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Kelkaj lingvaj rajtoj

+

Homaj rajtoj

=

LINGVAJ HOMAJ RAJTOJ 

(LHR)
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Kion volas UEA, por kio ĝi luktas: 

- respektigi ĉiun lingvon

- justa komunikado / lingva justeco 

UEA proponas: 

Esperanton, kiel alternativan solvon 

elinter la hodiaǔaj lingvoj 

por interetna komunikado kun respekto al identeco

Lingvaj rajtoj che UN, Unesko:

UN-sistemo

Universala Deklaro pri Homaj rajtoj

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=1115


Diversaj rajtoj por div. grupoj:

hierarkioj: iuj havas pli da rajtoj

• 1. Lingvaj plimultoj / regantaj lingvoparolantoj

kontraǔ minoritataj / regataj 
lingvoparolantoj

–Naciaj (originalaj) minoritatoj

–Indiĝenaj popoloj

–Enmigrintaj minoritatoj

–Rifuĝintaj minoritatoj

–2. Parolantoj de voĉlingvoj kontraŭ gestolingvanoj



Lingvaj Homaj Rajtoj

povus efiki favore al:

Subteno al integriĝo kaj defendo de popoloj kontraŭ 

perforta asimilado;

Subteno de pozitivaj ŝtatpolitikoj pri minoritataj 

lingvoj

Prevento de lingva genocido; 

Subteno de konservado de la monda lingva 

diverseco; 

Subteno al preventado de konfliktoj



Lingvo forestas el devigaj edukaj 

paragrafoj en homrajtaj instrumentoj:

Universala Deklaracio de 

Homaj Rajtoj (1948):  la 

paragrafo pri edukado (26) 

tute ne mencias pri lingvo.



Edukaj lingvaj homaj rajtoj, 

speciale

la rajto je edukado en la gepatra lingvo 

estas inter la plej gravaj rajtoj 

de ĉiu minoritato.



Sen tiu rajto, infanoj de minoritato en 

lernejo, devas akcepti subtrahan 

instruadon: per la lingvo de la 

dominanta/plimulta lingvo.

La minoritato ne plu estos minoritato

(modifigo de identeco).

Ne povos integriĝi, sed estas devigata 

transpreni la dominantan lingvon, 

asimili tion.
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Asimilado estas 

subtraha,

deviga

Integrado estas 

aldona, 

memvola
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Kio okazas al la 

lingvoj de la mondo 

hodiaŭ? Ĉu ili estas 

protektataj, 

konservataj?

NE!
Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


Lingvoj estas mortigataj 

nuntempe pli rapide 

ol iam ajn antaǔe

en la homa historio
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Ĉu 300-600 (parolataj) lingvoj restos 

en 2100?

Optimismaj 
taksadoj:

50%
de la hodiaŭ 

parolataj lingvoj 
verŝajne 

malaperos, aŭ 
estos severe 

endanĝerigata

en 2100
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Ĉu 300-600 (parolataj) lingvoj restos 

en 2100?

Optimismaj 
taksadoj:

50%
de la hodiaŭ 

parolataj lingvoj 
verŝajne 

malaperos, aŭ 
estos severe 

endanĝerigata

en 2100

Pesimismaj, 
tamen realismaj 

taksadoj:

90-95%
malaperos, aŭ 

estos severe 
endanĝerigata

en 2100
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Kial lingvoj mortas?

Estas du paradigmoj
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lingvo-morto

kaj 

lingvo-murdo.

Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


MORTO
 Lingvo simple malaperas 

nature…

 Lingvoj sin mortigas; 
parolantoj forlasas ilin 
memvole pro ‘teknikaj’ 
kialoj, pro decido 
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MORTO
 Lingvo simple malaperas 

nature…

 Lingvoj sin mortigas; 
parolantoj forlasas ilin 
memvole pro ‘teknikaj’ 
kialoj, pro decido 

MURDO
 Oni bruligas la 

bibliotekojn
 Edukaj sistemoj, 

amaskomunikiloj, ktp. 
partoprenas, kaŭzas  
lingvan kaj kulturan 
‘genocidon’.
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Kio estas murda lingvo?

