
 

第 102回世界エスペラント大会 

・・・アジアから活動の担い手を呼ぼう 

  日本のみなさまへ  寄付のお願い 

 第 102回世界エスペラント大会が、本年夏、隣国、韓国で開催され

ます。アジアの運動にとっての好機です。前回 1994年に、Azia 

Karavanoとして 12名の 招待参加に成功したのにならい、UEAアジア

委員会（KAEM）は、Azia KaravanoⅡとして、再び、支援を要するアジ

アの活動家を大会に参加させるため、寄付の呼びかけを行っています。

日本からも貢献するべく、みなさまには、下記主旨にご賛同いただき、

おこころざしを、JEIあてに、あるいは直接、UEA口座 kaem-tあてにお

寄せいただきたく、心よりお願い申し上げます。 

 2017年 3月 1日 

                JEI国際部長 斉藤ツメ 

UEA ｱｼﾞｱ委員会副委員長/日本委員 犬丸文雄 

 付記 

   振替 00130-1-11325 一般財団法人 日本エスペラント協会 

   

Azia Karavano(II):  Plano por Venigi  

15 Azianojn al Seula UK 2017 

1. Celo 

KAEM planas inviti 15 aktivajn kaj ambiciajn membrojn el aziaj landoj al la 

102-a Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en Julio 2017, en Seulo, 

Koreio, per la kolekto de mono por subteno. Tiu ĉi plano estas la apliko de la 

projekto “Azia Karavano” de Seula UK en 1994, en kiu 12 el 17 invititoj fizike 

partoprenis, kaj ili nun ludas la rolojn kiel gvidantoj de esperanto-movado en 

siaj landoj kaj internacie. Kaj KAEM aldonos unu eventon “Azia Vespero”, kiu 

fakte fariĝos la festivala kunveno por aziaj partoprenantoj.  

 

2. La 102-a Universala Kogreso de Esperanto 

1) Periodo: 22-a kaj 29-a de Julio, 2017 

2) Loko: Korea Universitato pri Fremdaj Studoj 



3. Celitaj subtenoj kaj sumo 

1) 15 personoj el 15 aziaj landoj (Aliĝkotizo, Loĝado kaj manĝo, Flugkosto 

kun limo)  15 personoj x 900 Eŭroj = 13,500 Eŭroj 

2) Azia Vespero: Mikrofono & Necesaĵoj, Malpezaj manĝaĵoj kaj Trinkaĵoj 

2,000~2,860 Eŭroj  

3) Malneta sumo: 16,360 Eŭroj  (= ĉ 2 milionoj da Japanaj Enoj) 
 

4. Kandidaiĝo kaj elekto 

1) Ĉiuj kandidatoj sendu la dokumenton kun la enhavo de “Persona Historio, 

Stato de Esperanto-movado en via urbo/lando kaj via rolo, Via Estonta 

Plano por Esperanto-movado, kaj Nomo kaj retadreso de referenca homo.”  

2) La dokumento devas atingi rete al s-ro Inumaru Fumio, la vicprezidanto 

de KAEM, inumaru-f@nifty.com (samtempe reference al S-ro SO Jinsu, 

prezidanto, so@kangnam.ac.kr kaj S-ro Chimedtseren Enkhee, Sekretario, 

chimedtserenenkhee@yahoo.com) ĝis la 12a de Marto 2017.  

3) Elekto: Estraranoj de KAEM findecidos la elektitojn ekzameninte la 

aliĝilon, kaj sciigos la rezulton al li aŭ ŝi ĝis la 19a de Marto, kaj poste 

publikigos la nomliston kun la raporto en la “Esperanto en Azio”.  
 

5. Kolekto de mono por subteno 

1) Periodo: 20a Feb. 2017 ~ 15a de Marto 2017  

Anticipa anonco kaj posta pago ĝis la fino de Marto estas bonvena. 

2) Konto por japanoj 

     Ĝirkonto de JEI 振替 00130-1-11325一般財団法人日本エスペラント協会 

   JEI transpagos la donacon al la UEA-konto kaem-t.  

 (Al tiu UEA-konto rekta pago akcepteblas kun indiko Azia Karavano II) 

3) Respondeculoj de Monkolekto:  

Koreio: SO Jinsu (Prezidanto de KAEM)  +82-10-8898-1818 

Japanio: Inumaru Fumio (Vicprezidanto de KAEM), pere de JEI al UEA  

6. La enhavo de la subteno inkluzive la nombron de la invititoj povas ŝanĝiĝi 

laŭ la sumo kolektita dum la procedo. 
 

Elkorajn dankojn pro viaj intereso, subteno, aliĝo, sciigo kaj referenco!  

28a Februaro 2017 

Prezidanto de Komisiono pri Azia Esperanto-Movado (KAEM),  

SO Jinsu  
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