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PREFAȚĂ

Identitatea noastră ca cetățeni europeni se conturează în fiecare zi. Uniunea Europeană
și cetățenia europeană nu reprezintă o idee abstractă, ci o realizare concretă rezultată
din implicarea cetățenilor europeni în viața publică și din numeroase proiecte în care
aceștia și-au investit sentimentele și capacitatea intelectuală.
Doar lucrând împreună – cetățeni din fiecare stat membru și reprezentanții lor în instituțiile Uniunii Europene –
putem valorifica cel mai bine potențialul pe care îl oferă o Europă unită și putem înfrunta, unii alături de ceilalți,
provocările lumii de azi.
Așadar, trebuie să depunem toate eforturile pentru a demonstra contribuția pozitivă pe care o are Uniunea
Europeană în viața cetățenilor săi și valorile importante pe care le reprezintă aceasta, precum libertatea de
exprimare, respectul pentru drepturile omului, egalitatea, toleranța, statul de drept, solidaritatea și lupta împotriva
rasismului și xenofobiei.
Uniunea Europeană este un demers democratic, susținut prin participarea cetățenilor europeni la procesul politic
și prin oportunitățile pe care le oferă acestora în exercitarea drepturilor și apărarea valorilor lor.
Ca semn al eforturilor instituțiilor UE de a le atribui cetățenilor europeni un rol mai semnificativ, 2013 va fi Anul
european al cetățenilor. Acest fapt va contribui la creșterea gradului de conștientizare a modului în care cetățenii
UE pot beneficia concret atât de drepturile Uniunii Europene, cât și de politicile și programele instituite pentru a-i
ajuta pe oameni să le exercite. Acesta va stimula și consolida participarea civică și democratică a cetățenilor Uniunii
Europene, în special în forumurile civice referitoare la politicile Uniunii și în alegerile pentru Parlamentul European.
Așadar, sunt încântată să prezint câteva dintre proiectele susținute de programul „Europa pentru cetățeni”, care
pun ideea europeană în practică. De la începutul programului, în 2007, „Europa pentru cetățeni” a oferit cetățenilor
europeni nenumărate ocazii de a se implica în sute de proiecte. Până în prezent, peste 5 500 000 de persoane au
luat parte la proiectele finanțate prin program.
Programul „Europa pentru cetățeni” este deschis tuturor părților interesate, de exemplu organizațiilor
guvernamentale și autorităților locale care promovează cetățenia europeană.
Bunele practici prezentate în această broșură sunt o dovadă a muncii depuse până în prezent. Sunt un semn al
existenței unei societăți civile dinamice în Uniunea Europeană și al angajamentului cetățenilor față de integrarea
europeană și oferă o promisiune pentru viitor.

Viviane Reding
Vicepreședinte al Comisiei Europene
Comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie
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INTRODUCERE
The ciTizen’s effecT
25 features about the
Europe for Citizens programme

Forumurile publice și spațiile comune în care cetățenii pot organiza dezbateri și deliberări au constituit întotdeauna
elemente esențiale ale unei societăți democratice. Astăzi, programul „Europa pentru cetățeni” este menit să
creeze o agora europeană. Lansat în 2007, programul sprijină inițiativele care reunesc oamenii prin intermediul
schimburilor internaționale și interculturale.
Europe
for Citizens

În fiecare an, aproximativ 1 000 de organizații diferite din 30 de țări participante (cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene, împreună cu Croația, Macedonia și Albania) au primit subvenții în vederea sprijinirii activităților
și proiectelor lor. Diversitatea solicitanților eligibili – ONG-uri, autorități locale, instituții de învățământ, rețele
de voluntariat și multe altele – contribuie la comunicarea mesajului de cetățenie activă oamenilor de la toate
nivelurile societății.
Tipurile de proiecte finanțate sunt la fel de diverse. Proiectele de înfrățire între orașe și rețele de orașe înfrățite s-au
dovedit a fi mijloace extrem de eficiente de a-i aduce împreună pe cetățenii europeni din diferite țări, încurajând
toleranța și înțelegerea reciprocă. Fie că este vorba de un festival, o conferință având ca subiect democrația sau
un studiu privind bunăstarea cetățenilor în vârstă din zonele rurale ale Europei, fiecare proiect oferă oportunități
de dialog intercultural și împărtășire a experienței. Organizațiile societății civile și grupurile de reflecție joacă, de
asemenea, un rol semnificativ în promovarea valorilor europene și stimularea acțiunilor, dezbaterilor și reflecției
privind identitatea europeană. O altă categorie relevantă de inițiative vizează memoria activă. În cadrul acestor
proiecte, se depun toate eforturile pentru a se păstra vie amintirea victimelor nazismului și stalinismului. Folosind
metode atractive de interacțiune și diseminare a informațiilor, precum teatrul, jocurile de roluri, scrierea de povestiri
și reportajele video, proiectele finanțate reușesc să implice tineretul european și să atragă atenția publicului.
„Europa pentru cetățeni” va ajunge la o importantă piatră de hotar. Ciclul 2007-2013 se apropie de sfârșit și un
nou program cu durata de șapte ani este planificat să înceapă în 2014. În lumina rezultatelor remarcabile obținute
până în prezent, programul va continua și va fi adaptat în funcție de noile realități. Se va pune un accent mai mare
pe inițiativele care stimulează dezbaterea, reflecția și cooperarea în vederea unei mai bune înțelegeri a Uniunii
Europene de către cetățeni. Obiectivul este de a promova cetățenia europeană și de a încuraja participarea civică
la nivel european.
Această broșură aduce în prim-plan poveștile din culisele a 25 de proiecte selectate, expunând elementele de bază
care definesc cetățenia europeană a secolului XXI.
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EUROPA ESTE SCENA, NOI SUNTEM ACTORII
Orașele înfrățite își împărtășesc patrimoniul prin
organizarea unui festival multicultural anual

S

upranumit „Grădina Irlandei”, Comitatul Wicklow
este una dintre comorile pitorești autentice ale țării,
cu dealurile și munții săi magnifici, lungile plaje de
nisip, cu râurile și lacurile sale. Însă frumusețea mediului
înconjurător natural este doar una dintre numeroasele
bucurii pe care le are de oferit această regiune a Irlandei.
Datorită implicării sale într-o rețea extrem de activă de orașe
înfrățite, orașul Wicklow a devenit un centru de interes al
evenimentelor culturale. În iulie 2011, acesta a fost ales
pentru a găzdui festivalul „Europe en Scene”.

Titlul proiectului:
Europe en Scène 2011
Inițiator:
Wicklow Town Council (Consiliul Municipal
Wicklow) (Irlanda)
Țări partenere:
Regatul Unit, Germania, Franța, România,
Italia
Durata:
01.06.2011 – 20.03.2012
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
9 000 EUR

„Europe en Scene” este un proiect comun organizat de opt
orașe, având ca scop împărtășirea patrimoniului lor cultural
și crearea unei legături între cetățenii europeni din diferite medii. Orașele Wicklow, Montigny le Brettoneux (Franța),
Târgu Mureș (România), Kierspe (Germania), Denton (Regatul Unit), Marostica (Italia), San Fernando (Spania) și
Eichenzell (Germania) și-au propus să demonstreze că, indiferent de locul de naștere al fiecăruia, toți oamenii
împărtășesc idei, valori, probleme și țeluri similare. Sub privirea surâzătoare a soarelui de iulie, Wicklow a urat bun
venit unui grup energic de tineri nerăbdători să participe la manifestări. Localnicii de toate vârstele au fost invitați
să li se alăture și numeroase familii au găzduit participanți în propriile lor case, transformând evenimentul într-o
experiență plăcută și personală. Numeroși orășeni s-au oferit voluntari să organizeze excursii și vizite la obiectivele
turistice, iar muzicienii, artiștii și sportivii din partea locului s-au implicat în demonstrații distractive ale talentului
lor. Ateliere zilnice bazate pe teme legate de muzică, dans și teatru au devenit creuzete culturale autentice. Piesele
individuale și rezultate în urma colaborărilor au încorporat esențele artistice ale tuturor regiunilor participante. La
finalul festivalului de weekend, participanții s-au reîntors în orașele lor cu un singur gând: ceea ce ne unește este
mai puternic decât orice ne-ar putea despărți. Un gând și un zâmbet persistent.
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Evenimentul a fost un mare succes. Cu toții am
dobândit o mai bună înțelegere a patrimoniului
țării-gazdă și a diversității culturale europene. Ne-am
dat seama că voluntariatul poate juca un rol foarte
important în comunitățile locale.

Mărturii

Acest eveniment a fost o oportunitate
perfectă de a invita toți localnicii, din
diferite grupe de vârstă, să participe ca
voluntari prin organizarea de vizite turistice, excursii și
spectacole demonstrative ale muzicienilor, artiștilor și
sportivilor locali.

Impact

Datorită proiectului „Europe en Scene”, am avut
plăcerea de a cunoaște oameni din întreaga lume.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să vizitez obiectivele
culturale, să îmi fac prieteni și să particip
la ateliere.

Festivalul demonstrează că inițiativele culturale, împreună cu implicarea locală entuziastă, pot
facilita dialogul dintre comunitățile despărțite de distanțe geografice semnificative. „Europe en
Scene” le permite vizitatorilor să afle mai multe despre istoria, cultura și mediul înconjurător natural
ale orașului-gazdă și încurajează turismul local. De asemenea, oferă o nouă perspectivă asupra
semnificației reale a integrării europene și ne ajută să înțelegem mai clar modul în care Uniunea
Europeană ne influențează viețile.

www.wicklow.ie/apps/wicklowbeta/TownCouncils/EuropeEnScene.aspx 11
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VOLUNTARIAT PENTRU EUROPA
Opt orașe înfrățite fac diferența

C

itând-o pe faimoasa artistă Marjorie Moore,
voluntariatul reprezintă cel mai autentic exercițiu
de democrație. „Votezi la alegeri o dată pe an, însă
atunci când te oferi voluntar, votezi în fiecare zi în legătură
cu tipul de comunitate în care îți dorești să trăiești”. 2011,
„Anul european al voluntariatului”, a oferit ocazia perfectă de
a aduce în centrul atenției impactul pe care îl are această
practică atât la nivel personal, cât și social.

Titlul proiectului:
Twin Towns European Volunteering
conference – EUR-VOL (Conferința de
voluntariat european pentru orașe
înfrățite – EUR-VOL)
Inițiator:
orașul Trogir (Croația)
Țări partenere:
Ungaria, Germania, Italia, Republica Cehă,
Italia, Polonia
Durata:
27.05.2011 – 30.05.2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
21.697 €

La fel și „Conferința europeană de voluntariat pentru orașe
înfrățite (EUR-Vol)”. La sfârșitul lunii mai 2011, orașul Trogir
din Croația a urat bun venit delegaților din orașele partenere
Hajduboszormeny (HU), Veterstetten (D), Porto San Elpidio (IT),
Praga (CZ), Budapesta (HU), Montesilvano (IT) și Slupca (PL).
Evenimentul, care a durat patru zile și a abordat valoarea acțiunii voluntare, a avut ca scop identificarea de metode de
a crește gradul de conștientizare în rândul publicului, implicarea și înțelegerea de către acesta a contribuției pe care o au
organizațiile de voluntariat în societate. Mai multe ateliere, prelegeri și prezentări le-au oferit participanților posibilitatea
de a discuta probleme majore privind organizarea și gestionarea inițiativelor de voluntariat. Cele mai frecvente
provocări întâmpinate de coordonatori au fost identificate ca fiind prejudecățile, lipsa unei diseminări corespunzătoare
a informațiilor și evitarea asumării responsabilității. Pentru participanți, acesta a fost punctul de plecare în dezvoltarea
de soluții pentru depășirea acestor obstacole. Conferința a pus bazele creării de noi rețele de colaborare și planificării
unor acțiuni comune viitoare: tabere de limbi străine pentru studenți găzduite cu ajutorul cadrelor didactice care s-au
oferit voluntare, proiecte de mediu, expoziții de artă, forumuri online pe teme comune, tabere de sport, muzică și artă.
În completarea acestora, au fost dezbătute aspecte practice privind gestionarea proiectelor de voluntariat, oferindu-le
participanților oportunitatea de a-și împărtăși poveștile și a-și îmbunătăți abilitățile și cunoștințele în domeniu.
Proiectul a întreținut un mediu propice promovării acțiunii voluntare în UE, capacitării organizațiilor de voluntariat
și îmbunătățirii calității serviciilor aferente.
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Impact

Participarea la acest proiect a fost o experiență
binevenită pentru mine și asociația mea (o asociație
non-profit, de voluntariat, care lucrează cu persoanele
defavorizate). Toate activitățile proiectului au fost
efectuate cu succes și ne-au ajutat să facem schimb
de cunoștințe și practici în domeniul voluntariatului
cu alte orașe. De asemenea, am stabilit relații bune cu
alte orașe și asociații în acest domeniu, un
lucru care ne este foarte util.

