
PREZENTO
Apud la nacia civitaneco naskiĝas jam iu planeda civitaneco. La mondo bezonas forumon kie publikaj 
opinioj povu debati pri la vivogravaj interesoj de nia planedo. Tia forumo povus konsistigi duan asem-
bleon de UN, apud la Ĝenerala Asembleo.
Jacques Attali.

Estiel Teranoj, ni ne estas proprietuloj de la Tero. Ni estas ties gastoj. Ni estas vizitantoj, vo-
jaĝantoj ĉi tie. Ni estas Geonaŭtoj (el la greka gê-, tero, kaj -nautēs, maristo), Vojaĝantoj tra la Te-
ro. Se vi sentas vin Geonaŭto, devontigu vin agi kiel Gardisto de la Tero, respekti nian planedon 
kaj ĝin ne konkeri aŭ ekspluati. Devontigu vin ankaŭ, aktive helpadi la Teron kaj la Teranojn 
evolui konkrete al plia disfloro. La disciplino, kiu kunligas sperton de intensa komunio kun la 
Tero kaj aplikon de rimedoj por fari el ĝi lokon de harmonio povus do nomiĝi Geonaŭtiko. 

Mi proponas la 22an de junio (06-22) kiel daton de la Tutmonda Tago de Geonaŭtoj memore 
al Galileo. Ja ĝuste je la 22a de junio 1633, la itala scienculo Galileo Galilei, tiam sepdekjara, estis 
juĝita de la Congregatio Officii Sancti, la juĝista brako de l’Inkvizicio. Papo Urbano VIII devigis 
lin forĵuri la suncentran sistemon de Koperniko, kies verko estis metita en l’Indekson (de mal-
permesitaj libroj). Laŭaserte, forĵurinte sian sciencan konvinkitecon kaj pli specife la fakton ke la 
Tero turniĝas ĉirkaŭ si, Galileo flustris "Kaj tamen ĝi moviĝas…" La Eklezio rehabilitis lin nur 
en 1992.

Se vi sentas vin Geonaŭto, enskribu tiun daton en vian poŝkalendaron. Je tiu tago, renovigu 
vian promeson al la Tero, al la Teranoj kaj al vi mem, agi kiel Geonaŭto. Elprofitu la okazon por 
inviti amikojn kaj kunplani konkretajn agojn plenumotajn kadre de via sindevontigo. Kaj eĉ se, 
venontan 22an de junio, vi festos tiun tagon sola, sciu ke plej verŝajne ekzistas multnombraj 
aliaj Geonaŭtoj, kiuj festas ĝin samtempe kiel vi, aliloke sed sur la sama planedo.

Mi krome proponas al vi, ĉiujare je la 22a de junio sendi leteron al la Ĝenerala Sekretario de 
la Unuiĝintaj Nacioj. Prefere leteron paperan, ĉar ĝi pezas pli (kaj proprasence kaj metafore) ol 
retmesaĝo. Verku ĝin laŭplaĉe en via gepatra lingvo, en la angla, en Esperanto, en kiu ajn 
lingvo vi preferas… Miaopinie, ĝi enhavu jenajn informojn:

1 - Kial la 22a de junio: Galileo kaj la Tutmonda Tago de Geonaŭtoj.
2 - Kio estas Geonaŭto: konscio pri Teraneco kaj sindevontigo rigarde al la Tero.
3 - La iniciatinto de la projekto: Pierre Catelin kaj la libro Bonvenon sur la Tero… (ne ĉefe 

por agnoskigi mian kontribuon, sed - laŭ la koncepto de ‘respurebleco’ - por ebligi re-
konon de l’origino de la iniciato).

4 - Kelkajn dezirojn, kiujn vi esprimu por la planedo Tero kaj la Teranoj: ne pli ol 3 aŭ 4, 
unualoke en kampoj, kie UNo povus havi influon. Ekzemple:
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-' Eldonon de Identeca Karto de Civitano de l’Tero,
-' Uzadon de Esperanto dum certaj UN-sesioj,
-' Tutmondan ekologian programon senpere implikantan Teranojn kiel civitanojn,
-' Anstataŭon de ĉiuj naciaj armeoj per Blukaskuloj,
-' Antaŭenigon de libera energio,
-' Efektivan rajton de ĉiu infano de la Tero al sekureco kaj kleriĝo,
-' Unuecigon de mezur-unuoj, hor-zonoj, teknikaj normoj…
-' Agadon por akceli kreskadon de Planed-Konscienca Kvociento,
-' Egalecon de viroj kaj virinoj en ĉiuj kampoj,
-' Protektadon kaj kundividadon de akvo,
-' Vastan tutmondan kampanjon de renkontiĝoj interkulturaj, interreligiaj aŭ/kaj 

