Fondaĵo Hodler 68, alvoko de UEA
Claude Gacond, 258-a radioprelego, 1968.09.18 & 21

Cl.- Parolas gesinjoroj Claude kaj Andrée Gacond. Se antaŭ du semajnoj ni sentis la neceson
diskonigi la alvokon de SAT pri la Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, hodiaŭ ni deziras
apogi alian peton, kiun UEA direktas al la esperantistaro.
A.- Temas pri la starigo de Fondaĵo Hodler 68.
Cl.- Ni legas al vi tiun alvokon :
A.- « Ne ekzistas en la mondo kulturaj organizaĵoj, laborantaj sen iu ajn subvencio, kiuj
povas funkcii sen deficitoj nur per siaj membrokotizoj. Iliaj manoj estas ligitaj pro konstanta
monmanko. Prosperas nur tiuj, kiuj trovis aliajn fontojn de enspezoj.
Cl.- Konstanta monmanko regas ankaŭ en UEA, malgraŭ rigoraj elspezo-limigoj. Ja
plimultigo de laboroj, ekzemple pro kampanjoj, ne signifas, kiel en komerco, ankaŭ
plimultigon de enspezoj. Grandaj ŝparoj, interalie, reduktis la amplekson de la revuo
Esperanto kaj de la Jarlibro kaj tial neeviteble malriĉigis ilin. Estus utile havi imponan
revuon, kiu adekvate reflektus la agadojn por Esperanto en la mondo. Multaj aliaj klopodoj
restas limigitaj, novaj iniciatoj estas bremsataj pro manko de financaj rimedoj.
A.- Jaron post jaro sindediĉe laboras en la Centra Oficejo kapablaj homoj en tuttaga deĵoro
je tro malaltaj salajroj. Por la plenumo de ĉiuj agadoj la Asocio grandparte dependas de siaj
kunlaborantoj en la Centra Oficejo, kaj ili meritas konforman kompenson. Jam 2-3 jarojn la
Centra Oficejo serĉas kvalifikitan libroteniston, bezonatan pro la aĝo kaj sanstato de la nuna
funkciulo. Plurfoje ekzistis ebleco je sukceso, sed malhelpis la fakto, ke UEA ne povas pagi
salajron adekvatan al la ĝeneralaj normoj kaj bezonatan por vivteni familion. Tamen,
kompetenta faka librotenado estas baza kondiĉo por glata funciado de la Centra Oficejo.
Cl.- Tial ankaŭ UEA devas trovi fonton de sufiĉe alta plia jara enspezo. Ĝi povas esti nur
nova kapitalo, kiu estu investita – plej sekure – en nemoveblaj objektoj produktantaj plej
favoran enspezon. Pro la urĝa neceso ŝanĝi la tro delikatan financan situacion, la direktorino
iniciatis projekton pri eldono de obligacioj, kiun la Estraro akceptis en sia Printempa
Kunsido. UEA eldonos, en la kadro de aparta Fondaĵo, 500 obligaciojn de po 1000
nederlandaj guldenoj (4000 steloj). La Estraro firme fidas, ke en la movado troviĝos 500
personoj kaj instancoj pretaj investi en UEA sumon de 1000 guldenoj. UEA do ne petas
donacojn, sed principe petas tiujn, kiuj havas je dispono por investo sumon de 1000 guldenoj,
prunti tiun sumon al UEA, aĉetante obligacion.
A.- La fondo de la nova laborkapitalo ne estas nur momenta solvo de la financa problemo,
sed ĝi reprezentas efektivan, konstantan fonton de enspezoj, kiu povos kun la jaroj ankoraŭ
kreski. Ni parolas pri laborkapitalo, ĉar ja ĝi estas bezonata antaŭ ĉio por garantii ne nur la
normalan pluan funkciadon de la asociaj laboroj, sed ankaŭ la entreprenon de aliaj gravaj
agadoj, kiuj ne povas esti plenumitaj sen pliaj enspezoj.
Cl.- La obligacioj donos malgrandan renton, nome malpli altan, ol oni ricevas en banko. Tio
signifas, ke oni cedas al UEA la diferencan sumon de la akirota rento. Tiu ofero estas nur
malgranda, dum la helpo al UEA estas tre granda.
