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Forslag til strategiplan 2013–2017
Strategiplan
Strategiplanen beskriver den virkelighetsoppfatningen som arbeidsplanen bygger på.
Utbre og styrke esperanto
Oppgaven til Norsk Esperanto-Forbund er å utbre og styrke esperantos stilling i
Norge. I dag er befolkningen generelt i stand til å nyte fordel av internasjonal
kontakt. Esperanto bør kunne spille en rolle her, samtidig som esperanto har en
egenverdi som språk og som kulturbærer.

1. Mål for 2017
Forbundet har svært begrensede menneskelige ressurser men mange arbeidsoppgaver. Derfor er det nødvendig å prioritere mål vi mener det er mulig å
realisere med de kreftene vi råder over. Vi skal arbeide for å nå disse målene og
legge andre gode saker til side.
Synlighet
Vi vet at kunnskap om esperanto i dag er best blant de eldste i befolkningen. De
yngste har knapt hørt ordet. Språket og bevegelsen bør være synlig i samfunnet på
måter som publikum opplever som relevante.
Opplæring i esperanto i god gjenge
Forbundet skal legge til rette for at alle som ønsker å holde esperantokurs, skal få
mulighet til det. Kurs i esperanto skal også være tilgjengelig på nettet.
Aktive medlemmer
Medlemstallet i Norsk Esperanto-Forbund synker stadig. Frafallet skyldes både
dødsfall og at vi ikke klarer å holde på folk som melder seg inn. Alle som ønsker
å gjøre noe i organisasjonen, må få anledning til det, enten det gjelder
kursvirksomhet, informasjonsarbeid eller noe annet.

2. Rammebetingelser
Samfunnet rundt oss er avgjørende når det gjelder å utvikle Norsk EsperantoForbund. Dette kapitlet beskriver oss selv og vår omverden. Når vi skal prioritere
mellom arbeidsoppgaver, må vi tilpasse oss disse rammebetingelsene.

Klubbene og Norsk esperantoungdom har en fri stilling i forhold til
forbundsstyret.
Norsk Esperanto-Forbund er en organisasjon med rundt 150 medlemmer over
hele landet. Noen steder er disse organisert i lokale esperantoklubber. Klubbene
og esperantoungdommen skal etter vedtektene levere rapporter til forbundsstyret,
men har ellers en fri stilling og kan gjennomføre sine egne prosjekter og tiltak.
Økonomi
Forbundet har fremdeles en solid kapital. Men inntektene kommer stort sett fra
medlemskontingentene, og medlemstallet er fallende. Vårt lokale i Oslo,
Esperantonia, kan gi grunnlag for leieinntekter.
Internett
Det er på Internett mange får sitt første møte med esperanto. Der tilbys både kurs
og andre tjenester, nasjonalt og internasjonalt.
Få mennesker føler lojalitet til organisasjoner
De fleste unge mennesker melder seg ikke inn i en organisasjon for å få opp levelser. Dette rammer også esperanto. Et rikelig utvalg av profesjonelt tilrettelagte fritidsaktiviteter konkurrerer med esperanto som hobby.
De medlemmer som finnes, er i de fleste organisasjoner stort sett passive, så også
i NEL. Det er ikke realistisk å aktivisere hele medlemsmassen, men organisasjonen kan gi en infrastruktur til dem som ønsker å engasjere seg.
Hvorfor lære esperanto
Selv om esperanto har historisk utspring i språkideologi, har språket også sin
egenverdi som kulturelt og språklig fenomen. Folk kan derfor ha mange grunner
til å lære seg esperanto, alt fra interesse for grammatikk eller fenomener utenfor
allfarvei til språkpolitisk ideologi. Språket har videre en sosial funksjon: Felles
språk skaper samhold.

3. Strategi
Strategien er oppskriften på hvordan vi skal nå målene vi har satt oss. Her vil vi
beskrive arbeidsmetodene vi skal ta i bruk.
Prioritering
For å lykkes må vi konsentrere innsatsen om de områdene som direkte bygger opp
under de prioriterte målene vi har satt oss. Det betyr at vi må nedprioritere enkelte
andre ting.

Samarbeid mellom nivåene
Å utveksle informasjon og erfaringer er nyttig for alle i organisasjonen. Aktive
klubber, grupper eller enkeltmedlemmer bør holde NEL-styret orientert, og NELstyret bør koordinere og assistere på de prioriterte områdene.
Massemediene og nettet er våre informasjonskanaler
Vi er ikke de eneste som prøver å påvirke samfunnet rundt oss. Derfor må vi søke
å være synlige i massemedia og på internett.
Ungdom prioritert målgruppe
Ungdom har lengst tid foran seg og har størst mulighet til å få nytte og glede av
esperanto framover. Derfor bør vi prioritere denne målgruppen.