intergeneraciaj,
-' Ktp., ktp…

La menciatajn punktojn akompanigu per viaj personaj komentoj. Ekzemple:
- Mi ŝatus ke ekzistu Identeca Karto de Civitano de l’Tero. Eĉ sen ia ajn jura valide-

co, ĝi havus grandan simbolan valoron por la posedanto. Ĝi enkorpigus konkrete 
mian deziron esti konsiderata Terano, super ĉiuj ekzistantaj limoj. Ĉiufoje kiam mi 
uzus mian nacian identec-karton aŭ pasporton, mi kunuzus samtempe ankaŭ 
mian Identecan Karton de Civitano de l’Tero. Alia ebleco estus ke, post peto de 
Civitano, la membro-ŝtatoj de UNo almetus la logotipon de UNo sur identec-kar-
tojn kaj pasportojn.

Evidente, mallongadaŭre plejparto de tiuj deziroj estas nerealismaj, kaj ilia efektivi-
go ne dependas (nur) de la kompetemto de UNo. Tamen, se iun 22an de junio sufiĉa 
nombro da Geonaŭtoj sendus po unu leteron, UNo verŝajne konsiderus tion kaj de-
vo kaj plezuro reeĥigi tiujn informojn al la publiko, kio sendube fine koniĝus ankaŭ 
al la regantoj de ĉiuj landoj de la Tero kaj influus ilian manieron trakti la Teron kaj 
ĝiajn loĝantojn.

5 - La sugeston ke UNo antaŭenigu la ideon festi la Tutmondan Tagon de Geonaŭtoj ĉiu-
jare je la 22a de junio,

6 - La indikon "Mi permesas reprodukton de ĉi tiu letero aŭ de parto(j) el ĝi kaj uzon de 
mia nomo",

7 - Viajn kompletajn nomon kaj adreson kaj vian subskribon.
8 - Krome, se - pro klareco, travideblo kaj respureblo - vi opinias utila mencii la nomon 

kaj adreson de mi kiel iniciatoro de la projekto, faru tute libere:
Pierre Catelin
Avenue Camille Joset 15 • BE - 1040 Bruxelles (Belgio)
pierre.catelin@imagine-aa.org

La leteron oni adresu al:
United Nations
For the attention of the Secretary-General
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA

Afranku aerpoŝte kaj ekspedu la 22an de junio - la tuto estos multe pli efika se ĉiuj leteroj 
alvenos ene de mallonga tempodaŭro. Krome, por pli da efiko, se vi eatas ano de grupo kies 
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membroj decidis partopreni tiun kampanjon, skribu ne unusolan kolektivan leteron, sed prefere 
po unu personan leteron, eventuale en unu sama koverto (imagu la efikon, se vi faras tion 
kelkdekope!).

Se vi deziras diskonigi ĉi tiun ideon, pensu ja pri via amikaro, sed ankaŭ pri ĉiuj homoj 
kiujn vi konas, kie ajn sur la Tero. Informu ilin pri tiu ĉi iniciato kiel eble plej baldaŭ, por ke an-
kaŭ ili povu diskonigi la sciigon. Ju pli multaj leteroj alvenos en la leterkeston de UNo la 22an 
de venonta junio, des pli forte ili efikos…

Regule ĝisdatigataj informoj pri la Tutmonda Tago de Geonaŭtoj haveblas en diversaj 
lingvoj en jena retpaĝaro:

www.creaa.be > Les Activités > 06-22

Aliflanke, se vi deziras kontribui al la vivkapablo kaj sukceso de tiu ĉi iniciato, vi povas 
kunhelpi pri ĝiaj kostoj per mondonac(et)o al la "Association Imagine", kiu kunordigas la 
organizadon de la projekto "06-22: Tutmonda Tago de Geonaŭtoj" (v. detalojn ĉi-sube). Koran 
dankon.

Resume, jen la agadoj eblaj kadre de Projekto 06-22, Tutmonda Tago de Geonaŭtoj (22a de 
junio):

- enskribu en vian poŝkalendaron la daton de la 22a de junio, kaj je tiu tago, ĉu sola ĉu 
kun amikoj, festu la Tutmondan Tagon de Geonaŭtoj, interalie sendante leteron al la 
Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj

- jam nun, parolu ĉirkaŭ vi pri tiu iniciato kaj informu ĉiujn viajn konatojn en la tuta 
mondo,

- se vi deziras helpi la asocion Imagine elporti la organizajn kostojn de la projekto, subte-
nu ĝin per mondonaco.

Bonvenon sur la Tero…

Pierre Catelin.

(Eltiraĵo el la libro Bonvenon sur la Tero… - Eta Manlibro por esti la Revolucio)
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