A.- Ekzistas ankaŭ personoj, kiuj deziras prunti la sumon entute rezignante pri rento, por
helpi al UEA. En ambaŭ kazoj, tamen, la sumo de la obligacio restas posedaĵo de la koncerna
persono. La reguloj estas jenaj :
Cl.- a. Obligacioj de po 1000 guldenoj je rento de 2 % : La aĉetanto ricevas numeritan
dokumenton, kiu pruvas la prunton kaj certigas, ke li restas la posedanto de la sumo. La rento
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pri la pasinta kalendara jaro estas ĉiujare pagata antaŭ la 1-a de majo. La sumo de la
obligacio estas repostulebla plej frue 10 jarojn post la dato de aĉeto, kun unujara
antaŭaverto.
A.- b. Obligacioj de po 1000 guldenoj sen rento : La aĉetanto ricevas similan numeritan
dokumenton. La sumo de la obligacio estos repostulebla plej frue ses jarojn post la dato de
aĉeto kun unujara antaŭaverto.
Cl.- En ambaŭ kazoj estos klare difinita el jura vidpunkto, ke posedanto de obligacio plene
konservas siajn rajtojn je la koncerna sumo. Se la posedanto mortas, la obligacio transiras al
la heredantoj. Ili ricevas la renton, kaj ili povas, laŭ la supre menciitaj reguloj, repostuli la
sumon.
A.- c. Kvankam, kiel dirite, por tiu celo UEA ne petas donacojn, ĝi sendube volonte akceptos
ilin. Ja ekzistas ankaŭ membroj, kiuj bonvolas unufoje efektive donaci sumon de 1000
guldenoj, do rezignante pri posedrajto kaj rento, por helpi la konstruon de tiu ĉi kapitalo.
Ankaŭ ili ricevos specialan dokumenton, kiu pruvos ilian partoprenon en tiu ĉi speciala
laborkapitalo.
Cl.- Ĉiu partoprenanto – obligaci-havanto kaj donacinto – ĉiujare ricevos apartan
jarraporton kun detala financa raporto, farita de renoma revizora firmo, kiu kontrolos la
konton de la kapitalo.
A.- La akirita kapitalo estos investita en kiel eble plej sekura kaj fruktodona maniero kaj
estos ĝis maksimumo protektita kontraŭ inflacio. Borsaj spekulacioj per ĝi estos severe
malpermesitaj.
Cl.- Ĉio estos fiksita en aparta statuto, kiu garantias la sekurecon de la obligacia kapitalo.
Kelkaj kompetentaj personoj estos aparte nomitaj por okupiĝi pri la afero, dum la taskon de
administrado ricevos fraŭlino Vermaas kiel Komisiito por Specialaj Taskoj.
A.- UEA ne dubas, ke nombro da personoj, kiuj povas malhavi dum kelkaj jaroj sumon de
1000 guldenoj, poste revenontan al ili, pozitive reagos al ĝia nuna alvoko, partopreni la
konstruon de tiu ĉi laborkapitalo.
Cl.- Ankaŭ landaj asocioj kaj lokaj grupoj povas partopreni. Pluraj landaj asocioj havas iom
da kapitalo en banko. Ili povus pripensi, ĉu investi unu milon en UEA, kies parto ili estas, kaj
kiu senĉese laboras por ke ankaŭ ili povu pli efike labori.
A.- Grupoj povus kolekti inter siaj membroj la sumon por aĉeti nun obligacion kaj senti sin
pli ligitaj al UEA. Ĉiu, kiu interesiĝas, bonvolu peti pliajn informojn de la Centra Oficejo.
Cl.- Ne hazarde venis la ideo pri la kapitalo nun, en la jaro, kiun markas la sesdekjara
ekzistado de UEA. Iam UEA ricevis la grandiozan kapitalon Hodler, kaj longe la movado
prosperis pro ĝi. Ĉu estas imagebla pli bela omaĝo al Hector Hodler, ol per kreo de simila
kapitalo, kiu povus esti nomita Fondaĵo Hodler 68 ? Ĝi estos monumento al la neforgesebla
fondinto de UEA. En la jubilea jaro ek al rekonstruo de la legendeca kapitalo Hodler ! »
A.- Eble inter vi, karaj geaŭdantoj, troviĝos pruntanto.
Cl.- Vi aŭdis prelegon el Svislando. Parolis Claude kaj Andrée Gacond. Ĝis reaŭdo !
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