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Eŭropo Demokratio Esperanto (EDE) estas politika movado kiu
naskiĝis en Francio kaj Germanio en 2004. Tiu civitana movado
sukcesis partopreni la eŭropan baloton en junio 2004.
Milionoj da francoj vidis filmetojn pri Esperanto sur la naciaj
televidaj kanaloj. Dank'al tiuj senpagaj filmetoj kaj al la afiŝoj kaj
gazetaj artikoloj, EDE ricevis 25 000 voĉdonojn.
Multaj el tiuj voĉdonantoj ne estas esperantistoj sed simple
opinias ke Esperanto estas bona ideo kaj ke ĝi estas utila projekto
por Eŭropo.
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Por konstrui la Euxropan Union, por ebligi debaton inter eŭropaj
civitanoj, ni devas proponi demokratiajn ilojn. La unua estas
Esperanto.
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La sekvonta Eŭropa baloto okazos en 2009. Tiam EDE esperas
partopreni la baloton en ĉiuj eŭropaj landoj.
Intertempe, EDE diskonigas siajn ideojn per diversaj publikaj
agadoj (manifestacioj, konferencoj, rilatoj kun aliaj politikaj
partioj...)
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Skribu al kontakto@e-d-e.org
Nia retejo estas: http://www.e-d-e.org
Por aliĝi la retliston de EDE, sendu malplenan mesaĝon al:
ede-subscribe@yahoogroupes.fr
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Se la projekto EDE interesas vin, plenigu la formularon:
Nomo:
Lando :
Retadreso:
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