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Projekt Are you with the EU, Are you with Citizens of different color?
financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"
Účasť: projekt umožnil stretnutie 950 občanov, z ktorých 800 pochádzalo z mesta Bratislava (Slovensko), 80
z mesta Bystré (Česko) a 70 z mesta Budapešť (Maďarsko).
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave (Slovensko) od 06/11/2017 do 07/11/2017
Stručný opis:
Dňa 06/11/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na prekonávanie bariér medzi národmi a medzi majoritou
a rómskou minoritou. Podujatie po slávnostnom otvorení začalo spájaním mladých ľudí pochádzajúcich z troch
kútov Európy formou hudby, motivácie, životných príbehov, ale aj spoločenského diania. V rámci hudobného
workshopu študenti pod vedením známej rómskej aktivistky, učiteľky a skladateľky Idy Kelarovej z Čiech sa mladí
zoznámili s tradičnou rómskou kultúrou – piesňami a jazykom. Súčasťou workshopu bol aj zbor Čgavorenge, ktorý
patrí pod partnera projektu MIRET. Workshop sa stal základom búrania národnostných bariér. V tejto atmosfére
program pokračoval na hlavnom pódiu, kde bol premietaný filmový dokument „O čo ide Ide?“ o práci Idy Kelarovej
s rómskou komunitou v Čechách. V následnej diskusii sa účastníci priblížili k téme solidarity s inými národnosťami
a snažili sa búrať predsudky. Popoludnie patrilo motivačnej prednáške autorky knihy „Cigánka“, ktorá je aj
zakladateľkou neziskovej organizácie EDUMA. Medzi tým v ďalších priestoroch podujatia prebiehala tzv. Živá
knižnica. Tu sa účastníci mali možnosť zoznámiť s jednotlivcami, ktorí v spoločnosti čelia predsudkom a vylúčeniu
z hľadiska viery, orientácie, či rasy. Okrem diskusie s týmito ľuďmi boli aj premietané video príbehy k téme.
Večerný program začal diskusným panelom Zabudnuté Slovensko, kde diskutovali osobnosti umeleckého
a verejného života spolu s účastníkmi a predstaviteľmi partnerov. Večer patril hudobnému vystúpeniu a spoločnej
zábave.
Dňa 07/11/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na Európske témy. Deň začal workshopom „Môj príbeh
môže byť aj tvoj príbeh“. Tu sa známe osobnosti zo sveta hudby, tanca a športu stretli s mladými účastníkmi.
Spoločne diskutovali o motivácii, boji voči predsudkom a potrebe aktívnej práce na svojej budúcnosti a potrebe
posudzovať ľudí podľa ich schopností a charakteru a nie podľa pôvodu alebo farby pleti. Ďalšou aktivitou bola
Škola Európy. V rámci aktivity bola predstavená Európska únia, jej orgány, politiky, história. Zároveň jej súčasťou
bol workshop pre mladých o Európskej únii a možnostiach, ktoré ponúka mladým ľuďom. Aktivitu mala na starosti
Informačná kancelária Európskeho parlamentu. Popoludnie patrilo solidarite. Spoločná diskusia mladých ľudí,
osobností a zástupcov organizácii, pomáhajúcich cudzincom integrovať sa do života na Slovensku, v Čechách a
v Maďarsku priniesla zaujímavé podnety pre búranie bariér a hľadanie zmyslu pomáhať druhým. Ďalšie aktivity sa
venovali kultúre, zábava a spájaniu ľudí rôznej národnosti, rasy a krajiny – Slovenska, Česka a Maďarska.

