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Het is mij een groot genoegen mijn groeten te zenden aan alle deelnemers van het 96-
ste Wereld-Esperantocongres. 
 
Door het accent te leggen op "dialoog en wederzijds begrip", het VN-onderwerp voor 
het huidige Internationale Jeugdjaar, draagt u bij aan het uitdragen van de idealen van 
vrede, vrijheid, vooruitgang en solidariteit, die onmisbaar zijn om de jeugd aan te 
moedigen en de Milleniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken. 
 
Deze edele doelstellingen worden gedeeld door de UNESCO, wiens Lidstaten – ik 
citeer uit onze grondwet – "vastbesloten zijn de communicatiemiddelen tussen de 
volkeren te ontwikkelen en deze middelen aan te wenden ten einde wederzijds begrip 
en een juistere en volmaaktere kennis van elkaars leven te verhogen". 
 
Talen zijn specifieke eigenschappen van het menselijk bestaan, die het hele bereik van 
menselijke emoties, meningen en waarden omvatten. Talen functioneren als onmisbare 
dragers van dialoog, verdraagzaamheid en respect tussen de volkeren, sociale groepen 
en generaties. 
 
De Esperanto-beweging, meer dan honderd jaar geleden opgericht, zet zich met 
volharding in voor de gelijkberechtiging van talen, culturen en volkeren in de wereld. 
UNESCO is er evenzeer ervan overtuigd dat veeltaligheid onmisbaar geworden is  om 
de ongelofelijke diversiteit te bewaren, die het mensdom kenmerkt, vooral in de huidige 
tijd van steeds verder groeiende mondialisatie. Overigens werd veeltaligheid als een 
integraal deel van onze identiteit ruim erkend als een strategische factor voor vrede en 
duurzame ontwikkeling. 
 
UNESCO heeft derhalve lof voor de inspanningen van Esperantisten overal in de 
wereld gedurende de laatse decennia. In verband daarmee vormt het 96-ste Wereld-
Esperantocongres een waardevolle bijdrage in de strijd om de taaldiversiteit en om het 
wederzijdse begrijpen naar voor te brengen. 
 
Aan de Wereld-Esperantovereniging en aan alle deelnemers van dit 96-ste Wereld-
Esperantocongres wil ik mijn warmste wensen uitdrukken voor vruchtbare en 
stimulerende werkzaamheden. 
 
 

Irina Bokova 

 
 
 
In het Nederlands vertaald door Leo De Cooman 
 
Originele tekst (in het Engels):  
Message from Irina Bokova, Director-General of UNESCO, on the occasion of the 96th World 
Esperanto Congress, Copenhagen, 23 July 2011 

mailto:Leo.De.Cooman@pandora.be
http://www.linguistic-rights.org/unesco/
http://www.linguistic-rights.org/unesco/

