EURÓPA A
POLGÁROKÉRT
A « Are you with the EU, Are you with Citizens of different color? »
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért” program keretében

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

Részvétel: a projekt lehetővé tette a találkozókat 950 állampolgár részvételével, akik közül 800 Pozsony város
(Szlovákia), 80 Bystré város (Csehország) és 70 Budapest város (Magyarország). lakosai.
Helyszín/Dátumok: a találkozó helyszíne Pozsony (Szlovákia) volt, 2017/11/06 és 2017/11/07 között
Részletes leírás:
2017/11/06-án a téma nemzetek közti és a többségi nemzet és a roma kisebbség közötti akadályok leküzdésére
volt. A megnyitó ünnepség után az Európa három különböző részéről jött ifjúság ismerkedésére került sor a zene,
a motiváció, élettörténetek mesélése, de közösségi programok révén is. A zenei workshop során a diákok a jól
ismert roma aktivista, tanító és zeneszerző, a cseh Ida Kelarová irányításával a hagyományos roma kultúrával dalokkal és a romák nyelvével ismerkedtek meg. A workshop része volt a Čgavorenge kórus is, mely a MIRET
projektpartner irányítása alatt működik. A workshop a nemzetek közti korlátok lebontásának alapjává vált. Ebben a
légkörben folytatódott a program a nagyszínpadon is, ahol vetítésre került a „Miről van szó Idának?” c.
dokumentumfilm Ida Kelarová roma közösséggel folytatott munkájáról Csehországban. Az ezt követő vita során a
résztvevők a nemzetek, nemzetiségek közti szolidaritás témáját vizsgálták, leküzdve az előítéleteket. A délután a
„Cigánka- Cigánylány” c. könyv szerzője tartott egy motivációs előadást, aki egyúttal az EDUMA nonprofit
szervezet alapítója is. Eközben a rendezvény egy másik helyiségében az úgynevezett "Élő könyvtár” elnevezésű
akció folyt. Ennek során a résztvevők olyan egyénekkel ismerkedhettek meg, akiknek társadalmi előítéletekkel,
kirekesztéssel kell szembenézniük hitük, irányultságuk vagy nemzetiségük miatt. A velük való beszélgetés mellett
a témával kapcsolatos videó-történetek vetítésére is sor került. Az esti program az Elfelejtett Szlovákia c.
vitafórummal kezdődött, ahol művészek és közszereplők beszélgettek a résztvevők és a partnerek képviselőivel.
Az este zenei előadással, közös szórakozással telt.
2017/11/07-én a téma Európai unió volt. A nap workshoppal kezdődött: "Az én történetem lehet a te történeted is".
Itt a zene, a tánc és a sport világából ismert személyiségek fiatal résztvevőkkel találkoztak. A motivációról,
előítéletek elleni harcról, és a jövő érdekében végzett aktív munkáról beszélgettek, és annak szükségességéről,
hogy az embereket képességeik és karakterük szerint, nem a bőrszínük vagy származásuk szerint kell megítélni.
Az Európai Iskola egy másik tevékenység volt. Itt az Európai Unió, annak intézményei, politikája, történelme került
bemutatásra. Ennek az aktivitásnak része volt az Európai Unióról és az általa kínált lehetőségekről szóló fiatalok
számára szervezett workshop. Ezért tevékenységért az Európai Parlament Információs Irodája volt felelős. A
délután a szolidaritás témájáé volt. A fiatalok, közismert személyiségek és a külföldiek beilleszkedését
Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon segítő szervezetek képviselőinek közös megbeszélése
érdekes javaslatokat eredményezett az akadályok leküzdése és a másokon segíteni akarás terén. A további
tevékenységek a kultúra és szórakozás jegyében zajlottak, hidat teremtve a különböző nemzetiségek képviselői
között, - bemutatva Szlovákia, Csehország és Magyarország sajátos kultúráját.