”grandaj”n lingvojn oni lernas 

subtrahe (-)

(‘je kosto’ de la gepatra lingvo)

kaj ne aldone (+)

(al la gepatra lingvo), 

tial ili iĝas MURDAJ LINGVOJ
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“Esti” murda lingvo NE estas

karakteriza trajto de lingvo. 

Temas pri ties funkciado en rilato

kun aliaj lingvoj.

IU AJN lingvo povas iĝi murda

lingvo en rilato al kelkaj aliaj

lingvoj.

Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


Kaj ne la lingvoj ‘murdas’ unu la alian.

Temas pri la                                   

forto-rilato                                            

inter la parolantoj de la lingvoj,          

malegalaj rilatoj,                              

kiuj estas malantaŭ la                      

malegalaj rilatoj inter la lingvoj.
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MURDAJ LINGVOJ:

Serioze minacas 

la mondan lingvan diversecon
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La angla lingvo estas 

hodiaŭ la plej granda 

murda lingvo

en la mondo…
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Ni bezonas

LINGVAJN HOMAJN RAJTOJN 

EN LA EDUKADO 

kaj

KONSERVADON, PLU-EVOLUIGON

de 

ĈIU LINGVO DE LA MONDO
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Krom preventi lingvan genocidon, 

multaj kialoj ekzistas por

havi lingvajn homajn rajtojn

Unu el tiuj estas tre grava:

la rilato inter

biodiverseco kaj lingva kaj kultura diversecoj. 

Vidu la Terralingua-libron, skribitan de

Skutnabb-Kangas, Maffi & Harmon por Unesko:     

http://www.terralingua.org/blog/2003/07/16/sharing/

kaj: 

http://www.linguistic-rights.org/rio/
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Pri  

Universala Esperanto-Asocio

kaj 

Lingvaj Rajtoj:
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Komisiitoj de UEA en 2013

- Unuiĝintaj Nacioj:
Ĝenevo - Ĉefreprezentanto: Stefano Keller 

Reprezentantoj: Verena Graf, Nicole Margot, Cesco Reale, Adrian Tanner

Novjorko - Ĉefreprezentanto: Humphrey Tonkin

Reprezentantoj: Ulrich Becker, Neil Blonstein, Ria Boemi 

Vieno - Ĉefreprezentanto: Hans Michael Maitzen

Reprezentanto: Bernhard Tuider 

- Unesko, Parizo: 
Ĉefreprezentanto: Renée Triolle

Reprezentantoj: Barbara Despiney, François Lo Jacomo, Guillaume Armide 

http://www.uea.org/vikio/Eksteraj_Rilatoj_de_UEA
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UN en Ĝenevo: kiel UEA kunlaboras en la 

programo de Unuiĝintaj Nacioj 

pri Homaj Rajtoj?

Ĉ ĉ Ĝ
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UN en Ĝenevo: kiel UEA kunlaboras en la 

programo de Unuiĝintaj Nacioj 

pri Homaj Rajtoj?

La teamo de UEA ĉe UN en Ĝenevo
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

• La programo de Unuiĝintaj Nacioj pri homaj 

rajtoj laboras por

- realigado kaj 

- defendo

- de la homaj rajtoj de ĉiuj, 

- stimuli kaj kontroli pri ties respekto

ĉie en la mondo. 
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

• Tiun laboron faras diversaj institucioj, organoj kaj 

mekanismoj de UN, kies komuna celo estas la 

defendado kaj akirigo de la homaj rajtoj civilaj, 

kulturaj, (lingvaj), ekonomiaj, politikaj kaj sociaj, 

internacie agnoskitaj kaj proklamitaj kadre de la 

Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj antaŭ 65 

jaroj, la 10-an de decembro 1948.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

• Por disponigi efikajn realigilojn de tiuj celoj kaj 

deklaracioj, posteno kaj oficejo de 

Alta Komisiito de UN pri Homaj Rajtoj

estis kreitaj per rezolucio 

la 20-an de decembro 1993 

(45 j. post UDHR). Kiel 

tutmonda aŭtoritato pri homaj rajtoj,

tiu oficejo estas taskigita kaj respondeca pri la 

efektivigo de la homrajta programo de UN.  
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj:

La aktuala Alta Komisiito estas

s-ino Navi Pillay ekde septembro 2008.              

