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Verdensfestival

På grunn av  viruset  Covid-19 ble  alle  de  tradisjonelle  esperanto-arrangementene  i
sommer  avlyst.  For  at  man  likevel  skulle  kunne  møtes,  organiserte  Verdensforbundet  en
virtuell «festival» (https://mondafest.net/) fra 20. juni til 20. september. Programmet bestod av
over  40  arrangementer.  Foruten  kongresser  og  konferanser  for  de  forskjellige  esperanto-
organisasjonene var det språkkurs, møter og diskusjoner. Det var filmvisninger i en «virtuell
kino», og den 12. september skal det holdes en egen festival, der man skal konkurrere om den
beste esperanto-sangen. Man kan også abonnere på Festivala kuriero, som er en nettavis om
alt som har skjedd og skal skje under festivalen. I likhet med de fleste programmer er den
gratis, og man kan også laste den ned fra festivalens nettsted.  De positive erfaringene fra
denne festivalen åpner nye veier for esperanto-bevegelsen og gjør det lettere for flere å møtes
uten å reise. 

Verdenskongressen virtuelt

Den årlige verdenskongressen (den 105. i rekken) skulle foregå i Montreal, men på
grunn av epidemien ble også den arrangert over internett som en del av «Monda Festivalo»,
fra 1. til 8. august. Deltakertallet overgikk alle forventninger og endte med over 1800 fra 94
land.  Hele  det  tradisjonelle  programmet  ble  gjennomført,  med  forelesninger,  møter,
vitenskapelige  og  kulturelle  arrangementer.  Man  klarte  også  på  en  litt  spesiell  måte  å
organisere bankett og endog «utflukter». I alt var det registrert over 850 programposter, så å si
døgnet rundt. Folk kunne møtes for å snakke sammen (med eller uten bilde) i virtuelle rom
som het  «Kafeen»,  «Gangen» eller  «Biblioteket».  Nesteårs  kongress  blir  forhåpentligvis  i
Belfast, som planlagt, og deretter i Montreal.

Nettkurs for fransktalende

I sommer lanserte Duolingo esperanto-kurset på fransk. For fem år siden ble det mulig
å lære språket via engelsk, så kom en spansk versjon i 2016 og en portugisisk i 2018. Så langt
er det nærmere 3 millioner som har begynt å lære esperanto på et av de fire språkene.
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