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a) respondeci pri la organiza stato de la Ligo; 
b) kontaktigi kun 1a landaj sekcioj de 1a Ligo, insti-

gi kaj orientigi ilian laboron; 
c) eltrovi vojojn por instigi fondon de sekcioj en 

landoj, en kiuj iii ankoran ne ekzistas; 
6) fari la jaran raporton. 

Paragrafo 17 

La Vicsekretario devas helpi an, se necese, anstataui 
la sekretarion. 

Paragrafo 18 

La devoj de la kasisto estas: 
a) kontaktigi kun 'Cluj kasistoj de la landaj sekcioj 

klopodante gustatempe enkolekti membrokotizojn ; 
b) esplori eblecojn por solvi financajn problemojn 

de ld„ Ligo per aliaj rimedoj; 
c) fari raporton pri la financa stato de la Ligo. 

Paragrafo 19 

La devoj de la landaj sekcioj de 1a Ligo estas: 
a) fari jaran raporton pri 1a laboro de la pasinta 

lerneja jaro: decida tago diam 1a la de Januaro, 
kaj sendi gin a1 la generala sekretario antan 1a 
fino de Februaro; 

b) fart la necesan statistikon kaj raporti pri do a1 
la estraro; 

c) fortigi ne nur la propran prestigon en sia Lan-
do, sed ankat tiun de la Ligo; 

6) pagi akurate 1a membrokotizojn sub mencio de 
la nombro de la anoj de la landa sekcio. 

Paragrafo 20 

La kontrola komisiono konsistas el 3 rnembroj: gia 
tasko estas unufoje en la jaro kontroli la kasostaton 
kaj financan manipuladon de la kasisto. Pri la fa-
rita laboro la Kontrola Komisiono faras raporton al 
la Komitato de la Ligo kaj gia asembleo. 



Paragrafo 1 

La Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, en 
plua teksto la Ligo, agnoskita de Unesko la 13an de 
Oktobro 1952, estas unuigo de: 
a) landaj esperantistaj instruistaj asocioj; 
b) individuaj membroj en tiuj landoj en kiuj anko-

rain ne estas organizata asocio. 
Kondiooj por membrigo estas: 
1) Havi 5 pagintajn membrojn (asocioj); 
2) Doni subskribitan rekonon de la Statuto de la 

Ligo; 
3) Pagiq la fiksitan membrokotizon; 
4) Ricevi akcepton flanke de la estraro. 

Paragrafo 2 

La celoj de la Ligo estas: 
a) unuigi ei.ujn instruistajn Esperanto-organizojojn 

en la mondo por sisteme labori por la enkonduko 
de Esperanto en diuspecajn lernejojn; 

b) eventuate arangi superajn ekzamenojn pri la in-
struado de la Internacia Lingvo; 

c) organizi pedagogiajn konferencojn, kiuj estu aran-
gotaj kaj invitotaj de la unuopaj landaj asocioj; 

organizi reciprokajn interAangojn de spertoj de la 
monda E-instruistaro rilate al la plibonigo kaj 
modernigo de la E-instruado; 

d) organizi interSangojn de la plej diversaj spertoj 
el la pedagogic scienco kaj praktikado; 

e) datre arang la plej diversajn arangojn interna-
ciajn por la infanoj, por ke ili apliku la Interna-
cian Lingvon; 

f) eduki la infanojn al internacia interkomprenigo. 



Paragrafo 3 

En realigo de siaj ceioj kaj prograrnoj la Ligo kunla-
boras kun diversaj esperantistaj kaj ne esperantistaj 
organizaj oj. 

Paragrafo 4 

Stampo de la Ligo estas rondforma kun kvinpinta 
stelo en la mezo kaj la litero «E» en gi, kaj kun 
plena nomo de la Ligo. 

Paragrafo 5 

La membrigintaj sekcioj kaj la individuaj membroj 
diujare pagas al la Ligo fiksitajn kotizojn. 
Individuaj membroj pagas kvinoble la sumon postu-
lata por 'du membro de organizita landa sekcio da 
la Ligo. 