Mărturii

Realizarea cu succes a acestui proiect nu
ar fi fost posibilă fără sprijinul programului
„Europa pentru cetățeni”. Această inițiativă
a fost o experiență utilă și a consolidat voința orașelor
participante de a coopera în domeniul voluntariatului.

Conferința „EUR- Vol” a încurajat peste 250 de participanți, inclusiv persoane cu dizabilități și șomeri,
să facă ceva important pentru ei înșiși și pentru societate. La sfârșitul conferinței, reprezentanții
orașelor participante au semnat memorandumuri oficiale de cooperare. Fiecare oraș a creat un
birou de informații în vederea stabilirii unui punct de legătură între organizațiile de voluntariat
locale. Acesta are rolul de rețea pentru schimbul viitor de bune practici de voluntariat, experiențe și
pentru cooperarea interculturală dintre orașele participante și cetățenii europeni.

http://trogirportal.info/trogir/hrvatska/european-volunteering-conference-u-trogiru-krajem-svibnja 13

FIECARE CETĂȚEAN EUROPEAN CONTEAZĂ
Orașe mici care se reunesc pentru a dezbate probleme
mari și pentru a celebra diversitatea

I

migrația: un cuvânt care probabil îi face pe majoritatea
europenilor să se încrunte, în special în vremuri de
incertitudine financiară. Beneficiile pe care le pot aduce
persoanele din țări și culturi străine în ceea ce privește idei
noi, perspective diferite asupra soluționării problemelor
și îmbogățirea culturală globală sunt rapid contestate, iar
întreg fenomenul este perceput, în general, într-o lumină
negativă. Însă de ce se întâmplă acest lucru?

Titlul proiectului:
Active citizens in the European integration
(Cetățeni activi în integrarea europeană)
Inițiator:
Ayuntamiento de San Fernando de Henares
(Spania)
Țară parteneră:
România
Durata:
1/02/2011 – 01/07/ 2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
6.392 €

„Cetățeni activi în procesul de integrare europeană”, un
proiect lansat de municipiul San Fermando de Heneres,
Spania, în colaborare cu municipalitățile înfrățite Vaslui și
Câmpia Turzii din România, a pus această întrebare și altele
în legătură cu imigrația, bunăstarea socială, drepturile femeilor și rolul tinerilor și al vârstnicilor în societate.

În prezent, românii formează unul dintre cele mai mari grupuri de imigranți din Spania, reprezentând peste 14% din
populația totală de imigranți rezidenți în această țară. Această cifră include și numeroși români născuți în Spania,
care uneori se confruntă cu dificultăți în încercarea de a se integra în societatea locală fără a se simți discriminați.
Proiectul vizează facilitarea integrării și înțelegerea acestui grup și a populațiilor de imigranți în general, ajutându-i
să devină membri mai activi ai societății spaniole.
Un prim pas în această direcție a fost făcut printr-o serie de reuniuni, organizate cu o mare varietate de cetățeni și
diferiți actori instituționali, pentru a maximiza schimbul de opinii. Ideea a fost crearea unui mediu deschis, în care
sentimentul apartenenței la Uniunea Europeană să îi poată încuraja pe participanți să dezbată teme de interes
social comun. Prin forumuri online, cetățenii au putut face aprecieri cu privire la modul în care se poate reduce
distanța dintre instituțiile municipale și populație, iar în data de 9 mai (Ziua Europei), vocile lor au fost auzite din
nou în cadrul unei conferințe internaționale desfășurate la San Fernando de Heneres. Lista recomandărilor a fost
adusă la cunoștința municipalităților orașelor înfrățite.
Inițiativa a reușit să încurajeze o participare activă a cetățenilor la construirea unei Europe unite, bazată pe
democrație și drepturile omului, deschisă lumii și îmbogățită de diversitatea culturală. Întrebările pe care le-a
ridicat aceasta rămân deschise, iar proiectul poate servi drept sursă de inspirație pentru alte instituții care luptă
împotriva discriminării în Europa și în întreaga lume.
14

europeni). Scopul a fost acela de a cunoaște mai bine realitatea demografică,
caracterizată de coexistența unor naționalități diferite. Desfășurarea acestui
proiect al programului „Europa pentru cetățeni” ne-a permis să depunem eforturi mai mari
în construirea unei identități comune: identitatea europeană. Abordarea noastră s-a bazat
pe concepte comune și respectul pentru diversitatea culturală.
S-au întreprins acțiuni variate pentru a implica cele mai defavorizate grupuri de cetățeni. Prin
aceste mijloace, ei au aflat despre conținutul politicilor UE care pot contribui la reducerea

Mărturii

Această inițiativă a fost o continuare a proiectului Todos Europeos (Cu toții suntem

dificultăților lor sociale.
M-am bucurat de o dezbatere foarte interesantă prin participarea la acest proiect al
programului „Europa pentru cetățeni”. Împărtășirea experiențelor personale pe

Impact

teme de interes comun mi-a lărgit orizonturile în legătură cu diversitatea culturală.

Participarea directă a populației și dialogul deschis cu instituțiile au reprezentat o măsură eficientă
de consolidare a incluziunii în societatea democratică și de promovare a diversității culturale și
lingvistice.
Crearea unui spațiu virtual (numit „Todos europeos”) care include un forum online, le-a oferit
participanților și publicului larg o platformă în cadrul căreia s-ar putea implica într-o dezbatere
transnațională cu privire la toate aspectele referitoare la integrare și UE. Publicarea a numeroase
pliante și broșuri a contribuit la conferirea unei vizibilități mai mari și la o conștientizare socială mai
largă a întregului proiect.

www.ayto-sanfernando.com/ 15
www.wix.com/europaenred/ue

REŢELE DE ORAȘE ÎNFRĂŢITE

CE ÎNSEAMNĂ VOLUNTARIATUL PENTRU UN
CETĂȚEAN EUROPEAN?
Compararea informațiilor privind activitățile de
voluntariat din diferite țări

Î

n perioadele de dificultate economică, în ciuda a ceea ce
Titlul proiectului:
am putea gândi, nu există doar perspective înnegurate și
Madrid en red (Madrid în roșu)
pesimism. Deseori, printre crăpături se pot vedea licăriri
Inițiator:
de optimism. Acest lucru este demonstrat de persoanele care
Fundación Voluntarios por Madrid (Fundația
Voluntari pentru Madrid) (Spania)
se pot afla brusc în situația de a avea foarte mult timp liber
Țări
partenere:
la dispoziție și care folosesc această oportunitate pentru a se
Portugal,
United Kingdom, Germany
implica în sprijinirea celor care trec prin greutăți, în cadrul
Durata:
unei activități recunoscute în mod universal drept voluntariat.
01.03.2011 – 28.02.2013
Ideea de voluntariat nu se limitează însă la aceste tipuri de
Finanțare din programul „Europa pentru
acțiuni. Într-adevăr, pentru un britanic, conceptul poate
cetățeni”:
52.038,60 € (în curs)
însemna a petrece două ore pe săptămână oferind ajutor
într-un magazin de caritate, în timp ce pentru un spaniol
poate însemna organizarea unei conferințe a unui ONG național. Dedicarea celor implicați este, totuși, deopotrivă
recunoscută, deoarece renunță la timpul lor liber în beneficiul altora.
Pentru proiectul „Madrid en Red”, consiliile și organizațiile locale din Spania, Portugalia, Germania și Regatul Unit
s-au reunit pentru a-și împărtăși experiențele în materie de voluntariat și a crea legături mai strânse între ele. Patru
evenimente au fost organizate în trei țări, fiecare dintre acestea tratând o altă temă, de la modul în care voluntariatul
este afectat de criza economică la importanța rețelelor sociale în diseminarea mesajelor privind activitățile voluntare.
De asemenea, la aceste evenimente au participat peste 100 de reprezentanți ai ONG-urilor, precum și peste 500 de
voluntari și studenți din întreaga Europă. Posibilitatea de a întâlni oameni din diferite țări europene interesați de
probleme legate de cetățenia europeană a fost văzută ca un beneficiu principal pentru toți cei implicați.
18

mulțumiți de această oportunitate. Putem face, în mod direct, schimb de
experiențe în legătură cu progresele actuale din domeniul voluntariatului în
trei țări europene. În acest fel, am aflat că societatea civilă din Europa are o infrastructură
foarte energică în numeroase țări. A fost foarte bine că au fost incluși studenți și angajați în
aceste reuniuni, pentru a face cunoscute ideile și experiențele în diferite modalități.

A fost o onoare să particip la proiectul „Madrid en Red”. Dezbaterile au beneficiat de un plus
de valoare prin diversitatea experiențelor și ideilor provenind din numeroase

Mărturii

Este prima dată când participăm la un proiect european și suntem foarte

Impact

contexte de voluntariat.

Peste 500 de participanți au putut înțelege într-un mod mai cuprinzător practicile de voluntariat ale
partenerilor lor europeni. În plus, aceștia au putut, de asemenea, să se întâlnească și să facă schimb
de opinii pe o varietate mult mai largă de teme. Aceste activități au condus la crearea unor noi rețele
de voluntari și au îmbunătățit cooperarea și înțelegerea reciprocă între rețelele existente anterior.
Relatările media au consolidat impactul proiectului și au reușit să contribuie la promovarea concluziilor
și ideilor în fața unei audiențe largi. Dedicarea de care a dat dovadă organizația responsabilă de
proiect, „Fundación Voluntarios por Madrid”, în special în ceea ce privește transmiterea de informații
referitoare la activitatea sa publicului general, a fost considerată unul dintre cele mai mari succese ale
proiectului. Rețelele de voluntari create pe perioada desfășurării proiectului continuă să contribuie
una la activitatea celeilalte prin intermediul unui blog și al unui site.

www.voluntariospormadrid.org
http://www.voluntariospormadrid.org/Sensibilizacin_Madrid_en_Red_ejemplo_UE/ 19
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BUN VENIT ÎN SATUL GLOBAL EUROPEAN!
27 de comunități se asociază în crearea unei rețele
pitorești de sate europene

P

rietenia ia naștere la masa din bucătărie. Nici
declarațiile solemne, nici angajamentele oficiale și
nici reuniunile formale nu pot realiza ceea ce poate
realiza simplul ritual de a ura bun venit cuiva în propria ta
casă. Acesta este unul dintre principiile fundamentale care
unesc cele 27 de sate și care compun Carta comunităților
rurale europene. Începând din 1989, locuitori din sate mici –
câte un sat din fiecare stat membru al Uniunii Europene –
se întrunesc în adunări anuale. Satele membre organizează
pe rând diferitele evenimente culturale și sociale. De fiecare
dată, invitații sunt găzduiți de către localnici în propriile lor
case, devenind o mare familie internațională.

