvre, illetve a világnyelvekre (kínai, arab, orosz, japán, hindi, bengáli, indonéz) lefordított szövege
is.
Az Európai Bizottságnak most két hónap áll rendelkezésére annak eldöntésére, hogy elfogadja-e a
javaslatot regisztrációra. Ha a Bizottság elfogadja, hogy az EEU javaslata ténylegesen segíti az EU
szerződések működését, és hogy egy ilyen javaslat megtétele a Bizottságnak hatalmában áll, az EEU
el fogja kezdeni az 1 millió aláírás összegyűjtését a 27 EU országban, hogy lehetővé tegye az Európai
Bizottságnak a törvényjavaslat véleményezését. Fontos hangsúlyozni, hogy az aláírások majd a
világhálón keresztül is megtehetők lesznek.
További információkért forduljon sean.oriain@web.de (0032496-597763) vagy
jozef.reinvart@gmail.com címekhez.
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