Ŝia oficejo (kun ĉefsidejo en la palaco

Wilson, Ĝenevo kaj kun oficejo en la Novjorka sidejo

de UN) kunlaboras kun registaroj, naciaj homrajtaj

institucioj (NHRI), NROj kaj aliaj agantoj de la civila

socio por realigi tre ageman kaj dinamikan

engaĝiĝon de ĉiuj favore al la homaj rajtoj. Ĝi agas

sub la superrigardo, kontrolo de la Ĝenerala

Asembleo kaj de la Ekonomia kaj Socia Konsilio

(EKOSOK [akreditado]).
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj
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Okazas UN-eventoj ankaŭ ekster la 3 ĉefaj UN-oficejoj, 

kiel ekz. la konferenco de NRO-j en Bonn (2011, v. supre) 

kaj tiu en Rio (2012, sube), kiujn aktive partoprenis esperantistoj.

http://www.linguistic-rights.org/rio/
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

OAKHR: pli ol 900 kunlaborantoj, pli ol la duono el tio laboras sur la tereno en oficejoj de 

diversaj landoj, regionoj, inkluzive konsilantojn pri homaj rajtoj kaj membrojn de la 

pacmisiaj unuoj de UN.

La mandato de la Alta Komisiito pri Homaj Rajtoj (laŭ rezolucio 48/141) estas: 

- Stimuli al efektivigo de ĉiuj homaj rajtoj por ĉiuj kaj defendi tiujn rajtojn;

- Sendi rekomendojn al la koncernaj organoj de UN pri plibonigo de la realigado kaj 

protektado de homaj rajtoj;

- Stimuli kaj protekti la rajton je evoluo;

- Provizi teknikan asiston por homrajtaj aktivecoj; 

- Kunordigi la programojn de UN pri edukado je homaj rajtoj kaj publika informado;

- Aktive roli en la malaperigo de bariloj starantaj antaŭ la realigo de homaj rajtoj;  

- Aktive roli malhelpante daŭrigon de malrespekto aŭ rompo de homaj rajtoj; 

- Dialogi kun registaroj cele al certigo de respekto al ĉiuj homaj rajtoj;

- Plibonigi internacian kunlaboron;

- Kunordigi la aktivecojn pri faciligo kaj protekto de homaj rajtoj ene de la UN-sistemo;

- Raciigi, adapti, plifortigi kaj simpligi la mekanismojn de Unuiĝintaj Nacioj, kiuj traktas la 

homajn rajtojn;
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Laboro de la oficejo de la Alta Komisiito pri Homaj Rajtoj:

a) Laŭtemaj laboroj: 

- Diskrminacio

- Infanoj

- Klimato, naturĉirkaŭaĵo

- Rajtoj ekonomiaj, sociaj, kulturaj, ~ je sano, loĝejo, manĝaĵo, akvo

- Handikapitoj

- Edukado pri homaj rajtoj

- Rasismo

- Sklaveco 

- … 

- …

b) Pri-normaj laboroj (prilaboro de novaj reguloj)

c) Prisekvado (aplikado de normoj) 

d) Realigadoj sur la tereno (teknika asisto al registaroj)

e) Edukado pri homaj rajtoj
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Ĉefa organo interregistara de UN respondeca pri homaj rajtoj :

- 47 membro-ŝtatoj kun reprezentado en Ĝenevo, 

- Almenaŭ 10 semajnoj de kunsidoj jare, en almenaŭ tri sesioj, kun eblaj specialaj 

sesioj

- Dependas rekte de la Ĝenerala Asembleo

Ĝia ĉefa rolo estas elimini la rompojn de homaj rajtoj. 

Unua kunsido okazis en 2006. NRO-j povas ĉeesti, observi, kontribui dum specifaj 

kunsidoj kaj momentoj.

El la partoprenantaj 47 membro-ŝtatoj estas eksigeblaj ŝtatoj, en kiuj gravaj kaj 

ripetataj rompoj de homaj rajtoj okazis. 
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Universala perioda ekzameno:

Ĉiun 4-an jaron la membro-ŝtatoj estas ekzamenataj laŭ la Ĉarto de UN kaj laŭ la 

UDHR, sindevontigoj kaj internacia juro. 