Titlul proiectului:
Charter of European Rural Communities
(Carta comunităților rurale europene)
Inițiator:
Municipalitatea Haaren (Țările de Jos)
Țări partenere:
celelalte 26 de state membre ale Uniunii
Europene
Durata:
01/12/2008 – 30/11/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
128.878,29 €

Anii 2009 și 2010 au fost presărați cu o varietate de adunări sociale pe tema condițiilor de viață din comunitățile
rurale europene. Din Grecia până în Finlanda și din Irlanda până în România, fiecare sat a contribuit cu propria sa
esență locală la schimburile interculturale, întărind legăturile dintre comunități și dezvoltând împreună noi activități.
Primăvara anului 2009 a dat un nou suflu atelierelor dedicate tineretului. Tinerii au avut posibilitatea de a discuta
despre viitorul Cartei, al Europei și valorilor sale. Vara a adus adunări ale cetățenilor, în cadrul cărora tinerii au avut
discuții legate de educație și integrarea persoanelor cu dizabilități în viața satului. Anotimpurile mai reci au fost la
fel de antrenante, cu un accent pe bunăstarea cetățenilor vârstnici care trăiesc în comunitățile rurale și conceptul
de democrație. Aceste reuniuni au reprezentat o pepinieră ideală a ideilor și planurilor de proiecte. Acestea au
încurajat dialogul multilateral și schimbul de experiențe care transcend orice granițe culturale și geografice.
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Mărturii

Programul „Europa pentru
cetățeni” a fost un sprijin
semnificativ în realizarea
obiectivelor noastre: promovarea înțelegerii
reciproce, în toate zonele în care acest lucru
este posibil, între locuitorii satelor noastre și
apropierea Europei de cetățeni. Astfel, Carta
speră, la propria sa scală, să contribuie la
unificarea Europei.
Să cunoaștem oameni și culturi din toată
Europa, să ne simțim bine împreună, să discutăm teme serioase și să ne facem foarte mulți

Impact

prieteni: toate acestea reprezintă forța Cartei comunităților rurale europene!

Cele 10 evenimente majore organizate în 2009 și 2010 s-au bucurat de un răspuns entuziast
din partea celor 27 de membri ai Cartei. Temele de discuție au avut o importanță deosebită
pentru comunitățile rurale europene și au generat rezultate semnificative – publicații, ghiduri și
recomandări etc. – care au fost ulterior utilizate de toate consiliile locale ale satelor. Cooperarea
durabilă între membri a fost asigurată pentru mulți ani de acum înainte, punându-se deja bazele
unor proiecte viitoare.

www.europeancharter.eu/archive/MultiAnnualProject.htm 21

SUNT UN TÂNĂR DE 70 DE ANI!
Sprijinindu-i pe oameni să rămână independenți și activi
pe măsură ce îmbătrânesc

S

e preconizează că europenii născuți în zilele noastre
vor trăi cu zece ani mai mult decât conaționalii
lor născuți cu 50 de ani în urmă. Îmbunătățirea
standardelor de viață și a sistemelor de asistență medicală
la nivelul întregii Europe au condus la o continuă creștere
a speranței de viață. Cum unul din cinci europeni a împlinit
deja vârsta de șaizeci de ani, abordarea noastră în ceea
ce privește „vârsta înaintată” ar putea avea nevoie de
o reevaluare.

Titlul proiectului:
European network on forward policies
and actions for the seniors in Europe
Inițiator:
Municipalitatea Skovde (Suedia)
Țări partenere:
Germania, Franța, Italia
Durata:
15/09/2009 – 2/12/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
73.959,95 €

Exact acesta este obiectivul proiectului „Rețeaua europeană
privind politicile și măsurile de perspectivă pentru seniorii
europeni”. Condus și coordonat în regiunea Skovde - Suedia, proiectul a vizat crearea unor rețele transnaționale
de cooperare pe termen lung pentru ca problema necesității unor politici și servicii noi pentru cetățenii senior să
poată fi ridicată și dezbătută în Germania, Franța și Italia, țările partenere.
Abilitarea și cetățenia activă, asigurarea unei locuințe, serviciile și soluțiile TIC, timpul liber și implicarea socială au fost
unele dintre temele majore discutate în cele șase evenimente organizate – câte unul pentru fiecare municipalitate
care a luat parte. Participanții seniori și publicul general mai larg au putut face schimb de experiențe și cunoștințe
în domenii esențiale care necesită o actualizare a politicilor relevante. Un concept esențial care a fost redefinit pe
durata desfășurării proiectului a fost acela de „senior activ”. Participanții au convenit că acesta nu ar trebui doar să ia în
considerare capacitatea de a fi activ fizic, ci și să facă referire la continuarea participării cetățenilor seniori la activitățile
sociale, economice, culturale, spirituale și civice. Proiectul a evidențiat faptul că propunerile de politici viitoare care
au vizat adaptarea la necesitățile cetățenilor seniori ar trebui să se axeze pe creșterea influenței și responsabilității
acestora în procesele de luarea a deciziilor care le afectează viața de zi cu zi. Inițiativa a vizat și diversificarea serviciilor
publice și private (și a produselor) pentru cei vârstnici, facilitându-le implicarea într-o gamă mai largă de activități.
Fiecare pas făcut în această direcție face ca „vechiul continent” să se simtă mai tânăr ca niciodată!
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Mărturii
Finanțarea ne-a permis să atragem participarea persoanelor familiarizate cu tema și
domeniul, atât din interiorul administrației, precum și din sectorul social, a ONG-urilor și
a cetățenilor seniori. Astfel – pe lângă construirea unei valoroase rețele europene – am putut
îmbunătăți cooperarea la nivel local, creând noi legături și stabilind o rețea regională.
Proiectul îmi influențează locul de muncă și activitățile din Municipalitatea Norrkoping în diverse
moduri – cunoștințe noi, împărtășirea experiențelor, promovarea inovărilor, evaluarea comparativă,
formarea de noi alianțe pentru proiecte sau aplicații noi. Mai mult decât atât, participarea demonstrează
imboldul de a afla mai multe informații despre multe alte teme legate de persoanele cu vârste peste 60 de
ani cu partenerii europeni și de a interacționa în viitor.

Impact

Proiectul a propus un nou punct de vedere în abordarea problemei seniorilor, datorită comparării
diferitelor experiențe europene. A fost extrem de util pentru activitatea mea de zi cu zi cu
vârstnicii și mai presus de toate, cu furnizorii de servicii de îngrijire.

Acest proiect le-a permis municipalităților implicate să creeze un context comun absolut necesar,
facilitând dezvoltarea unei abordări sistematice – un cadru general european de cooperare pe
termen lung. În schimb, acest cadru general accelerează schimbul de bune practici și transferul de
cunoștințe legate de politicile locale și naționale din domeniu. Proiectul a beneficiat de implicarea
unei game variate de actori (de exemplu, universități, ONG-uri, actori economici și cetățeni). S-a
bucurat de o bună expunere online și de relatări ample în presa locală.

www.skovde.se 23

CAPACITAREA PERSOANELOR CU
DIZABILITĂȚI DIN EUROPA
Identificarea de metode inovatoare de îmbunătățire
a vieții de zi cu zi a persoanelor defavorizate

S

e estimează că aproximativ 40 de milioane de persoane
(aproximativ 11% din populația UE) au o anumită formă
de dizabilitate. În Europa de astăzi, o dizabilitate nu ar
trebui să însemne marginalizare. Această idee stă la baza unor
proiecte precum „Integrarea cuprinzătoare a persoanelor cu
dizabilități și a celor cu nevoi speciale”. Obiectivul acestuia a fost
acela de a demonstra că persoanele cu dizabilități își pot găsi un
loc de muncă, putând astfel fi mai bine integrate în societate.

Titlul proiectului:
Comprehensive integration of disabled
and differently ambled people (Integrarea
cuprinzătoare a persoanelor cu dizabilități
și a celor cu nevoi speciale)
Inițiator:
Orașul Varpalota (Ungaria)
Țări partenere:
Austria, Italia, România
Durata:
1/03/2010 – 28/02/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”
32.391,47 €

Organizat în „Anul european 2010 pentru combaterea sărăciei
și excluderii sociale” de orașul Varpalota din Ungaria, în
colaborare cu alte trei municipalități din România, Austria și
Italia, proiectul a vizat reducerea numărului de persoane care
se bazează pe ajutorul social, combaterea sentimentului de redundanță și al alienării de societate pe care îl simt multe
persoane cu dizabilități și facilitarea pentru vieții și muncii independente pentru persoanele cu dizabilități.
Propunerea a crescut gradul de conștientizare, la nivel național, cu privire la persoanele cu abilități de lucru diferite și
dificultățile lor de zi cu zi. În timpul conferinței organizate, țările participante și-au prezentat modelele individuale care
au luat în considerare caracterul specific al pieței locale a muncii, pe de o parte, și contextul juridic, pe de altă parte. De
asemenea, au prezentat modalități în care persoanele defavorizate pot fi ajutate să își promoveze competențele și să
aibă o contribuție pe piața muncii. Participanții au propus proiecte de incluziune socială precum „ferma socială”, în care
integrarea persoanelor cu dizabilități în medii de activitate ar putea fi încurajată prin activități agricole. De asemenea,
au dezbătut importanța abordării problemelor legate de dificultățile de mobilitate și de acces cu care se confruntă
persoanele cu dizabilități prin regândirea infrastructurii arhitecturale.
Proiectul a încurajat schimburile practice și ajutorul reciproc. O organizație participantă a oferit locuințe unui grup
de persoane cu dizabilități din Varpalota; partenerii italieni și austrieci au oferit excursii de studiu pentru experții din
Ungaria și România; orașele Wolfsberg și Varpalota au făcut donații unor instituții de organizații de caritate din Petroșani.
Prin activitățile desfășurate în cadrul său, proiectul a contribuit la identificarea de soluții pentru îmbunătățirea calității
vieții persoanelor cu dizabilități din Europa.
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Suntem de părere că acest proiect ar trebui să fie
începutul unei colaborări internaționale de lungă
durată axată pe crearea unui model de referință
european de bune practici în vederea încadrării în
muncă persoanelor defavorizate.”

Mărturii

„Proiectul
internațional
„Integrarea
cuprinzătoare a persoanelor cu dizabilități
și cu nevoi speciale” finanțat de Uniunea
Europeană ne-a dat posibilitatea de
a cunoaște în detaliu modelele de îngrijire socială
pentru persoanele cu dizabilități adoptate în țările
partenere. Întrunirile ne-au îmbogățit experiența
în calitate de administratori și de cetățeni.

Datorită proiectului, participanții au avut posibilitatea de a cunoaște practicile altor țări, consolidânduși legăturile prin solidaritate și o disponibilitate reciprocă de a ajuta. Factorii de decizie politică au
avut posibilitatea de a fi martori, în mod direct, ai provocărilor pe care le înfruntă persoanele cu
dizabilități în viața de zi cu zi. Conferința a fost începutul unei colaborări internaționale care a putut
prezenta soluții unificate pentru integrarea persoanelor cu dizabilități la nivel european. S-a creat
un site, a fost publicat un DVD multimedia, precum și o broșură și au apărut reportaje în ziarele și
televiziunile locale.

http://www.varpalota.hu/eupalyazatok/ 25

MĂSURI DE SPRIJIN:
SCHIMBURI INTER PARES

CE ÎNSEAMNĂ GEAMĂN?
O oportunitate de a examina legăturile dintre orașele europene

D

iferențele stereotipice dintre nordul și sudul
Titlul proiectului:
Europei sunt bine cunoscute. Mediteraneanul
Which twinning for which Europe? (Ce
înfrățire pentru ce Europă?)
relaxat, germanul organizat și suedezul șic sunt
Inițiator:
deseori înfățișați ca fiind deosebit de diferiți în atitudinea pe
Council of European Municipalities and Regicare o au față de viață. Din acest motiv, Consiliul European al
ons (Consiliul European al Municipalităților și
Municipalităților și Regiunilor a pornit, în mod corect, de la
Regiunilor) (Franța)
ideea că vor exista beneficii din organizarea de reuniuni între
Țări partenere:
Malta, Germania, Estonia
cetățeni din diferite orașe din întreaga Europă. În acest spirit
Durata:
s-a organizat proiectul „Which twinning for which Europe?”
01/12/2010 – 31/12/2010
(Ce înfrățire pentru ce Europă?), cu o serie de reuniuni și
Finanțare
din Programul „Europa pentru
discuții în trei orașe diferite reprezentând țări din Europa de
cetățeni”:
Nord și de Est (Estonia), Europa Centrală și de Vest (Germania)
65.372,74 €
și Europa de Sud (Malta). Aceste reuniuni au vizat o gamă
largă de teme, de la probleme tehnice la teme mai generale
precum beneficiile programului „Europa pentru cetățeni” pentru orașele înfrățite.
Activitățile de schimburi inter pares finanțate în baza programului „Europa pentru cetățeni” sunt esențiale pentru
a permite dezvoltarea cu succes a parteneriatelor și rețelelor europene. Proiectul „Ce înfrățire pentru ce Europă?”
examinează abordările înfrățirii orașelor din întreaga Europă și le permite celor aflați în fiecare colț al lumii să își
compare practicile și să decidă asupra abordărilor comune pe care le pot adopta pentru a valorifica la maximum
parteneriatele lor.
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Impact

Aceste schimburi valoroase și constructive demonstrează că înfrățirea între orașe reprezintă
o cale unică de a angaja participarea cetățenilor în dezvoltarea Europei. De asemenea,
este și un instrument care le permite autorităților locale să își împărtășească experiența și
cunoștințele profesionale din diferite domenii. Discuțiile organizate în cadrul general al proiectului au
fost foarte importante în pregătirea congresului „Cetățeni europeni!”, Congresul European cu privire la
Cetățenie și Înfrățire între Orașe organizat de CEMR în Polonia în cadrul președinției poloneze
a Uniunii Europene.