4. Satsingsområder
Innsatsen må kanaliseres innenfor prioriterte områder som fører fram til målene.
A. UTADRETTET INFORMASJON
Massemedia
Vi skal gi myndigheter, organisasjoner og enkeltpersoner kunnskap om hvordan
det er nyttig og hyggelig å lære esperanto. Vi bør informere både om de
idealistiske og de sosiale aspektene ved språket, og tilby utdypende stoff til
spesielt interesserte.
All informasjon skal være etterrettelig
Det finnes myter om esperanto også i esperantobevegelsen. Informasjonen vi
sprer, skal være korrekt og nøktern, og henvise til kilder slik at det er mulig
kritisk å etterprøve det vi hevder. Når informasjonen hevder noe faglig (f.eks.
pedagogisk, statistisk eller språkfaglig), bør man være ekstra oppmerksom.
Spredning av informasjon
Vi skal holde internettsidene våre oppdatert. Gamle, velprøvde metoder som
spredning av løpesedler, utlegging av materiell på bibliotek, stand ved forskjellige
arrangement osv. må også holdes i hevd.
B. ESPERANTOUNDERVISNING
Kurs på profesjonelt nivå
De fleste språkkurs som tilbys på markedet i dag, er med profesjonelle lærere.
Publikum har forventninger om at et språkkurs holder høy standard. Norsk
Esperanto-Forbund skal legge til rette for at opplæringen holder et så høyt nivå

som mulig, både hva gjelder lærekrefter og læremateriell. Nettsidene skal
inneholde pekere til gode kurs på Internett.
C. STABILISERE MEDLEMSTALLET, TILBUD TIL MEDLEMMENE
Mange medlemmer behersker esperanto i bare beskjeden grad, og mange medlemmer har minimal kontakt med andre medlemmer. Begge disse forholdene kan
skape svak tilhørighet. Kontakt med andre medlemmer gir språktrening og sosial
tilhørighet.
Seminarer og møter
Forbundsstyret bør legge opp til felles arrangement for alle medlemmer en gang i
året. Klubbene bør sørge for et godt og utviklende miljø hvor esperanto brukes
aktivt og som stimulerer til bruk av esperanto også på egen hånd.
Ungdomsseksjonen har de siste årene arrangert sosiale treff, supplert med deltakelse over internett. Andre medlemmer har også blitt kjent med hverandre via
sosiale medier først, og har siden reist på på treff. Virtuelle eller virkelige møter
mellom mennesker er inspirerende.
Bladet er et viktig bindeledd
Norvega Esperantisto har som oppgave å sørge for god informasjonsflyt i organisasjonen. Bladet gir mulighet til å lese esperanto, og er for mange medlemmer det
viktigste bindeleddet med resten av medlemmene. Dette arbeidet har høy prioritet.
Internett
Postlistene og sosiale medier kan være med på å skape tilhørighet og
språktrening.

5. Støtteområder
Støtteområdene er aktiviteter som er nødvendige for den daglige driften av
organisasjonen. De skal støtte opp om satsningsområdene slik at vi blir i stand til
å nå målene våre. Vi skal ikke bruke mer ressurser enn høyst nødvendig på støtte områdene. Så smidige rutiner som mulig kan frigjøre krefter til mer innsats der
det trengs mest.
Kontrollere at vi arbeider med de riktige oppgavene
Styret bør holde seg til de oppgavene som er vedtatt i strategiplan og arbeidsplan.

Økonomi
Økonomisk styring er nødvendig for å kunne drive organisasjonen. Det er viktig å
holde et våkent øye med økonomiske investeringer.
Administrasjon
Esperantonia (kontoret i Oslo) fungerer som en sentral for hele organisasjonen.
Her organiseres informasjonsflyten, her har vi postbehandling og arkiv. Vi må
være villige til å bære kostnadene med å holde de nødvendige hjelpemidlene
tidsmessig oppdaterte.

6. Nedprioriterte områder
Norsk Esperanto-Forbund har så begrensede ressurser at vi må bruke det vi har
av krefter til å styrke vårt fundament. De nedprioriterte områdene skal ikke styret
i organisasjonen bruke krefter på, fordi de ikke hjelper oss til å oppnå målene.
Det vil likevel være ønskelig om lokale klubber bruker noen av disse områdene til
medlemsaktivisering og til å skape et godt esperantomiljø (f.eks. esperantoteater).
Internasjonale oppgaver
UEA arbeider med esperantos rolle internasjonalt. Norsk Esperanto-Forbund kan
vurdere å bidra dersom UEA ber om det. Utover dette vil vi konsentrere den
internasjonale innsatsen til oppgaver som kan gi resultater på hovedsatsingsområdene (f.eks. felles nordisk bruk av esperantoinstruktører).
Samarbeid med andre organisasjoner
Formelt samarbeid med andre organisasjoner kan være en måte å informere om
esperanto på. Vi bør ikke bruke krefter på slikt samarbeid uten at det er klart
hvordan denne innsatsen oppfyller målsettingen i strategiplanen.
Kultur
Kulturelle aktiviteter kan være et virkemiddel for å utvikle erfarne medlemmer og
skape levedyktige esperantomiljøer i Norge. Kulturelle aktiviteter er ingen
primæroppgave for organisasjonens styre, men kan være viktig for klubbene.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En via loka biblioteko?
Pro la lingvojaro foje okazas ke loka biblioteko starigas ekspozicieton de libroj
pri lingvoj. Se vi vidas ion tian, petu permeson aldoni ekz-e nian broŝuron
Oppdag Esperanto. (Se vi ne havas. mendu kelkajn por via klubo el nia oficejo.)

