verificando-se na prática que uma ou duas
línguas aca- bam se impondo, reduzindo-as
demais línguas oficiais a um papel secundário.
5.O ESPERANTO é uma língua regular
(Sem exceções, facilitando a aprendizagem),
sonora , flexível e 100% fonética. Seu vocabulário foi extraído das principais línguas de
influência cultural indo-europeu, com destaque para as raízes de origem latina.

1.O ESPERANTO é a língua neutra
internacional.Suas bases lingüísticas foram
lançadas em 1887 pelo médico e poliglota
polonês Dr. Lazar Ludwig Zamenhof. Seu
uso permanente tornou-o uma língua viva e
completa.
2.O ESPERANTO é a solução democrática
para o problema da língua internacional, em
razão de sua neutralidade política, já que não
representa os interesses político-econômicos
De nenhum povo em particular.
3.O ESPERANTO não visa a substituir as
demais línguas. Pelo contrário, constitui-se
num valoroso instrumento em defesa das
línguas étnicas, principalmente as
minoritárias, livrando-as da descaracterização
que sofrem sob a influência negativa de uma
"grande língua" sobre elas.
4. A política do multilingüísmo adotada pelos
organismos internacionais é extremamente
dispendiosa e de discutível eficácia,

6. O ESPERANTO é uma língua cuja
ceitação vem crescendo em todo o mundo,
atualmente com cerca de 2 milhões de
falantes espalhados por mais de cento e vinte
países dos cinco continentes, ocupando a
terceira posição em termos de distribuição
geográfica.
7. O uso prático do ESPERANTO tem uma
variada produção cultural e no intercâmbio
intelectual sua maior expressão. Entidades
internacionais esperantistas ligada aos mais
diferentes ramos da atividade humana, usam
o ESPERANTO como veículo de divulgação
de suas especialidade: medicina, ecologia,
paci-fismo, computação, educação, turismo,
jornalismo etc.
8.Vale ressaltar que o ESPERANTO, como
língua viva, tem uma cultura própria de
caráter internacional, fundamentada em sua
"idéia interna" de respeito e espírito de confraternização e solidariedade entre todos os
povos. Sua literatura e imprensa próprias
bem como seus eventos culturais e científicos
diversos refletem este espírito

9. A UNESCO, ao longo de sua
existência, já aprovou duas resoluçõe
favoráveis ao ESPERANTO.

ASSOCIAÇÃO DE ESPERANTO (na capital gaúcha)
Rua da Praia 1251/101, Centro, Tel. (0xx51) 3228-3198
CURSO DE ESPERANTO NA REDE (CER) - É grátis!
http://www.aleph.com.br/kce/cer.htm
COOPERATIVA CULTURAL DOS ESPERANTISTAS - RJ
http://www.kke.org.br
Tel. (0xx21) 2220-7486 - Fax (0xx21) 2554-4314
LISTA DE DISCUSSÃO EM PORTUGUÊS E ESPERANTO
http://br.groups.yahoo.com/group/esperanto-br
apoia o Fórum Social Mundial desde o início.

REDE INTERNACIONAL DE HOSPEDAGEM
http://www.tejo.org/ps/ps_lingv/ps_pt.htm
ORGANIZAÇÃO DA JUVENTUDE ESPERANTISTA
BRASILEIRA http://www.esperanto.org.br/bejo
ORG. MUNDIAL DA JUVENTUDE ESPERANTISTA
http://www.tejo.org - explicações em trinta idiomas.

SENNACIA ASOCIO TUTMONDA (SAT)
A associação mundial de trabalhadores que usa e
divulga o Esperanto como língua de comunicação,
apóia o Fórum Social e patrocina este panfleto.
Saiba mais em: http://satesperanto.free.fr

