REZOLUCIO PRI ALVOKO DEMISII de la 6.8.2012
aperinta en http://www.liberafolio.org/2012/la-hanoja-kongresa-rezolucio#1356858677409856

Analizinte la situacion de la Esperanto-movado kaj de UEA por la periodo de la lastaj
jardekoj, ni venis al jenaj konkludoj
Konstatinte en intervjuo kun Tonkin (jaro XY), ke oni “vetis je la malĝusta ĉevalo” en
la rilatoj kun Unesko kaj ties iama ĝenerala direktoro A. M’Bow, kio signifas konfeson
de la fiasko de la elektita movada strategio;
Konsiderante la “Manifeston de Prago” (1996), la "Strategian Vizion" de UEA kaj la
rezolucion de la hanoja UK (2012), por mencii nur kelkajn el groteskaj ekzemploj
verkitaj de Fettes, kiel propagandan gagon kaj kiel intelektan blufon de realecfremdaj
ideologoj en la eburturo, kiu havis kaj havos neniajn praktikajn sekvojn por
Esperanto, sed nur povis lasi la esperantistojn indiferentaj pri la temoj traktitaj en tiuj
absurdaj proklamaĵoj kaj ne povis esti serioze konsiderata de la “ekstera mondo”;
Riproĉante al Blanke, ke li prisilentis dum 40 jaroj la krimojn de la stalinismo en siaj
verkaĵoj, burokratisme gvidis la Esperanto-movadon en sia lando, agreseme
polemikis kontraŭ la “klasmalamiko“ kaj krude enmiksiĝis en la Esperanto-movadon
de la tuta socialisma bloko, kiu perdis sian suverenecon, ktp.;
Rimarkinte, ke Lins prisilentas la judecon de Zamenhof en de li verkita rezolucio kaj
evitas mencii la holokaŭston en siaj verkaĵoj kaj prelegoj;
Observante, ke Marĉek kiel redaktoro de la revuo “Esperanto” ignoras ĉian kritikon
kaj daŭre publikigas la altgradan propagandan fatrason kiel kutime, kvankam oni tion
malkonsilis al li;
Kompreninte la sensencecon de Pietrzak kiel estrarano pri informado;
Konstatinte, ke Wandel kaj Gutierrez ĉefe uzas sian estraranecon por vojaĝi, je la
kostoj de UEA;
Konsiderante Corsetti kiel simplan naivulon kaj reakcian ideologon, kiu rakontas al la
esperantistoj publike fabelojn kaj tentas ilin al neobjektiva traktado de la aferoj;
Pritaksante prezidanton Dasgupta kiel ruzan personon, kiu kiel prezidanto de UEA
preskaŭ nenion faris en la pasintaj 6 jaroj favore al la asocio kaj por Esperanto mem,
krom iom vojaĝi en la nomo de UEA kaj prezenti politike dubindajn paroladojn kun la
tendenco unuflanke prezenti la historion;
Vidante, ke Buller kiel ĝenerala direktoro de UEA kun alta financa kaj morala
respondeco, malgraŭ sendube senĉesa kaj meritoplena laboro en la CO, nenion
aktivan entreprenis kontraŭ la skizitaj misfaroj, sed malkuraĝe toleris ilin ĉiujn kaj
obeis al la instrukcioj de tiu koterio, kiu toleras nenian alternativon, tiel bremsante la
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efektivigon de aliaj pli interesaj projektoj kaj permesante la verŝajne vanan
elspezadon de gigantaj monsumoj de la asocio por dubindaj agadoj, kaj nur
ĝisatendas sian pensiiĝon;
Ni, grupo de honestaj (eks)membroj de UEA, perdintaj la paciencon kun tiu koterio,
kiu ĉion influas, kontrolas kaj decidas en tiu asocio kaj movado kaj ignoras ĉian
kritikon, postulas la senprokrastan demision de la menciitaj personoj de ĉiuj ties
funkcioj, oficoj kaj postenoj. Alvokataj demisii estas samtempe ĉiuj, kiuj estas iel
koterie ligitaj kun la menciitaj personoj, kiuj el tio tiris ian personan profiton kaj kiuj
havas ian konstantan funkcion en la koncernaj estraroj, komitatoj kaj komisionoj.
La koncerna regularo reguligas la enoficigon de novaj taŭgaj posteuloj.
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