Proiectul „Ce înfrățire pentru ce Europă?” are o viziune puternică pentru viitor. Luând în considerare
posibila extindere a UE pentru a include unele țări balcanice, proiectul a alocat timp sprijinirii și
informării țărilor din această regiune în legătură cu beneficiile înfrățirii orașelor și ale oportunităților
de finanțare disponibile prin programul„Europa pentru cetățeni”. Un alt impact principal al proiectului
constă în crearea de legături și în sentimentul de apartenență pe care îl insuflă persoanelor pentru
care ideea de integrare europeană este poate o idee nouă.

www.ccre.org/fr/champsactivites/detail_news/1969 29

NORDUL ÎNTÂLNEȘTE SUDUL:
DINCOLO DE ÎNFRĂȚIRE
Cum să valorificăm potențialul orașelor înfrățite

U

nii pot susține că Europa de Nord și Europa de Sud
Titlul proiectului:
sunt prea diferite pentru a se putea înțelege una pe
Facing the challenges of the
implementation of Networks of
cealaltă și cu atât mai puțin pentru a lucra împreună!
Twinned Towns (Înfruntând provocările
Ei bine, vă prezentăm un parteneriat care dovedește contrariul.
implementării rețelelor orașelor înfrățite)
Regiunile Norrbotten din Suedia și Emilia-Romagna din Italia
Inițiator:
au interacționat cu Asociația Finlandeză a Municipalităților și cu
Sweden Emilia Romagna Network (Rețeaua
Suedia Emilia Romagna) (Italia)
„Diputación de A Coruña” din Spania în scopul unui schimb de
Țări partenere:
opinii cu privire la modul în care ar putea fi îmbunătățite relațiile
Spania, Suedia, Finlanda, Croația
dintre orașele înfrățite existente. De ce? Deoarece înfrățirea
Durata:
între municipalități nu se rezumă la organizarea câtorva
01/01/2011 – 31/12/2011
evenimente izolate de „cunoaștere reciprocă”, ci înseamnă
Finanțare din programul „Europa pentru
mai degrabă menținerea unui flux constant de comunicare
cetățeni”:
pentru a încuraja relațiile de consolidare a prieteniei și
60.402 €
solidarității între regiunile înfrățite. Așadar, activitățile propuse
de către participanți au vizat necesitatea comună de a intensifica angajarea locală la un nivel politic pentru proiectele
programului „Europa pentru cetățeni” și, într-un plan mai general, de a atrage atenția asupra cauzei europene.
Partenerii implicați au lucrat împreună pentru a consolida un set de principii comune și a crea instrumente web
inovatoare, precum, de exemplu, o platformă electronică putând să simplifice coordonarea între actorii care își
desfășoară activitatea la nivel european. Proiectul a luat naștere ca rezultat al provocărilor cu care s-au confruntat
autoritățile locale și, mai exact, funcționarii publici, în crearea unor rețele stabile și avantajoase. Părțile interesate s-au
reunit în cadrul a trei sesiuni și s-au implicat în seminarii de formare care au inclus aproape 50 de funcționari publici
și 30 de reprezentanți politici ale acelorași municipalități, care au făcut schimb de idei și de experiențe în cadrul
proiectului în legătură cu o serie de aspecte legate de Uniunea Europeană.
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Mărturii
Rețelele orașelor înfrățite prezintă un mare potențial: pentru a realiza rezultatele promise,
trebuie concepută o strategie de management eficientă.
În calitate de reprezentanți politici aleși, trebuie să ne intensificăm angajarea față de procesul de integrare
europeană prin îndrumarea și sprijinirea mai consecventă a funcționarilor noștri publici în contextul
stabilirii unor rețele ale proiectelor orașelor înfrățite.

Impact

Am învățat multe în cadrul seminariilor, în special despre cât de solicitant este să transformi
conceptele în activități eficiente și rezultate bune.

Unul dintre rezultatele principale ale întrunirilor între funcționarii publici și experții programului
a fost crearea unui set de linii orientative practice menite să faciliteze și să îmbunătățească
managementul rețelelor orașelor înfrățite.
Proiectul i-a ajutat pe funcționarii publici să își îmbunătățească abilitățile manageriale și să fie mai
informați în legătură cu aspectele cheie ale realizării proiectului, precum importanța încheierii
unor acorduri reciproce și a asigurării unui flux de comunicare eficient între parteneri, precum și
planificarea și managementul rețelelor de orașe înfrățite. Mai mult decât atât, a reprezentat o ocazie
de a dezbate probleme actuale ale Uniunii Europene și de a face schimb de puncte de vedere
privind proiectele anterioare puse în aplicare.
Prin reuniunile interculturale, participanții au dobândit și perspective noi cu privire la modul în care
putem fi mai activi într-o societate europeană democratică.
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PROIECTELE CETĂŢENILOR

ÎNSETAȚI DE INOVARE
Explorarea unei laturi diferite a economiei

C

um transformi o bicicletă într-un aparat de gătit
supă? Nu sunteți siguri că acest lucru este posibil? Ei
bine, aceasta este una dintre numeroasele inovații
ale proiectului Micronomics, care a fost conceput cu ideea
de a le oferi persoanelor creative oportunitatea de a-și
demonstra abilitățile în timp ce promovează idei precum
consumul durabil și alimentația sănătoasă. Beneficiile
inițiativelor mici precum repararea bicicletelor și webdesignul, denumite „micro-inițiative”, sunt puse în evidență
prin demonstrația originală a transformării unei biciclete
într-un aparat care poate prepara supă fierbinte în 7 minute.

Titlul proiectului:
Micronomics
Inițiator:
VZW City Mine(d) (Belgia)
Țări partenere:
Austria, Slovenia, Franța, Țările de Jos,
Germania, Danemarca, Spania, Regatul Unit
și Italia. Mai mult decât atât, Turcia, Bosnia și
Herțegovina și Elveția au participat în calitate
de parteneri care nu au fost cofinanțați.
Durata:
01/01/2010 – 15/03/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
86.829,26 €

O varietate de inovări au fost utilizate pentru a valorifica la
maximum acest proiect, cu sesiuni de lucru, dezbateri și
prezentări completate de expoziții și proiectări de film. În primele trei sâmbete din luna mai 2010, Micronomics
a scos oamenii pe străzile Bruxelles-ului pentru a demonstra utilizarea spațiilor urbane ca locuri de exprimare,
incluzând o piață de arte creative și o dezbatere privind conceptul de „spațiu public”. Obiectivul nu a fost numai
acela de a prezenta inițiativele potențialului creativ al persoanelor asociate proiectului, ci și de a examina plusul de
valoare socială și economică adus de aceste microîntreprinderi. Un mesaj cheie care reiese din acest proiect este
că se poate găsi o utilizare pentru orice, iar prin creativitate și inovație putem contribui, chiar și numai într-o mică
măsură, la dezvoltarea economiei.
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Impact

Mărturii

Colaborările precum Micronomics
permit actorilor locali precum
„Im Ausland” din Viena să își
îmbunătățească strategiile și să
le facă accesibile unor inițiative similare din
alte orașe europene. În același timp, aceștia
pot învăța din alte inițiative ale comunităților
locale despre cum pot capacita grupuri
precum romii, persoanele fără adăpost sau
alte grupuri private de drepturi
civice. Europa se construiește de
la bază.

Prin împărtășirea proiectelor cu cetățenii orașelor din Europa, Micronomics a putut ajunge la
o audiență pe scală largă, uimindu-i și informându-i pe aceștia cu abordarea sa unică a problemelor
de ordin urban. Într-un moment în care principiile fundamentale au fost drastic zguduite la nivel
global, Micronomics a reușit să scoată la iveală nu numai optimism în confruntarea cu dificultățile,
ci și alternative autentice care îmbină antreprenoriatul, responsabilitatea socială și dezvoltarea
durabilă.
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CULTURA ÎN CENTRUL ATENȚIEI
CETĂȚENILOR
Un sondaj paneuropean scoate la lumină opiniile
cetățenilor cu privire la rolul culturii

E

ste cultura doar o risipă de bani sau este una dintre
forțele motrice care ne poate ajuta să înaintăm? Rețeaua
EUROMEDINCULTURE s-a îmbarcat în dificila călătorie de
a identifica rolul pe care l-ar putea juca cultura în construirea
Europei.

Titlul proiectului:
EUROMEDINCULTURE(s)
Inițiator
Association pour le développement culturel
européen et international (Asociația europeană și internațională pentru dezvoltare
culturală) (Franța)
Țări partenere:
Regatul Unit, Belgia, Slovenia, Malta, Spania,
Germania, Finlanda, Italia, Polonia, Portugalia
Durata:
01/01/2010 – 31/12/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
123.871,32 €

Convingerea că patrimoniul nostru cultural comun este unul
dintre elementele esențiale ale identității Europei a stat la baza
efortului depus pe o perioadă de doi ani. În 2009 și 2010, peste
douăzeci de forumuri publice regionale au fost organizate
în diferite țări europene; în cadrul acestora, s-au distribuit
cetățenilor peste douăzeci de mii de chestionare. Reflecția
colectivă a vizat diferite aspecte privind celebrarea și protecția
creativității și tradițiilor omenirii. Mii de oameni au fost de acord
să participe și să contribuie la trasarea conturului de bază al
politicii care i-ar acorda culturii un loc predominant, în centrul unei Europe comune. Patrimoniul istoric, diversitatea
culturilor și limbilor europene, democrația și drepturile omului au fost evocate frecvent pentru a defini cultura
europeană. Artiștii și profesioniștii culturali, factorii de decizie și tinerii deopotrivă au contribuit cu entuziasm la definirea
modului în care cultura afectează toate dimensiunile vieții noastre de zi cu zi, de la educație și autoexprimare la dialog
social și dezvoltare profesională. Exercițiul a dovedit că numeroși europeni consideră că aceasta nu este un scop în sine,
ci liantul unei societăți armonioase și egalitariste la un nivel social și economic. Cultura reprezintă fundamentul gândirii
creative, un loc pentru experimentare, rezultatele sale putând fi transpuse în alte domenii ale societății și economiei.
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Cultura este o punte între timpul
trecut, prezent și viitor, atât de bine îi unește
pe oamenii din diferite „culturi”.

Impact

Lumea economiei are multe de învățat
de la lumea culturii, în special în ceea ce
privește creativitatea și spiritul de echipă.
În același timp, lumea culturală are de
asemenea nevoie să integreze unele aspecte
ale economiei: un simț al responsabilității,
crearea unor proiecte mai realiste prin
demonstrarea vandabilității lor.

Mărturii

Cultura îi face pe oameni să fie
cetățeni mai buni!

