Esperanto
Sajten för

Ett internationellt språk

www.lernu.net
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Vad är Esperanto?

En flerspråkig Esperanto-sajt
Levande

Det är ett språk.

Esperanto lever och utvecklas precis som andra och kan användas för att uttrycka alla
aspekter av mänskligt tänkande och kännande.

Viktiga drag hos Esperanto:

Neutralt

Internationellt

Esperanto kommer främst till användning för kommunikation mellan människor från olika platser på jorden, som inte
har samma modersmål.

Lätt

Tack vare språkets uppbyggnad är det
oftast mycket lättare att lära sig Esperanto än andra språk.

Det tillhör ingen speciell folkgrupp eller något
enskilt land, och kan därför fungera som ett
neutralt språk.

Jämlikt

www.lernu.net
lernu! är en webbsajt som innehåller information om Esperanto som språk och fenomen
samt flera kurser och hjälpmedel för att lära sig Esperanto. Huvudavsikten med sajten
är att hjälpa nätanvändare som enkelt och gratis vill informera sig om, och lära sig
språket.
På sajten finns kurser på olika nivåer, ordböcker till många språk, en grammatisk översikt,
illustrerade berättelser som man kan lyssna på, en chatt för direkt kommunikation,
mm.
kurser

När man använder Esperanto, känner man
sig mer jämställd ur språklig synpunkt, än
om man t ex talar engelska med en som har
engelska som modersmål.
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För mig
betyder Esperanto goda
vänner från alla världens hörn.
Oleg, 22, Ryssland

För
oss är det en glädje
att använda Esperanto. Varje dag
kommunicerar vi med vänner från olika
länder och kontinenter, oftast via internet. Vi
upplever Esperanto som ett utmärkt medel för
vänskap och samarbete mellan människor med
olika modersmål.
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de som har stött lernu!
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Esperanto öppnade
en ny värld, gränslös,
färggrann och full av vänner.
Rafael, 27, San-Domingo

www.ikso.net
lernu! skapades av den internationella arbetsgruppen Esperanto@Internet
(E@I). E@I’s tre huvudsakliga verksamhetsområden är att skapa webbsajter,
arrangera seminarier och informera om hur Esperanto och Internet kan
användas tillsammans för att kommunicera enkelt och snabbt över hela
världen!

www.esperantic.org
lernu! har erhållit finansiellt stöd av den amerikanska fonden Esperantic

Studies Foundation (ESF). ESF grundades 1968 främst för att stöda
och stimulera utvecklingen av den engelskspråkiga facklitteraturen om
Esperanto. Så småningom har användningen av Esperanto i utbildningen
blivit en allt mer prioriterad uppgift för ESF.
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Världens
friaste språk!
Katja, 23, Sverige

de som har stött lernu!
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