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Verdenskongress i Finland

Den 104. verdenskongressen for esperanto ble arrangert i Lahti fra 20. til 27. juli med
over 900 deltakere fra 57 land. Dette var fjerde gang Finland har vært vertsland for kon-
gressen.  Dessverre  glemte  vi  i  forrige  nummer  av  Esperanto-nytt,  at  Helsinki  allerede  to
ganger, i 1922 og i 1969, var arrangørby. Tampere hadde den sist, i 1995. Norge var relativt
godt representert i år, med ni medlemmer som benyttet sjansen da kongressen var i Norden,
og tok turen til Finland.  Kongressens tema var: Levende natur, blomstrende kultur. Det var
som  vanlig  utallige  forelesninger,  møter  og  kulturelle  arrangementer.  Det  ble  valgt  ny
formann til  det Internasjonale Esperantoforbundet,  Duncan Charters,  professor i  fremmed-
språk i USA. Nesteårs kongress blir i Canada, i Montreal.

 Den 75. internasjonale ungdomskongressen var i år i Slovakia rett etter kongressen i
Finland. I den lille byen Liptovský Hrádok kom ungdommer fra hele verden sammen for å bli
kjent med hverandre og diskutere årets tema: Mot fordommer.

Rekordmange bidrag til litteraturkonkurranse

Hvert  år  fra  1950  arrangerer  Verdensforbundet  en  litteraturkonkurranse,  Belartaj
konkursoj, for å oppmuntre til at det skrives verk originalt på esperanto. Man kan sende inn
bidrag i seks kategorier: prosa, mikronovelle, teaterstykke, monolog eller sketsj, essay, lyrikk.
Dessuten  kårer  man årets  barnebok.  I  år  kom det  inn  rekordmange (171)  bidrag  fra  fem
kontinenter. Blant de premierte var det forfattere fra Frankrike, Storbritannia, Spania, Brasil,
Polen,  Ukraina  og  Kasakhstan.  De  mottok  sine  premier  under  årets  verdenskongress.

Landsmøte i Norsk Esperanto-Forbund

Fra 31.mai til 2. juni hadde Norsk Esperanto-Forbund landsmøte i Tromsø. Allerede
første dag var deltakerne på en fin båttur i havgapet før møtet begynte neste dag. Deltakerne,
som kom fra alle deler av Norge, diskuterte rapporter, arbeidsplan og utviklingen i esperanto-
bevegelsen i landet. Den lokale gruppen arrangerte en utflukt til Polarmuseet med omvisning
på esperanto. Og selvfølgelig kunne vi ikke være uten den tradisjonelle festmiddagen.
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