Proiectul a dezvăluit că marea majoritate a participanților văd cultura ca pe un factor vital pentru
coeziunea socială, un instrument de dialog și un mijloc de mobilizare a cetățenilor. Aceste idei au
fost reflectate într-un set de recomandări, intitulat „Dreptul la cultură în Europa de mâine”, redactate
în unsprezece limbi. Site-ul Euromedinculture a făcut posibilă o diseminare largă a rezultatelor,
inclusiv realizarea unui film în cadrul general al proiectului. Succesul exercițiului i-a încurajat pe
organizatorii acestuia să propună activități complementare în anii viitori, asigurând continuitatea și
durabilitatea inițiativei.
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A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ ÎN EUROPA
O antologie a cetățenilor

S

tories of a Possible Europe” (Poveștile unei Europe
posibile) este o inițiativă a cărei filozofie este cel mai
„
bine exprimată în cuvintele lui Ira Glass – „Poveștile
minunate sunt trăite de cei care le pot relata”. Asociații
culturale și educaționale din Italia, Germania, Portugalia,
Regatul Unit, Spania, Slovacia și Slovenia și-au unit eforturile
în aducerea la lumină a miilor de experiențe și fațete care
alcătuiesc Europa noastră. Împreună au pus bazele a ceea ce
urma să devină o expediție plină de culoare, înălțătoare și
încurajatoare în culturile diverse ale vechiului continent.

Titlul proiectului:
Stories of a Possible Europe (Poveștile
unei Europe posibile)
Inițiator:
Universita Popolare di Roma (Universitatea
Populară din Roma) (Italia)
Țări partenere:
Germania, Spania, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Regatul Unit
Durata:
30/01/2009 - 31/01/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
123.871,10 €

Bărbați și femei de orice vârstă și origine culturală au fost
invitați să participe la un concurs de povestire autobiografică
pe tema dialogului intercultural. Istorisiri din trecut și
prezent, dar și visuri, dorințe și fantezii utopice care ne pot ajuta să ne imaginăm și să dăm naștere unei alte Europe
posibile. Comitete ale cetățenilor au fost organizate în fiecare dintre cele șase țări, ca o formă de participare și
interacțiune în „construirea unei Europe mai apropiate ca niciodată” prin darul povestirii. Povestirile au fost narate
la persoana întâi singular de către participanții din comitet, prin ateliere de scriere autobiografică. Istorisiri, articole
și studii de cercetare au fost de asemenea colectate prin concursul european „Another Europe is Possible” (O altă
Europă este posibilă). Autorilor li s-a dat libertatea de a utiliza orice mijloace de exprimare pe care le-ar considera
corespunzătoare, rezultând o colecție eclectică de texte scrise, fotografii, narațiuni video sau audio, benzi desenate,
poezie și teatru. Povestirile au oferit o imagine a unei Europe vibrante, cu multiple fațete, relatând experiențe de
angajament față de drepturile omului și democrație, diferite modalități de colaborare, noi moduri de viață și noi
viziuni ale lumii.
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Dialogul și drepturile sunt două fețe ale aceleiași
monede.

Mărturii

Experiența mea în Slovenia cu grupuri
de romi a demonstrat că stereotipurile
puternice pot fi dărâmate prin contact
direct. De exemplu, prin organizarea unor
evenimente în care romii pot preda artele și cultura
lor și, în același timp, învăța de la cei de altă etnie.
Dialogul intercultural este o experiență de învățare
reciprocă care are nevoie de loc, timp, oportunitate…

Începând cu acest eveniment, am fost convinsă că
stereotipurile legate de acești oameni nu sunt formate
pe baza unor fapte, ci mai degrabă în mintea celor
care se simt intimidați de ceea ce nu cunosc.

Impact

Acum am devenit puțin mai deschiși, am devenit mai
integrați în societate, acum socializăm mai mult…
Dacă aș fi avut această oportunitate
înainte, aș fi schimbat o mulțime de lucruri.

Povestirile contribuie la cunoașterea valorilor și reprezentărilor care stau la baza creării unui simț al
identității europene. Povestirile au fost compilate în microantologii, calendare și broșuri cu poze,
asigurând că experiențele colectate pot fi utilizate pentru a îmbunătăți dialogul intercultural în
Europa. Prin aceste materiale, organizatorii i-au implicat pe cetățeni și pe reprezentanții instituționali
ai acestora, atât la nivel local, cât și european. Concursul online a permis difuzarea și participarea la
scară largă.
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DIRECȚIA CĂTRE EUROPA
Comunitățile locale preiau controlul în construirea unei
Europe orientate spre incluziune

D

in păcate, trăim încă într-o lume în care multor
oameni le lipsesc bunurile materiale de bază sau
oportunități juste pentru a avansa în viață, o lume
care duce lipsă de o îngrijire corespunzătoare pentru cei care au
cea mai mare nevoie de îngrijire, care duce lipsă de demnitate
umană fundamentală și o lume plină de intoleranță. În timp ce
UE întruchipează noțiunile de drepturi ale omului, diversitate
și incluziune, multe dintre societățile noastre încă se confruntă
cu amenințările reprezentate de rasism, intoleranță, excludere
socială, educație precară și nedreptate socială. „De aceea,
pentru europenii vulnerabili, solidaritatea organizată, asistența
practică și celebrarea diversității vor însemna foarte mult.

Titlul proiectului:
Grassroots Europe for Local Wellbeing
(Europa comunităților locale pentru
bunăstare)
Inițiator:
Open Society Institute (Institutul Societății
Deschise) (Ungaria)
Țări partenere:
Letonia, Republica Cehă, România, Austria
Durata:
01/01/2011 – 31/12/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
250.000 €

Organizațiile comunităților locale pot fi definite, în sensul larg, drept grupuri de persoane auto-organizate care
urmăresc interese comune prin organizații non-profit bazate pe voluntariat. „Grassroots Europe for Local Wellbeing”
(Europa comunităților locale pentru bunăstare) a reunit peste 120 de voluntari care și-au dedicat viața nevoilor altor
oameni și care colaborează pentru bunăstarea comunităților lor. Activitatea lor de zi cu zi include diferite tipuri de
activități de stimulare și de construire a comunității precum: cursuri extrașcolare pentru copiii cu nevoi speciale; tabere
multiculturale în care se învață despre toleranță; cursuri de artă și sport pentru a-i ajuta și încuraja pe cei marginalizați
să se exprime; seminarii pentru implicarea tinerilor dezinteresați în problemele comunității; servicii sociale pentru
familiile cu dificultăți; terapie prin muzică pentru persoanele cu dizabilități mintale și, nu în ultimul rând, asistență în
legătură cu integrarea în comunitate pentru solicitanții de azil și migranți.
Participanții s-au implicat într-o serie de evenimente naționale și internaționale pe o perioadă de un an pentru
a discuta oportunitățile și provocările pe care le întâlnesc în activitate lor de zi cu zi în calitate de membri ai unor
organizații ale comunităților locale. La sfârșit, participanții s-au simțit mai pregătiți și capabili să aducă preocupările lor
cele mai importante în centrul atenției părților interesate locale, naționale și de la nivelul UE.
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Mărturii
Conceptul bunăstării reflectă ceea ce am știut întotdeauna despre activitatea noastră, însă nu
am putut niciodată exprima în cuvinte.

Impact

Am recâștigat încrederea în noi și puterea societății civile de la nivel local. Trebuie să ducem
această colaborare mai departe.

Proiectul și-a îndeplinit obiectivul principal de a consolida vocea organizațiilor societății civile din
cadrul comunităților prin implicarea comunităților la care este dificil de ajuns în procesele democratice,
deliberative ale Uniunii Europene. Participanții au convenit că proiectul a contribuit și la dezvoltarea unor
legături profesionale puternice între cetățenii activi din Europa. Ei au căpătat o voce comună în dezbaterile
politicii cu privire la educație și incluziune socială. În plus, s-a reușit creșterea gradului de conștientizare
a rolului semnificativ al inițiativelor comunităților locale în bunăstarea comunităților în rândul factorilor de
decizie locali, naționali și la nivelul UE. În sfârșit, expoziția de benzi desenate, organizată ca un eveniment
colateral în Cluj-Napoca, Budapesta și Bruxelles, s-a dovedit a fi un instrument valoros în atragerea atenției
asupra unor probleme sociale semnificative de interes pentru comunitățile din întreaga Europă.
Recomandările voluntarilor au fost prezentate factorilor de decizie UE și organizațiilor societății civile
din Bruxelles. Acest eveniment a contribuit la apropierea Europei de cetățenii săi prin consolidarea unei
încrederi și a unei solidarități mai mari între cei care colaborează în vederea construirii unei Europe mai
unite.
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SOCIETATEA CIVILĂ ÎN
ACŢIUNE

CETĂȚENIA
O călătorie cu barca la Palermo pentru sprijinirea
activităților de prevenire a criminalității

L

a 23 mai 1992, judecătorul Giovanni Falcone,
o personalitate proeminentă în lupta împotriva crimei
organizate din Sicilia, a fost asasinat, împreună cu soția
sa și trei dintre gărzile sale de corp, pe o autostradă în apropiere
de Palermo. Acest asasinat a fost un punct de cotitură în
lupta împotriva mafiei în Italia. La două decenii de la moartea
sa, moștenirea sa continuă. În 2011, Fundația „Giovanni
e Francesca Falcone”, împreună cu partenerii din Franța,
Spania, Estonia și Bulgaria au organizat două evenimente
internaționale care au vizat consolidarea rolului societății civile
organizate în combaterea și prevenirea criminalității.

Titlul proiectului:
Waves of legality, waves of citizenship
(Valurile legalității, valurile cetățeniei)
Inițiator:
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone
(Fundația „Giovanni e Francesca Falcone”)
(Italia)
Țări partenere:
Spania, Estonia, Franța, Bulgaria
Durata:
01/01/2011 – 30/09/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
46.274,68 €

În februarie 2011, zeci de tineri europeni s-au reunit la
Paris pentru a analiza rolul pe care îl pot avea în prevenirea
criminalității organizate. Diversitatea educației și experienței participanților a făcut ca acest schimb să fie deosebit de
valoros: unii proveneau din medii defavorizate sau aveau cazier judiciar; unii erau experți pe teme legate de mafia sau
profesioniști implicați în lupta împotriva criminalității. Trei luni mai târziu, proiectul a culminat cu o serie de evenimente
speciale. „Boat of Legality” (Barca legalității) este poate cel mai emblematic. Peste două mii de tineri s-au îmbarcat în
Napoli sau Civitavecchia pentru a ajunge la Palermo. Evenimentul „Barca legalității” era organizat în trecut doar pentru
participanți italieni, însă ediția din 2011 a urat bun venit unui amestec deosebit de variat de pasageri internaționali.
Pentru acest nou tip de cruciați, cele 13-16 ore de călătorie pe mare vor fi greu de uitat. Emoția împărtășită poate fi
o forță motrice către acțiune și prevenire activă. După această călătorie de inițiere, ei au debarcat la Palermo și au
participat la diferite festivități, împreună cu populația siciliană, în memoria Judecătorului Falcone și a victimelor crimei
organizate și pentru sprijinirea unei culturi a legalității.
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Mărturii

Programul „Europa pentru cetățeni” ne-a
oferit posibilitatea de a crea o activitate
structurată cu membri ai asociațiilor și
organizațiilor din alte țări, ducând munca noastră
mai departe la nivel european în vederea diseminării
unei culturi a legalității și a legitimității. Experiența
„Waves of Legality” (Valurile legalității) ne încurajează
să promovăm noi proiecte în rețea cu alte asociații
europene.
Proiectul m-a ajutat să înțeleg importanța și rolul
societății civile în lupta pentru legalitate și împotriva
crimei organizate. Am dobândit o perspectivă globală
asupra fenomenului mafiei și aș putea participa la un
proces de schimb intercultural de durată.

Impact

Acum sunt mai convins decât oricând că noi, tinerii,
lucrătorii din domeniul tineretului, oamenii simpli, avem atât de multă putere și că, folosind-o în bine,
putem lupta împotriva ilegalității. Proiectul a fost un exemplu grăitor al modului în care această putere
poate fi folosită pentru a promova legalitatea, cetățenia activă și responsabilă în rândul
tuturor.

