
VViivvoo  ddee  SSEESS  
2009-4 - Redaktis: Stefano Keller 

 
Estraranoj kaj membroj de SES aktivas  

ĉe UN en Ĝenevo 
 
  

 
UEA-reprezentantoj ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo, Charmian Common, Stefano Keller, 
Mireille Grosjean kaj Cesco Reale konversacias kun la estro de la UN-Oficejo de rilatoj kun 
NRO-j (foto: Stefano Keller) 

 
Ekde septembro 2009 plilarĝiĝis la teamo de la surloke aktivaj reprezentantoj de 
UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo. Per la alveno de Mireille Grosjean, du 
estraranoj de SES troviĝas en la grupeto plenumanta tiun laboron por Universala 
Esperanto-Asocio.  

 
La taskoj de la UEA-reprezentantoj ĉe UN estas: informadi pri la lingvo kaj 
movado esperantaj, krei kontaktojn kaj okazojn de kunlaboro kun similcelaj 
neregistaraj organizaĵoj, akiri prestiĝan lokon ene de la rondo de NRO-j 
grupiĝantaj en CoNGO (Conferenco de Neregistaraj Organizaĵoj). Krome, grava 
parto de la laboro estas prezenti al la Homrajta Konsilio (HRK) kazojn de 
malrespekto de lingvaj rajtoj.  
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Dum septembro du eventoj okazis en la Palaco de Nacioj, kiujn ni partoprenis: 
la kunsido de la 2-a Socia Forumo de la HRK kaj la 12-a sesio de la Homrajta 
Konsilio. Kadre de tiu sesio Mireille Grosjean prezentis nome de UEA kazojn 
de malrespekto de lingvaj rajtoj, sed ankaǔ gratulis pozitivajn evoluojn tiuterene 
en aliaj landoj. 
 
La filmetoj de la intervenoj ĉe UN estas spekteblaj en la retejo de 
www.youtube.com/EsperantoTv Krome, kelkaj diverslingvaj dokumentoj, 
sonregistraĵoj, informoj rilataj al tiuj intervenoj kaj eventoj, kune kun aliaj 
novaĵoj pri la stato de lingvaj rajtoj en la mondo estas troveblaj en la retejo de 
UEA pri la Agado por Lingvaj Rajtoj (ALR): www.lingvaj-rajtoj.org   
 

  o   
 

La venontjara Ĝenerala Kunveno  
de Svisa Esperanto-Societo 

okazos la 17an de aprilo 2010 
 
Bonvolu jam rezervi la tagon por tiu evento de nia societo. Informoj pri loko kaj 
pliaj detaloj aperos en la venonta numero de SES informas. 
 

  o   
  

Donacoj ricevitaj dum junio - septembro 2009 
 
S-ino Nancy Fontannaz, Pully (1'000) - S-ino  Andrée Gacond, La Chaux-de-
Fonds (30) - S-ro David Buhlmann, Prilly (30) - Ges-roj Ernest kaj Geneviève 
Gäumann, Saules (25) - S-ro Noël Huguenin, La Chaux-de-Fonds (20) - S-ro  
Alois Koller, Zürich (30) - S-ino Verena Mallepell, Minusio (50) - S-ro Hans 
Meier, Basel (30) - S-ino Madeleine Noser, Zürich (10) - S-ro  Marc Vigny, 
Petit-Lancy (50) - S-ino Marguerite, Viredaz Lausanne (5). 
Entute: CHF 1'280.-  Grandan dankon al la malavaraj subtenantoj de SES! 
 

Novaj patronoj de SES, 2009 
 
S-ino Mariola Jobin, Le Locle; S-ino Andrée  Gacond, La Chaux-de-Fonds; S-ro 
John Hasler, Ostermundigen; S-ro Alois Koller, Zürich; S-ino Marie-Louise 
Münger, Môtiers; S-ino Suzanne Streit, Givrins.  
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