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Hvad er Esperanto?
Det er et sprog.

Flersproget hjemmeside for Esperanto
Levende

Esperanto udvikles og lever ligesom andre
sprog. Ved hjælp af Esperanto er det muligt
at udtrykke alle aspekter af den menneskelige tænkning og følning.

Vigtige træk ved Esperanto:

Internationalt

Esperanto er først og fremmest nyttigt
til kommunikation mellem folk fra forskellige nationer, der ikke har et fælles
modersmål.

Let

Takket være strukturen og konstruktionen af sproget er det sædvanligvis
meget lettere at blive god til Esperanto i
forhold til et fremmed nationalsprog.

Neutralt

Det tilhører ikke nogen bestemt befolkning
eller et bestemt land, og derfor fungerer det
som et neutralt sprog.

www.lernu.net
lernu! er en hjemmeside som indeholder informationer om Esperanto som sprog og
fænomen, flere kurser og hjælpemidler til at lære Esperanto. Hjemmesidens vigtigste
formål er at hjælpe internetbrugere, så de kan nemt og gratis kan blive informeret og
lære Esperanto.
På hjemmesiden findes der kurser på forskellige niveauer, ordbøger på mange sprog, et
overblik over grammatikken, hørbare fortællinger med tilhørende billeder, et chatsted
for direkte kommunikation osv.
kurser

Lighed

Når man bruger Esperanto, føler man sig
mere lige fra et sprogligt synspunkt end i
forhold til fx at tale engelsk med en person,
der har engelsk som modersmål.
og
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For mig
er Esperanto gode venner fra
mange forskellige verdensdele.
Oleg, 22, Rusland

For os er
det en nydelse at bruge
Esperanto. Vi bruger det hver dag til
at kommunikere med venner fra forskellige
lande og kontinenter, oftest via internettet.
Vi synes, at Esperanto er et godt redskab til
venskab og samarbejde mellem mennesker med
forskellige modersmål.
Teamet fra lernu!
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Esperanto fik mig til
at opdage en anden verden
der var grænsefri, flerfarvet og
venlig...
Rafael, 27, San-Domingo

www.ikso.net
lernu! realiseres af den internationale arbejdsgruppe Esperanto@Interreto
(E@I). De tre hovedgøremål for E@I er at lave hjemmesider, arrangere
seminarier og informere om hvordan Esperanto og nettet er mulige at bruge
sammen for at kommunikere let og hurtigt!

www.esperantic.org
lernu! er finansielt understøttet af den amerikanske forskningsfond,
Esperantic Studies Foundation (ESF). ESF blev stiftet i 1968 for først og
fremmest at understøtte og stimulere udviklingen af engelsksprogede
fagliteratur om Esperanto. Efterhånden blev brugen af Esperanto i
undervisning en af ESFs største prioriteter.
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Det
mest frie sprog i
verden!
Katja, 23, Sverige

tilhængere af lernu!
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