Călătoriile cu barca la Palermo și mitingurile ulterioare din oraș au avut întotdeauna un impact
puternic asupra participanților, unii dintre aceștia întorcându-se an după an pentru a lua parte la
manifestări. „Barca legalității” din 2011 a beneficiat de relatări excelente în media, existând peste
80 de jurnaliști acreditați din toată lumea, care s-au asigurat că mesajul evenimentului ajunge la
o audiență largă din Italia și din străinătate.
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EUROPA LA 20 DE ANI
Declarația „Generația ’89”: speranțe și așteptări ale tineretului de astăzi pentru viitorul Europei

S

-au născut în 1989. În timp ce făceau primii lor pași
Titlul proiectului:
stângaci și învățau să spună primele lor cuvinte,
Generation ‚89 (Generația ‚89)
țările din Europa Centrală și de Est își începeau
Inițiator:
Institutul Cultural Român / Romanian Cultural
propriile călătorii spre libertate și învățau să vorbească din
Institute (România), rețeaua EUNIC
nou despre democrație, în urma revoluțiilor din Toamna
Țări
partenere:
Națiunilor care au înlăturat regimurile comuniste existente.
Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,
De-a lungul ultimelor două decenii, cei născuți în anul ‚89
Germania, Regatul Unit, Polonia și Ungaria
au crescut și s-au maturizat, devenind persoane creative,
Durata:
12/10/2009 – 11/10/2010
implicate și inteligente, formate fiind de experiența colectivă
Finanțare din programul „Europa pentru
a propriilor lor națiuni. În primăvara anului 2010, tineri din
cetățeni”:
nouă țări europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Republica
24.875,79 €
Cehă, Germania, Regatul Unit, Polonia, România și Ungaria –
s-au reunit pentru a participa la proiectul „Generația ‘89”. Ei au
avut ocazia să discute despre ce s-a întâmplat în țările lor natale, să exprime și să împărtășească idei despre viitorul
lor în calitate de cetățeni europeni.
Tinerii implicați în proiect au lucrat împreună, în patru reuniuni simultane în București, Bruxelles, Praga și Varșovia, la
redactarea declarației generației lor – noii cetățeni ai unei Europe libere. În pregătirea schimbului, ei au intervievat
sute de oameni cu vârste cuprinse între 25 și 85 de ani care au trăit experiența evenimentelor care au condus la
prăbușirea sistemelor comuniste din Europa. Materialele video rezultate au oferit un punct de plecare pentru
discuțiile care au condus la crearea Declarației „Generația ’89”, un text care exprimă succint speranțele și temerile
tineretului de astăzi pentru viitorul Europei. Provenind din țări cu experiențe foarte diferite în ceea ce privește
anul 1989 și cu o dezvoltare diferită în termeni de integrare, statut și cetățenie europene, participanții au oferit în
manifestul lor o imagine clară a ceea ce înseamnă să fii „unit în diversitate”.
Proiectul „Generația ’89” a reușit să ofere o perspectivă scurtă asupra impactului pe care l-au avut revoluțiile din
1989 asupra modelării felului în care tineretul de astăzi își imaginează viitorul Europei. Călătoria imaginară în trecut
a fost o experiență emoționantă și înălțătoare, creând legături care rămân încă puternice peste ani.
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Mărturii

Proiectul „Generația ‘89” a fost primul
proiect finanțat de UE pe care l-a coordonat
Institutul Cultural Român. Acesta a fost un
proiect exigent și solicitant. În decurs de aproximativ
doi ani, persoane din diferite instituții și-au împărtășit
cunoștințele și și-au utilizat entuziasmul pentru a trăi
experiența extraordinară a întâlnirii cu Generația ’89 și
pentru a face cunoscută declarația lor despre viitorul
Europei. Sprijinul financiar furnizat prin programul
„Europa pentru cetățeni” ne-a permis să ne dezvoltăm
ideea într-un proiect paneuropean care a implicat
peste 250 de participanți din 9 țări europene.

Impact

Cunoștințe, prieteni, răspunsuri la multe întrebări pe
care le aveam în minte și mai multe întrebări la care
trebuie să se răspundă în viitor. Aceasta a fost cea mai
utilă experiență din viața mea de până la
21 de ani.

Pe lângă scrierea unor eseuri pe tema „Ce pot face eu pentru Europa și ce poate face Europa pentru
mine?”, fiecare participant a pregătit un material video cu durata de 3-5 minute în care intervievează
rude și persoane necunoscute cu privire la evenimentele din anii 1989. Sutele de texte, materiale
video și fotografii ilustrează procesul prin care participanții au extras elementele esențiale ale
experiențelor lor diferite într-o declarație comună.
Proiectul s-a desfășurat sub auspiciile dlui Václav Havel, iar în iunie 2010 Declarația „Generația ’89”
a fost prezentată reprezentanților UE, inclusiv Președintelui Parlamentului European, dl Jerzy Buzek.
Evenimentele s-au bucurat de o acoperire media largă și au mai pus o cărămidă la temelia punții
care leagă națiunile Uniunii Europene.

www.generation89.eu
http://www.icr.ro/bucuresti/evenimente/proiectul-generation-89-in-brosura-de-bune-practici- 47
a-programului-europa-pentru-cetateni.htm

O MOȘTENIRE CARE NE INSPIRĂ
Să dăm cuvântul zonelor urbane „uitate”

P

rofesia de jurnalist necesită mai mult decât o minte
Titlul proiectului:
iscoditoare și darul povestirii. Un jurnalist are nevoie,
City Lab
poate că mai presus de orice, de curaj. Ilaria Alpi,
Inițiator:
Associazione Ilaria Alpi (Asociația Ilaria Alpi)
o vedetă în devenire în lumea jurnalismului, a avut toate
(Italia)
aceste însușiri. Dorința ei de a da în vileag unele afaceri
Țară
parteneră:
necurate au purtat-o din Italia natală în Somalia, unde
Franța
a investigat acuzații legate de eliminarea de deșeuri toxice și
Durata:
transportul ilegal de arme. În urma acestor investigații, Ilaria
01/08/2009 – 31/07/2010
Alpi a fost omorâtă brutal în Mogadishu, în martie 1994.
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
Astăzi, numele său și spiritul muncii sale continuă să dăinuie
25.359 €
prin Asociația Ilaria Alpi pentru o Comunitate Deschisă
(Associazione Ilaria Alpi-Comunità Aperta). Asociația îi
încurajează pe tinerii jurnaliști aspiranți să se inspire din dedicarea și angajamentul pe care dna Alpi le-a arătat față
de munca sa, și să extindă granițele jurnalismului de investigație în căutarea adevărului. Exemple de succes ale
acestui tip de jurnalism au fost aduse în prim-plan prin proiectul CITYLAB.
Ucenicia jurnaliștilor în acest proiect s-a axat în principal pe viața în zonele defavorizate ale orașelor din Italia și
Franța, cu scopul de a-i face pe oameni conștienți de problemele cu care se confruntă cei care trăiesc în aceste
zone. În mod surprinzător, au fost identificate numeroase similitudini între situațiile și perspectivele predominante
din ambele țări. Ce efect are imigrația în aceste zone? Este oportună? Cum contrabalansăm problema securității
cu cea a drepturilor omului? Aceste probleme moderne sunt universale, iar proiectul CITYLAB merge până în
centrul problemei, cu interviuri luate oamenilor direct implicați, afectați de aceste probleme. Prin aceste serii de
interviuri, înțelegem cu adevărat emoțiile, opiniile și uneori prejudecățile din spatele unor chestiuni cum ar fi cea
dacă femeile ar trebui să poarte burca în public sau nu.
Aceste relatări ajută la deschiderea unor ferestre de oportunitate pentru cei care se simt uitați sau dezamăgiți de
sistemele în care trăiesc, iar acum suntem cu toții responsabili, de la membri ai guvernelor la cei profund afectați
de problemele imigrației, securității și prosperității, să ne asigurăm că rezultatul interviurilor generează o evoluție
pozitivă a situației.

48

Mărturii

Am colaborat cu unul dintre jurnaliștii
Citylab pe probleme de migrație, cu scopul de
a crește gradul de conștientizare cu privire la
oamenii care depun eforturi pentru a munci și a trăi în
țara noastră. Migranții aflați în această situație sunt mai
expuși discriminării, excluderii, exploatării și abuzului
în toate stadiile procesului de migrație. Deseori, le sunt
negate chiar și cele mai de bază drepturi de protecție
a muncii, garantarea unui proces corect, securitatea
personală și asistența medicală. Pentru a atrage atenția
asupra acestei situații, am prezentat în materialul nostru
video povestea masacrului migranților din Castelvolturno
care a avut loc în septembrie 2008.

Impact

Materialele video au fost un instrument valoros utilizat
pentru a arăta realitatea, așa cum este ea văzută
de către cetățeni. Prin organizarea de reuniuni și
conferințe deschise unei participări mai largi, am adus
temele selectate în centrul dezbaterii publice. Proiectul a oferit o oportunitate de a reuni politicieni,
administratori, experți și asistenți sociali, precum și cetățeni. Aceasta a fost o modalitate
foarte eficientă de a descoperi înțelesul democrației la nivel național și european.

Clipurile au fost prezentate și dezbătute în cadrul decernării anuale a „Premio Ilaria Alpi” (Premiul Ilaria
Alpi), o ceremonie pentru recunoașterea realizărilor reporterilor care se axează pe jurnalismul de
investigație. Comisarul European pentru Afaceri Interne, Cecilia Malström, a contribuit la dezbaterea
cu privire la problemele ridicate de clipuri. Clipurile au fost transmise și de canalul de știri italian, „RAI
News 24”, accentuând interesul ridicat al publicului pentru aceste chestiuni.
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INIȚIATIVA PENTRU SCHIMBARE
Modul în care schimburile profesionale vă pot influența munca

V

-ați întrebat vreodată cum își desfășoară activitatea
profesională zilnică o persoană care ocupă același
post ca dumneavoastră în altă țară europeană?
Prioritățile sale la locul de muncă sunt diferite de ale
dumneavoastră? Prin proiectul „Active Citizens in the Driving
Seat” (Cetățeni activi la conducere), persoanelor care lucrează
în cadrul organizațiilor societății civile profesionale – dintrun sector care există pentru a îndeplini necesități sociale – li
s-a dat posibilitatea de a-i înlocui pe omologii lor din alte țări
europene timp de o săptămână.

Titlul proiectului:
Active Citizens in the driving seat: leaders
for the 21st century Europe (Cetățeni
activi la conducere: lideri pentru Europa
secolului XXI)
Inițiator:
Euclid Network (Regatul Unit)
Țări partenere:
Germania, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Regatul
Unit, Italia
Durata:
01/08/2009 – 31/07/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
32.441,33 €

Printre participanți s-au numărat directori generali ai unor
instituții importante de caritate, care deseori s-au întors din
acest schimb cu o nouă perspectivă asupra sectorului lor
și noi idei care ar putea maximiza impactul organizației lor
de caritate în propria țară. De exemplu, Jim Baker, directorul general al Age Concern din Brighton, Regatul Unit,
a participat în cadrul unui schimb cu un omolog din Italia. Dl Baker subliniază că prin acest schimb și-a reamintit
de ce a intrat în sectorul activităților de caritate în primul rând. El a realizat că prioritatea sa ar trebui să fie oamenii
pe care activitatea de caritate are scopul de a-i ajuta, și nu conceptul de a strânge bani și modernizarea.
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Impact

Cel de-al treilea sector din Regatul Unit este atât
de bine înscris într-o logică de „sistem”, încât
deseori putem ajunge să gândim mai degrabă ca
o administrație centrală sau locală decât ca ceea ce
suntem. Conceptul italian a preluat mult mai mult
dintr-un model al prosperității și al familiei, care este
fundamental și în tradițiile noastre, dar pe
care poate că îl pierdem din vedere.

Mărturii

În cinci zile am învățat foarte multe
despre obiceiurile, tradițiile și, mai presus
de toate, despre oamenii din Estonia, care
construiesc societatea civilă și relația cu structura de
guvernământ. De asemenea, am avut posibilitatea de
a începe consolidarea unor bune relații cu organizații
și oameni minunați.