Paragrafo 

La membrigo en la Ligo desas per: 
a) libervola eksigo de la sekcioj; 
b) dujara nepago de la kotizo; 
c) kontrailstatuta agado. 

Paragrafo 7 

Organoj de la Ligo estas: 

a) la, asembleo; 

b) la komitato; 

c) la estraro; 

é) la kontrola komisiono. 

Paragrafo 8 

La asernbleo de la Ligo konsistas el la delegitoj de 



la landaj asocioj de la Ligo elektitaj dum siaj defkun-
venoj lau Jena 

gis 30 membroj unu delegito; 
gis 60 membroj du delegitoj; 
gis 90 membroj tri delegitoj, ktp. 

8losila bazo estas la pagita membrokotizo por la 
finiginta kalendara jaro. 
Delegitoj de landaj sekcioj kiuj ne pagis la kotizon 
dum du sinsekvaj jaroj, ne rajtas voOdoni. 
La asembleo de la Ligo regule okazu minimume 
post diu trijara laborperiodo kaj en la kadro, se 
eble, de la instruista konferenco. 
La prezidanto in kunvoku almenad 6 monatojn 
antaU gia okazigo. 

Paragrafo 9 

La asembleo de la Ligo: 
a) pritraktas raportojn de la komitato; 
b) sengargas la komitaton; 
c) decidas pri la gvidlinio da la Ligo kaj fiksas labor-

programon por trijara periodo; 
d) akceptas ate gangas la statuton; 
d) fiksas la bilancon kaj budgeton; 
e) fiksas la membrokotizojn; 
f) elektas la estraron. 

Paragrafo 10 

La komitato de la Ligo konsistas el la prezidantoj 
de la nunopaj landaj sekcioj ail ties anstatattantoj. 

Paragrafo 11 

Inter du asembleoj gvidas la Ligon la komitato. La 
taskoj kaj devoj de la komitato estas: 
a) ,decidi pri generalaj aferoj de la Ligo; 
b) pritrakti la laboron de la estraro; 
c) fondi komisionojn de la Ligo; 



a) responded pri la organiza stato de in Ligo; 
b) kontaktigi kun la landaj sekcioj de la Ligo, instil 

gi kaj orientigi ilian laboron; 
c) eltrovi vojojn por instigi fondon de sekcioj en 

landoj, en kiuj iii ankorat ne ekzistas; 
fari in jaran raporton. 

Paragrafo 17 

La Vicsekretario devas helpi ati, se necese, anstataili 
in sekretarion. 

Paragrafo 18 

La devoj de in kasisto estas: 
a) kontaktigi kun eiuj kasistoj de la landaj sekcioj 

klopodante gustatempe enkolekti membrokotizojn; 
b) esplori eblecojn por solvi financajn problemojn 

de in Ligo per aliaj rimedoj; 
c) fari raporton pri in financa stato de la Ligo. 

Paragrafo 19 

La devoj de la landaj sekcioj de la Ligo estas: 
a) fan jaran raporton pri la laboro de in pasinta 

lerneja jaro: decida tago diam In in de Januaro, 
kaj sendi gin al la generala sekretario ante' la 
fino de Februaro; 

b) fari la necesan statistikon kaj raporti pri do al 
la estraro; 

c) fortigi ne nur in propran prestigon en sia Lan-
do, sed ankaU tiun de in Ligo; 

d) pagi akurate in membrokotizojn sub mencio de 
In nombro de la anoj de la landa sekcio. 

Paragrafo 20 

La kontrola komisiono konsistas el 3 membroj: gia 
tasko estas unufoje en in jaro kontroli in kasostaton 
kaj financan manipuladon de la kasisto. Pri la fa-
rita laboro in Kontrola Komisiono faras raporton al 
in Komitato de la Ligo kaj gia asembleo. 
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