




IN-fako òEMMAó estu la komenco de la memorganizado 
de inoj ņe SAT. Kial, kelkaj tuj demandos? Kial ni 
bezonas tion? Kiel Tereza informis min, SAT havas 
321 inajn membrojn, tio estas ņirkaƖ 32 % el la tuta 
membraro, laƖ informo de KreƊo en la SAT-oficejo. Do, 
triono de la membroj ņe SAT estas inoj. Jam tiu nombro 
montras, ke IN-fako nepre necesas, ņu ne? Kion ni volas 
atingi per tiu IN-fako?
IN-fako estu òla plej bona amikinoó de SAT-aninoj, 
helpu al ili mem transpreni respondecon interne de 
SAT, interalie ņe la verkado de in-temaj artikoloj por la 
Sennaciulo kaj la Revuo.
IN-fako òEmmaó helpu forigi la tradician rolon de inoj, 
kiu difinas sin ankoraƖ nun sufiņe ofte helpe de la viro 
(VIRINO aƖ SINJORINO) - Tion montras ekzemple 
la abono de Sennaciulo; nur kvin inoj, nemembroj de 
SAT,  mem abonis la gazeton. La aliaj (membroj) legas 
Ŗin òņe la edzoó. Ni volas atingi, ke la inoj ņe SAT en 
la granda plimulto ne nur kiel edzinoj aperas, sed kiel 
memkonsciaj inoj, kiuj mem kontribuas, ke SAT atingu 
siajn celojn.
Kvankam mi scias, ke ņe inoj la tempo estas grava 
problemo.
IN-fako estu informejo por esperantistinoj ene kaj 
ekstere de SAT. 
La nomo de Emma Goldmann estu la sinonimo por nia 
afero.
La IN-fako rompu tabuojn, Ŗi finu antajuŖojn, kiuj 
apartenas al la rubujo de la historio, se necesas, ankaƖ 
en SAT mem.
La IN-fako, devas esti unuavice politika, do fako, en 
kiu ne temu pri trikado kaj kudrado, pri modogazetoj 
ktp., aƖ en kiu oni plu pensu, ke inoj faras nenion alian 
krom naski infanojn, kiel tio legeblas en NPIV. Sed 
kompreneble infanoj estas nia plej granda plezuro.
La IN-fako òEmmaó protestu laƖte kontraƖ 
belecfrenezo, pornografio, la misuzo de inoj kiel nurajn 
seksobjektojn, kontraƖ la kripligo de inoj, ja kontraƖ 
ia ajn diskriminacio de inoj en ņiuj sferoj de la socio, 
ankaƖ kontraƖ la subalterna rolo de la ino en la familio.
Mi proponas, ke ni inoj en tiu fako speciale festu la 

Internacian tagon de Ino, eble eņ iam en renkontiŖoj, 
kiam ni estos sufiņe fortaj por tio.
EMMA ne nur informu kaj argumentu, sed se necesas, 

ankaƖ agu. Tion mi ne povus fari sola. Tial mi petas vin, 
inoj en SAT, pripensu la aferon, komprenu, ke temas pri 
vi, pri grava kampo de via nuna vivo, enskribiŖu en nian 
fakon kaj partoprenu. Faru proponojn, kunagu. Nur tiel 
eblos sukcesa laboro. Skribu al mi kaj diru vian opinion 
pri la estonta IN-fako. Havu kuraŖon kaj forton, kiel en 
la ņiutaga vivo!
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