Organizoj

YFJ
Forumo Junulara-Eŭropa
Aĝlimo estas kutime inter 18-35
TEJO estas plenrajta membro de ĝi
Havas du laborlingvojn: la anglan kaj la francan
Estas ombrelorganizo de ĉirkaŭ 100 junularaj organizoj
Influas eŭropan politikon rilate al junularo
Agnoskis la rajton de junuloj lerni justan internacian lingvon
Agnoskis la rajton de junuloj lerni en sia gepatra lingvo
TEJO uzas ĝin kiel ponton al eŭropa politiko
Ties ĉefsidejo estas en Bruselo

UN
ĝi havas 4 ĉefsidejojn en 3 kontinentoj
TEJO ne aktivas en ĝi pro hommanko
ĝi havas sekretarion pri infanoj kaj junularo
ĝi reprezentis la grandan malsukceson de Ivo Lapenna
ĝiaj suborganizoj estas ekzemple Unesko, ILO, MAO, MKO
al Rio+20 UEA estis invitita partopreni pro ke ĝi havas oficialajn rilatojn kun tiu-ĉi
organizo
NROj povas proponi al ĝi pri iu temo de la Rio+20

ICMYO
Internacia Kunordiga Renkontiĝo de Junularaj Organizoj
Reto da organizoj por krei kunlaboron
Renkontiĝas ĉiujare ie en la mondo
Ne havas ĉefsidejon
Ne havas ĉefan personon
Ĝi ne rajtas havi politikan pozicion
Ĝin membras kelkdekoj da tutmondaj organizoj kaj kontinentaj junularaj organizaroj

UNESCO
Unuiĝint-Naciara Edukada, Scienca kaj Kultura Organizo
estas organizaĵo de la Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco, kaj Kulturo
fondiĝis la 16an de novembro 1945
La ĉefa celo de ... estas kontribui al paco kaj sekureco en la mondo per instigi
kunlaboradon inter nacioj per edukado, scienco, kulturo kaj komunikado por
antaŭenigi universalan respekton por justeco, por la regado de juro, kaj por homaj
rajtoj kaj fundamentaj liberecoj, kiuj estas konfirmitaj por la popoloj de la mondo,
sendepende de raso, sekso, lingvo, aŭ religio, laŭ la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi
ankaŭ kontribuas al daŭrebla disvolviĝo kaj endanĝeraj lingvoj.
Rezolucio de 1954 (Montevideo): La rezolucio akceptita de la Ĝenerala Asembleo, la
10-an de decembro 1954, sekve de kelkjara kampanjo kunordigita de UEA, precipe
de ĝia estrarano Ivo Lapenna.
havas centran oficejon en Parizo, Francio, kaj 73 sub-oficejojn en diversaj partoj de la
mondo
La signifon de la rezolucioj oni taksas malsame. István Ertl opinias, ke "se ni volus
revui ĉiujn konkretajn atingojn kiujn ni povas danki al la rezolucioj de Montovideo
kaj Sofio - de libroeldonoj ĝis konferencoj kaj subvencioj -, ni povus plenigi paĝojn."
Ankaŭ Kalle Kniivilä esprimas sin pozitive: "Antaŭ 50 jaroj la Esperanto-movado
post longa laborado atingis unu el siaj plej grandaj venkoj ĝis nun."
Universala Esperanto-Asocio estas la sola Esperanto-organizo en konsulta partnereco
kun ĝi. Parto de tiu kunlaboro rilatas al tradukado de dokumentoj al Esperanto por pli
vasta diskonigo.