Proiectul „Cetățeni activi la conducere” nu numai că a pregătit terenul pentru învățarea modului în
care funcționează ONG-urile societății civile în diferite țări, ci a determinat și derularea unor proiecte
de urmărire, în care ceea ce s-a învățat a fost pus în practică. Exemplele variază de la creșterea
gradului de conștientizare privind problemele de dezvoltare din Africa la sprijinirea egalității de șanse
pe piața muncii din Slovenia. Prin publicația „Leadership and beyond” (Aptitudinile de conducere
și nu numai), cu 200 de exemplare tipărite precum și exemplare disponibile în vederea descărcării,
s-a subliniat cetățenia europeană activă, cu accentul pe dezvoltarea aptitudinilor de conducere la
nivelul întregii Europe. Informațiile au fost, de asemenea, diseminate prin rețele sociale, rețele ale
societății civile și buletine informative, toate acestea ajungând la peste 5 000 de persoane.
Pe lângă aceste schimburi, proiectul a condus la tipărirea unei publicații de cercetare„Leadership and
beyond: how civil society can lead the future” (Aptitudinile de conducere și nu numai: modul în care
societatea civilă poate conduce viitorul). Această publicație a analizat modul în care sunt conduse
ONG-urile la nivel european, comparând similitudinile și diferențele în termeni de obiective, practici
și opinii despre cum pot organizațiile din acest sector să funcționeze cu maximă eficiență.
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DEBARASAREA DE PREJUDECĂȚI PRIN GĂTIT
Modalități creative de a dărâma stereotipurile rasiste și
xenofobe

P

erceperea lumii în alb și negru și prejudecățile
generate de o astfel de perspectivă, chiar fără a ști că
sunt prejudecăți, poate fi uneori o modalitate tentantă
de a scăpa de izolarea socială. Acesta este domeniul în care
inițiative creative precum „Travelling Social Cuisine” (Bucătăria
socială itinerantă) poate fi importantă. Travelling Social Cuisine
îi pune în legătură pe apărătorii drepturilor omului din țările
baltice cu organizația „UNITED for Intercultural Action” (UNIȚI
pentru acțiune interculturală). Obiectivul: abilitarea țărilor din
spațiul postsovietic – Lituania, Letonia și Estonia – în a deveni
proactive în reducerea xenofobiei și rasismului și consolidarea
legăturilor acestora cu rețelele pentru drepturile omului din
Europa Occidentală.

Titlul proiectului:
Travelling Social Cuisine (Bucătăria socială
itinerantă)
Inițiator:
National Institute for Social Integration (Institutul Național pentru Integrare Socială)
(Lituania)
Țări partenere:
Letonia, Estonia, Țările de Jos
Durata:
1/10/2010 – 30/9/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
25.000 €

Proiectul a dezvoltat o abordare în 3 pași. Primul pas a constat într-o reuniune internațională de reflecție organizată de
„Institutul Național pentru Integrare Socială” din Lituania. Participanților la proiect li s-au alăturat experți internaționali
pentru a formula un plan de acțiune împotriva rasismului care ar include metode inovatoare precum „Cultural Kitchen”
(Bucătăria culturală) sau „The Human Library” (Biblioteca umană). Cel de-al doilea pas transforma ideile în acțiuni. Au
fost înființate „Biblioteci umane” în care participanții și trecătorii ocazionali s-au putut bucura de o colecție de „Cărți
umane” variate și pline de culoare. Cu alte cuvinte, ei au putut purta conversații cu oameni din diferite grupuri sociale
vulnerabile cu care de obicei nu ar avea contact. „Cititorii” erau apoi încurajați „să se arunce stereotipurile”, într-un coș
de gunoi simbolic.
„Bucătăria culturală” a fost decorul în care oamenii „se debarasau de prejudecăți prin gătit”, prin prepararea și servirea
mai multor feluri de mâncare, discutând în acest timp despre drepturile omului și făcând schimb de experiențe despre
modul în care se poate depăși xenofobia. „Uncomfortable Cinema” (Cinema-ul incomod) a difuzat filme anti-rasiste
urmate de discuții în jurul mesei rotunde, iar cultura romă le-a fost prezentată elevilor prin seminarii și concerte
interpretate de copii romi. Cea de a treia etapă a proiectului a presupus evaluarea rezultatelor și a impactului acțiunilor
asupra participanților și comunităților lor. Bineînțeles, călătoria nu se oprește aici. Însă „Bucătăria socială itinerantă” s-a
dovedit a fi un vehicul eficient și inovator, gata să pornească la drum împotriva rasismului și xenofobiei.
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Proiectul ne-a permis nu numai să identificăm provocări similare în cele trei țări
participante, ci și să dezbatem posibile modalități de a le gestiona. Am avut participanți
romi, dar și participanți din cadrul minorităților vorbitoare de limba rusă din Letonia și
Estonia, deci am aplicat, practic, principiul „Nimic despre noi - fără noi”. Deși proiectul
a luat sfârșit, încă îi simțim impactul – consolidarea legăturilor cu partenerii și experții
locali și internaționali și apariția unor noi inițiative și chiar a unor noi organizații.

Mărturii

Programul „Europa pentru cetățeni” ne-a oferit posibilitatea de a pune în
aplicare un proiect pe termen lung pentru a lupta împotriva rasismului și
xenofobiei în comunitățile noastre locale. Proiectul a reprezentat impulsul
necesar pentru activitățile ulterioare privind aceste probleme și servește ca spațiu de
identificare a celor mai bune practici și instrumente utilizate de alte organizații. Au luat
naștere noi inițiative, noi parteneriate și s-au inițiat rețele – impactul finanțării a fost
semnificativ nu doar pentru organizațiile partenere și participanți, ci și pentru societate
în general.

Impact

Am dobândit multă experiență cooperând cu partenerii internaționali și am continuat
de atunci să îmi îmbunătățesc cunoștințele în domeniu. Metodele folosite
(precum „Bucătăria socială”) au stimulat schimbarea și acțiunea.

Proiectul facilitat cu succes anumite conexiuni noi între rețelele participante la nivel local, național
și internațional, făcând mai bine cunoscute problemele reprezentate de rasism și xenofobie din
regiunea baltică în Europa Occidentală. Acesta a avut o contribuție utilă la crearea unei societăți
civice europene și la consolidarea unei înțelegeri reciproce. Institutul Național pentru Integrare
Socială din Lituania s-a alăturat rețelei UNITED și găzduiește în prezent evenimente internaționale
pe probleme de anti-rasism.
ONG-urile au avut posibilitatea de a cunoaște diferite metode de a-și desfășura activitatea în
domeniul drepturilor omului și au fost create un DVD și un site care servesc ca instrumente
educaționale (și de inspirație) pentru diferite organizații și activiști individuali.
Proiectul a implicat peste 50 de persoane din grupuri vulnerabile din punct de vedere social.
Seminariile aplicative au reușit să crească gradul de conștientizare privind drepturile omului și să
schimbe atitudinile față de diferite grupuri sociale discriminate.
Roma Integration House (Casa de integrare a romilor) a fost înființată în Lituania în februarie 2012
ca rezultat al acestui proiect.
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DREPTURILE ÎN LUMINA REFLECTOARELOR
Elevi europeni discută despre drepturile lor în cursul unui
turneu cu autobuzul

D

efinirea „educației de calitate” nu este o sarcină
ușoară. La fel și implicarea în dezbateri antrenante
despre drepturile elevilor. Ideea care a stat la baza
proiectului excursiei cu autobuzul „Light on the Rights”
(Drepturile în lumina reflectoarelor) este de a le solicita
celor care formează grupul țintă al educației să își exprime
părerea și să își asume responsabilitatea. În septembrie 2010,
o echipă de elevi de diferite naționalități au pornit într-o
călătorie de mii de kilometri cu autobuzul pentru a dezbate
drepturile școlare și probleme sociale mai largi. Biroul de
Organizare a Uniunilor de Elevi din Europa (Organising
Bureau of European School Student Unions – OBESSU)
a planificat excursia care îi va abilita să îndeplinească această
misiune și îi va purta prin 15 țări în 45 de zile. Tinerii călători
și-au încurajat colegii elevi să acorde mai multă atenție
problemelor politice care afectează direct elevii și drepturile
lor, inspirându-i să fie mai activi în procesele democratice.

Titlul proiectului:
Light on the Rights (Drepturile în lumina
reflectoarelor)
Inițiator:
OBESSU – Organising Bureau of European
School Student Unions (Biroul de Organizare
a Uniunilor de Elevi din Europa) (Belgia)
Țări partenere:
Lituania, Estonia, Finlanda, Suedia, Danemarca, Regatul Unit, Franța, Austria, Slovenia,
Italia, România.
Durata
01.08.2010 – 31.07.2011 (călătoria cu
AUTOBUZUL: 7 septembrie – 23 octombrie)
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
35.000 €

În timpul călătoriilor, echipa multiculturală a vizitat numeroase școli, luând parte la o varietate de evenimente și
activități. Ei au dezbătut teme legate de patriotism și toleranță în Lituania, au militat pentru mese gratuite în școli
în Estonia și s-au luptat pentru atragerea mai multor investiții în educație în Austria. Au participat la discuții care
au vizat un nou concept de transport pentru tinerii din Slovenia și au luat parte la demonstrații în Italia. Multe alte
acțiuni au beneficiat de entuziasmul și pasiunea acestui grup dedicat de tineri. Prin implicarea alături de elevi și
comunitățile locale din fiecare țară și participând proactiv la aceste evenimente, echipa proiectului Drepturile în
lumina reflectoarelor a contribuit la crearea unui flux transnațional de informații și idei privind educația și drepturile
școlare. Proiectul a contribuit la crearea unor legături între organizațiile de elevi din întreaga Europă și la abilitarea
tinerilor în apărarea drepturilor lor. Această experiență reprezintă o contribuție valoroasă la înființarea de forumuri
de discuție ale cetățenilor pe teme de educație la nivel european.
54

Organizarea le oferă o voce mai puternică elevilor, care, foarte frecvent, nu sunt luați în
considerare în procesele de luare a deciziilor. În plus, le oferă elevilor posibilitatea de a-și
împărtăși experiențele, de a găsi puncte comune și de a se sprijini unii pe ceilalți.

Mărturii

Acesta a fost primul proiect pe care l-a realizat OBESSU datorită sprijinului
acordat de măsura pentru proiecte inițiate de organizațiile societății civile din
cadrul programului „Europa pentru cetățeni”. Pentru noi, acesta a reprezentat
un ajutor semnificativ în punerea în aplicare a unui proiect foarte ambițios și
neobișnuit.

Excursia cu autobuzul „Drepturile în lumina reflectoarelor” ne-a arătat că, deși avem
poate o abordare diferită, efortul nostru fundamental pentru o bună educație pentru
toți este același în toată Europa. A fost minunat să le arătăm oamenilor la ce lucrează
organizația noastră în prezent și să ne împărtășim experiențele cu elevii din toată Europa.
De asemenea, documentarul le-a oferit elevilor care militează pentru drepturile omului
o imagine mai bună a situației din alte țări și o perspectivă europeană asupra educației.

Impact

Participarea la acest proiect extraordinar mi-a îmbogățit creativitatea și mi-a
dat o forță mai mare pentru a lupta pentru drepturile noastre.

La 7 decembrie 2011, OBESSU a primit Premiul III la Gala Societății Civile în timpul sesiunii plenare
a Comitetului European Economic și Social, recunoscându-se valoarea și rezultatele acestei inițiative.
Documentarul final produs prezintă activitatea și ideile elevilor din Europa și oferă o viziune unică
asupra mișcării organizațiilor de elevi. Documentarul este un instrument util în sprijinirea activității
organizațiilor, demonstrând părților interesate în educație realizările posibile.
Proiectul Drepturile în lumina reflectoarelor a motivat organizațiile să înceapă sau să continue să
lucreze pe teme legate de drepturile elevilor. A impulsionat campaniile deja existente, susținândule revendicările cu o voce europeană mai puternică și conferind vizibilitate activităților acestora.
Proiectul a creat și o rețea solidă în rândul organizațiilor participante care încurajează cooperarea
viitoare pe teme de interes comun.
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INCLUSIV FEMEILE
Un proiect online pentru încurajarea participării femeilor
în probleme europene

A

stăzi, Europa este continentul care ocupă locul întâi
în ceea ce privește numărul de femei care participă
la guvernarea țărilor lor. Acesta este rezultatul
a aproximativ două sute de ani de eforturi susținute orientate
către schimbarea atitudinilor sociale, încurajarea adoptării unor
legi împotriva discriminării și promovarea egalității de șanse. Iar
mișcarea către egalitatea între sexe nu se oprește aici. Proiecte
precum „Women for Europe and Citizens’ Initiative” (Femeile
pentru Europa și Inițiativa cetățenească) vizează creșterea
gradului de conștientizare și informează oamenii despre
evoluțiile înregistrate.