Informoj alvenas de la ŝtatoj, de UN kaj de NROj, kiujn pritraktas laborgrupo. 

Sekvos raporto en sesio de la HRK kaj posta prisekvado.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Konsulta komitato:

Ĝi laboras pri la plibonigo, pliefikigo de la HRK mem, 

proponas novajn esplordirektojn.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Proceduro de plendoj:

Tiu mekanismo de la HRK traktas kazojn de faktaj rompoj de homaj rajtoj kaj 

fundamentaj liberecoj, surbaze de komunikoj de individuoj, grupoj, organizaĵoj, 

atestitaj per fidindaj kaj kredeblaj pruvoj.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Specialaj proceduroj:

Ĝenerala nomo de mekanismoj ekfunkciigataj okaze de kontrolo, konsilado aŭ

raportado pri la situacio koncerne homajn rajtojn en iu difinita lando, aŭ kaze de

ekapero de gravaj rompoj de homaj rajtoj en la mondo. Aktivecoj respondaj:

informiĝo, analizo, studo de kazoj, urĝa alvoko al ŝtatoj koncernataj, alvoko pri

korektado, konsilo, kunlaboro.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Laborgrupoj:

Laborgrupo pri rajto je evoluo, kun nelimigita nombro de partoprenantaro. En 2007

mandato plilongigita por 2 jaroj. Unu sesio kvintaga jare. Pri la progreso atingita,

ekzamenado de raportoj de ŝtatoj.
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UEA kaj la UN-sistemo 

pri Lingvaj Rajtoj

‘Lingvaj rajtoj en la mondo: la aktuala stato’

Simpozio okaze de la

100-jariĝo de Universala Esperanto-Asocio (UEA)

kaj de la 60a datreveno de la 

Universala Deklaro pri Homaj Rajtoj,

Unuiĝintaj Nacioj, Ĝenevo, 2008 aprilo 24

http://www.linguistic-rights.org/eo/programo.html
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Socia Forumo:

Unua kunsido en 2008 kun temo: malriĉeco. UEA intervenis. 

http://www.youtube.com/EsperantoTv

http://www.youtube.com/watch?v=YKsVGBSBG2k&list=UUCtLr2i65Uql5VuCZSrgU

Dw
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Forumo pri Minoritatoj:

Raporto de sendependa eksperto kaj informoj de la civila socio.  

Unua sesio: 15-16 decembro 2008. 

UEA alparolis ĉiujare en tiu forumo dekomence.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Ekspertaj Mekanismoj pri la Rajtoj de Indiĝenaj Popoloj:

Kvin sendependaj ekspertoj por 3 jaroj. Speciala raportanto. 

UEA alparolas ĉiujare en tiu forumo.
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La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Funkciado de la Homrajta Konsilio. Ĝiaj organoj, taskoj, mekanismoj:

Mekanismoj de prisekvado de la agadprogramo de Durban:

Grupo de lukto kontraŭ diskriminacio. 

Laborgrupo interregistara kun nelimigita nombro de NROj

Ekspertoj. 

Laborgrupo pri afrikdevenaj personoj.

Speciala komitato por normoprilaborado 

Pretiga komitato de konferencoj de prisekvado
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Mesaĝoj de

UN-funkciulo, lingvistoj, juristo kaj urbestro pri: 

Esperanto (1887-2012) 

125 jaroj de justa komunikado inter popoloj
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http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/
(en pluraj lingvoj)

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/


Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

Revuo Esperanto de UEA, junio 2013

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj



La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Kopirajto © 2013 Stefano KELLER & Tove SKUTNABB-KANGAS

http://www.linguistic-rights.org/stefano-keller/
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/


La UN-sistemo 

pri Homaj Rajtoj

Projekto - Indiĝenaj Dialogoj (ID)
(José Carlos Morales kun Stefano Keller en UN, Ĝenevo)
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Esperanto - kiel alternativa solvo por la hodiaŭaj lingvoj, 

por interetna komunikado - kun respekto al identeco
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