Meddelelse fra Irina Bokova,
Generaldirektør for UNESCO
i anledning af den 96. Verdens-Esperantokongres
København, 23. juli 2011
Det glæder mig at kunne udddele mine hilsener til alle deltagerne I den 96. VerdensEsperantokongres.
Ved at fokusere på “dialog og gensidig forståelse”, emnet valgt for FN’s aktuelle
Internationale Ungdomsår, bidrager I til at fremme idealerne om fred, frihed,
fremskridt og solidaritet, som er væsentlige for at myndiggøre ungdommen og
opfylde FN’s 2015-mål.
Disse ædle mål deles af UNESCO hvis medlemsstater er “fast besluttede på at
udvikle og øge kommunikationsmidlerne mellem deres fork og at anvende disse
midler til fordel for gensidig forståelse og for et sandere og mere fuldkomment
kendskab til hinandens liv”, som der står i vores Vedtægter.
Som et karakteristisk træk ved den menneskelige eksistens, der omfatter hele
spektret af menneskelige følelser, synspunkter og værdier, tjener sprogene som
uundværlige midler til dialog, tolerance, forståelse og respekt mellem folkeslag,
sociale grupper og generationer.
Esperanto-bevægelsen, grundlagt for over et århundrede siden, er en urokkelig
fortaler for ligestilling mellem verdens sprog, kulturer og folkeslag. Tilsvarende er
UNESCO overbevist om, at flersprogethed er blevet afgørende for at bevare den
vidunderlige mangfoldighed, der kendetegner menneskeheden, især i den
nuværende æra med stadigt voksende globalisering. Hertil kommer at
flersprogethed, som en integreret del af vores identitet, er blevet bredt anerkendt som
en strategisk faktor for fred og bæredygtig udvikling.
UNESCO bifalder derfor esperantisternes enorme bestræbelser over hele verden i de
seneste årtier. I denne henseende udgør den 96. Verdens-Esperantokongres et
værdifuldt bidrag til kampen for at bevare og fremme den sproglige mangfoldighed og
gensidig forståelse.
Til Verdens-Esperantoforeningen og til alle deltagerne i denne 96. Verdenskongres,
vil jeg gerne udtrykke mine bedste ønsker for frugtbare og stimulerende diskussioner.
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