
Hvad kan esperanto 
tilbyde?
Et fælles sprog hjælper, når man vil kommunikere 
med mennesker fra fremmede lande på en direkte og 
nem måde. Bruger man esperanto, har man en umid-
delbar og tæt kontakt med andre, uafhængig af de 
forskellige modersmål.

Blandt de til esperanto oversatte bøger finder du store 
klassiske værker og “litterære perler” forfattet på små 
sprog, som du ingen mulighed har at finde andre 
steder.

Flere undersøgelser har bevist esperantos værdi ved 
læring af andre fremmedsprog: Hvis man f.eks. lærer 
esperanto i 1 år og derefter, lad os sige, fransk i 3 år, 
så giver det bedre resultat i det franske end hvis man i 
4 år  kun læste fransk.

Med Pasporta Servo - et nu i snart 50 år eksiste-
rende net af værter - kan du i mere end 90 lande 
overnatte hos lokalt hos folk og få en større indsigt 
i deres kultur og levemåde samt opbygge et forhold 
til egnen. Ofte vil du opdage, at du og værten har 
fælles bekendte, og jeres kommunikation er nem og 
i øjenhøjde.

Et eller andet sted i verden finder der et esperanto-
møde sted, lige nu, hver dag af året. På disse møder 
kan du finde noget, der interesser dig - lige fra fore-
drag om interessante emner til massage-kurser.

Med esperanto kan du blive medlem af et aktivt 
verdensomspændende fællesskab og en verdens-
omspændende kultur.

Et sprog uden 
undtagelser?
Esperanto-grammatikken har næsten ingen undta-
gelser og INGEN UREGELMÆSSIGE VERBER. I en 
fremsættende sætning er stillingen af sætningsde-
lene fri. Det giver brugere af forskelligt strukturerede 
sprog lige gode muligheder for at udtrykke sig. Hvert 
bogstav bliver altid udtalt på samme måde, og alt 
bliver udtalt som det bliver skrevet. Mange ordstam-
mer vil du kunne genkende med det samme.      

Det tager kun få måneder at lære esperanto nok 
til daglig brug.

TEJO?    
(Tutmonda Esperantista Junulara Organizo)

[Esperanto verdens-ungdomsorganisationen]

TEJO er esperanto verdens ungdomsorganisation. 
Den bringer unge esperantotalende sammen, fra 

alle dele af verdenen. 

TEJO organiserer forskellige møder, hvor unge 
mennesker finder nye venner, hygger sig sammen 

og oplever den unikke esperantokultur. TEJO under-
viser i menneskerettigheder, interkulturel kommuni-

kation og tolerance. De unge esperanto-brugere 
er et vitalt og energifyldt fællesskab, samlet 

lokalt og internationalt i en organisation, som 
udelukkende administreres af de unge selv.

         www.tejo.org

Der findes sange, film, digte, romaner, tids-
skrifter, teater, kabaret, chansons, rock, pop 
og rap på esperanto. Bands fra forskellige 
lande bruger gerne esperanto i deres sange. 
Man kan endda bande!

Esperanto bruges også som familiesprog. Der 
findes børn, som har esperanto som deres 
modersmål.



internationalt,
neutralt,
demokratisk,
nemt at lære

DA

Bruges af mennesker i mere end 120 lande. Dem, der lærer 
det, er sædvanligvis unge mennesker, som er åbne overfor 
andre kulturer, nysgerrige mht. fremmede sprog, rejseglade 
og som nyder at have personlige kontakter over hele verden.

Sproget er ikke knyttet til en bestemt nation eller befolk-
ningsgruppe. Esperanto tilhører dem, som lærer det. Det er 
en kæmpefordel for et sprog, som skal være en bro mellem 
forskellige folkeslag med lige adgangsvilkår for alle.

På grund af dets meget strukturedede opbygning er sproget 
meget nemmere at lære end andre sprog. Enhver, som lærer 
esperanto, har gode chancer for at beherske det lige så godt 
som sit modersmål og for at kommunikere på lige fod med 
andre, uanset sproglig baggrund.     

Lev Tolstoj: For seks år siden fik jeg en esperantogrammatik 
og en esperantoordliste. Efter kun to timers studium kunne 
jeg godt nok ikke forfatte tekster, men jeg kunne frit læse 
esperanto-tekster....Selv hvis du ikke er en Tolstoj, vil du ikke 
skulle bruge meget mere tid.

XIAO Peilang, Kina: Efter min mening lærer kinsere espe-
ranto langt nemmere end andre europæiske sprog. Kinesere, 
som har lært det, har et stort forspring i forhold til andre, når 
det drejer sig om at lære andre europæiske sprog.        
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