Titlul proiectului:
L’initiative citoyenne: un nouvel instrument
pour l’inclusion politique, économique et
sociale des femmes. „Women for Europe and
Citizens’ Initiative” (Inițiativa cetățenească:
un instrument nou pentru incluziunea politică, economică și socială a femeilor. „Femeile pentru Europa și Inițiativa cetățenească”)
Inițiator:
Fondation Robert Schuman (Fundația Robert
Schuman) (Franța)
Țări partenere:
Polonia, Grecia, Belgia
Durata:
15/ 09/ 2010 – 14/11/2011
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
91.055,80 €

Proiectul s-a axat pe noua „Inițiativă cetățenească europeană”
(European Citizens’ Initiative) și modul în care ar putea fi
folosită aceasta în conexiune cu drepturile femeilor. Inițiativa
cetățenească europeană reprezintă un mijloc de participare
a cetățenilor în elaborarea politicilor Uniunii Europene. Pentru
prima dată și începând cu 1 aprilie 2012, cetățenii europeni pot să solicite Comisiei să înainteze propuneri legislative
Consiliului și Parlamentului, cu condiția ca inițiativa să fie sprijinită de minimum un milion de semnături care să provină
din cel puțin o pătrime din numărul statelor membre ale Uniunii.
Prin diseminarea informațiilor privind noua legislație, proiectul își propune să încurajeze oamenii, și în special femeile, să
utilizeze acest instrument pentru a participa activ la dezbaterile pe teme majore care le afectează viața de zi cu zi. Temele
discutate includ reconcilierea între viața privată și cea profesională, accesul la poziții de responsabilitate, inegalitatea
salariilor, educația, integrarea socială, stereotipurile care persistă și alte chestiuni care privesc femeile din Europa și din
lumea întreagă.
Proiectul a dovedit că, în momentul în care le este furnizat accesul la informații și instrumente juridice corespunzătoare,
cetățenii UE sunt nerăbdători să se implice în acțiuni care reduc și mai mult dezechilibrele între sexe și discriminarea.
A acționat ca un spațiu destinat femeilor pentru ca acestea să-și poată exprima ideile, să poarte dezbateri pe teme legate
de schimbare și să-și aducă contribuția la lupta împotriva nedreptății sociale.
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Impact

Mărturii

Cu sprijinul Comisiei, am creat –
cu opt luni înainte ca inițiativa
cetățenească să intre în vigoare –
un site bilingv în care prezentăm proiectul.
Acesta explică demersurile inițiativei cetățenești
și oferă o platformă de dezbatere pe care
se pot elabora proiecte de inițiative pentru
promovarea drepturilor femeilor în Europa.
Activitatea noastră a arătat că femeile au fost
motivate să acționeze și să își facă vocea auzită.
Am vrut să particip la conferință pentru a afla
mai multe despre rolul femeilor în Europa, dar și
la nivel global. Această conferință mi-a arătat că,
deși s-au făcut pași importanți în promovarea
drepturilor femeilor în societate, mai
sunt încă lucruri de făcut.

Un sondaj online privind femeile, Europa și inițiativa cetățenească a fost efectuat în contextul
proiectului. La chestionar, redactat în opt limbi diferite, au răspuns aproape 3 500 de persoane,
exprimând interesul susținut în această temă. Rezultatele proiectului, precum și concluziile
evenimentelor internaționale organizate în Belgia, Polonia și Grecia, au fost publicate pe site-ul
web al proiectului. Site-ul a devenit locul de întâlnire al tuturor europenilor care doresc să lanseze
o propunere prin „Inițiativa cetățenească europeană”, în special pe teme referitoare la reprezentarea
femeilor în societate.
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MEMORIA

EXPLICAREA PREZENTULUI PRIN
REÎNTOARCEREA ÎN TRECUT
Doi studenți Erasmus merg pe urmele unei tinere deportate

C

onvoy” (Convoiul) este un film inspirat din viața și
Titlul proiectului:
scrierile unei tinere evreice din Amsterdam, Etty
Le Convoi (Convoiul)
Hillesum, care a fost deportată la Auschwitz, unde
Inițiator:
„
MEDIEL (Belgia)
a murit în 1943, la vârsta de 29 de ani. Cu toate acestea,
Țări partenere:
„Convoiul” este mult mai mult decât o comemorare. Filmul,
Polonia, Franța, Germania, Irlanda, Belgia
a cărui acțiune se desfășoară în prezent, spune povestea
Durata:
Alexandrei (de origine poloneză) și a lui Florian (de origine
01/10/2008 – 30/09/2009
franceză), doi studenți Erasmus care, inspirați fiind de
Finanțare din programul „Europa pentru
Jurnalul scris de Etty Hillesum, decid să meargă pe urmele
cetățeni”:
55.000 €
acesteia, în drumul ei prin Europa. În timpul acestui „film de
călătorie” (road movie) care începe în Olanda și se sfârșește în
Polonia, trecând prin Germania și Belgia, cei doi „reporteri-cetățeni” întâlnesc cincisprezece oameni de vârste și din
medii diferite care le mărturisesc povești care îi fac să își reconsidere propriile prejudecăți.
Aceste schimburi consolidează legăturile dintre prezent și trecut. Dezvăluirea relatărilor istorice fascinante ale
supraviețuitorilor lagărelor de concentrare oferă teme și subiecte de discuție foarte relevante pentru societatea
din ziua de astăzi, cum ar fi originile fricii, care poate duce la a-l considera pe „celălalt” ca pe ceva rău, impur și
care trebuie respins. Fiecare oprire pe parcursul călătoriei este, de asemenea, o oportunitate de a deveni mai
bine familiarizat cu Etty Hillesum. Gândurile ei, înflăcărate și libere, punctează narațiunea cu convingere: „ascultă
esența și profunzimea celuilalt”, fără a ceda vreodată vreunui sentiment de ură și în ciuda tuturor ororilor la care
suntem martori. Povestea din „Convoiul” se sfârșește la Auschwitz, însă experiența, cunoștințele adunate și emoțiile
împărtășite croiesc calea către o altă călătorie, o călătorie care se face în interior.
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Mărturii

Când am aflat despre finanțarea europeană
„Memoria europeană activă”, mi-am dorit
imediat să realizez un film despre viața victimelor
nazismului. Aceasta este o producție cu adevărat europeană,
în șapte limbi, cu participarea unor studenți, actori, artiști
și parteneri din zece țări ale Uniunii Europene. Difuzarea
sa a generat dezbateri și conferințe. Am realizat cât de
mare este impactul pe care îl au evenimentele din trecut
asupra prezentului nostru și cât de mult stimulează acestea
întrebările referitoare la valorile societății noastre europene.
Mesajul acestui film – prin scrierile lui Etty – este un pansament
pentru suflet și mă face mai puternic și mai umil. Modul meu
de gândire, modul în care percep lumea, în care mă adresez
celorlalți, au fost profund afectate după ce am realizat acest
film.

Impact

Am învățat că istoria Europei este de fapt un mozaic al
poveștilor fiecărei persoane. Prin participarea la acest proiect
internațional, am fost foarte impresionat de faptul că există
încă numeroși tineri plini de speranță și entuziasm,
pregătiți să creeze un viitor mai bun.

Filmul „Convoiul” a fost difuzat de televiziuni din Franța, Germania, Belgia și Republica
Cehă. O expunere suplimentară importantă este facilitată de site-urile partenerilor
proiectului și ale companiilor asociate de difuzare pe internet. Proiecțiile publice și private
au continuat să asigure un public pentru acest film, în special în rândul tinerilor europeni.

Filmul (multilingv FR, EN, DE, PL, RU, IT, ES):www.at-home-in-europe.tv/blog/?page_id=584 61
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GRĂDINILE MEMORIEI
Un loc în care putem reflecta la curajul în fața adversităților

G

rădinile sunt locuri ale păcii și liniștii, în care ne
Titlul proiectului:
ducem deseori pentru a cumpăni deciziile și
The righteous against the forms of totalitarianism (Cei drepți și rezistența
problemele. Însă Grădinile celor drepți (Gardens of
antitotalitară)
the Righteous) au un înțeles mai profund pentru cei care le
Inițiator:
vizitează. Acestea sunt dedicate memoriei unor persoane
Comitato per la foresta dei Giusti (Comitetul
excepțional de curajoase, care au avut tăria de a se ridica
pentru Pădurea Mondială a Celor Drepți)
împotriva opresiunii și a negării drepturilor. Este vorba despre
(Italia)
Țări partenere:
bărbați și femei care și-au riscat propria viață pentru ca viețile
Polonia, Franța, Bulgaria și Italia. În plus,
celorlalți să fie mai bune. Când intrăm în Grădinile celor drepți,
și participanții din Armenia și Bosnia și
putem simți cum problemele noastre devin din ce în ce mai
Herțegovina au luat parte la anumite
neînsemnate în fața suferinței și nedreptății pe care înaintașii
activități.
noștri au fost nevoiți să le îndure pentru a face ca Europa în
Durata:
01/10/2009 – 30/09/2010
care trăim astăzi să fie un loc mai bun și mai sigur. Aceste
Finanțare din programul „Europa pentru
grădini mai au o particularitate: transcend realul și virtualul.
cetățeni”:
Există grădini reale în Milano, Sarajevo și Yerevan. Grădinile din
55.000 €
Salonic, Sofia și Varșovia sunt stabilite în lumea virtuală, unde
cei care doresc să își aducă aminte pot face acest lucru stând
confortabil în propriile case, lăsând mesaje și gânduri pe site-ul web.
Proiectul Pădurea Europeană Online a celor Drepți (Web European Forest of the Righteous - W.E.Fo.R) recunoaște
curajul acelor bărbați și femei care s-au ridicat împotriva nazismului și stalinismului în diferite forme la începutul
secolului XX, apărând drepturile omului, toleranța, libertatea și democrația în Europa. Un exemplu este Irena Sendler,
care a ajutat în mod clandestin aproximativ 2 500 de copii evrei să evadeze din ghetoul din Varșovia, păstrându-le
datele personale într-un borcan în grădina sa. În ciuda torturii la care a fost supusă de către Gestapo, ea a supraviețuit
războiului și a trăit până în 2008. Este comemorată printr-un copac în grădina virtuală W.E.Fo.R din Varșovia, în care
oamenii care vizitează site-ul pot posta mesaje sau comentarii în legătură cu realizările sale.
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Le-am oferit utilizatorilor WEFOR posibilitatea de a deveni
în mod activ conștienți de apartenența noastră comună la
o istorie profund legată de identitatea europeană, pe baza
valorilor fondatoare ale apărării drepturilor omului, libertății
și democrației.

Mărturii

  Finanțarea europeană pentru proiectul WEFOR
ne-a permis să atingem obiectivul principal al
proiectului nostru: crearea Grădinilor celor drepți,
pentru toate genocidele și crimele împotriva umanității din
întreaga lume.

Am utilizat internetul pentru a crea un instrument puternic,
care să faciliteze comunicarea între generațiile tinere
interesate să învețe despre istoria lor și persoanele vârstnice
care sunt conștiente de importanța transmiterii experienței
lor mai departe. Acesta contribuie la construirea colectivă
a unei memorii care ne dezvăluie drumul care trebuie parcurs
pentru a evita greșelile trecutului.

Impact

Acest instrument mi-a permis să analizez lumea celor Drepți și
să îi prezint pe aceștia elevilor mei ca modele pozitive demne
de urmat. Mă bucur să iau parte la un proiect
desfășurat la un nivel european atât de amplu.  

Moștenirea proiectului este combinația dintre grădinile virtuale și cele reale, astfel încât indiferent
de locul în care se află în lume cei afectați, există pentru ei un loc în care își pot împărtăși gândurile
sau, pur și simplu, își pot aduce aminte de greutățile pe care le-au înfruntat atât de mulți oameni în
vremuri ale totalitarismului și represiunii. Aceste inițiative perpetuează memoria celor drepți, care
au contribuit în mare măsură la transformarea Europei într-un loc mai bun. Originalitatea acestui
proiect și site-ul atractiv au asigurat un amplu impact pe tot teritoriul Europei.

www.wefor.eu 63

BRÂNDUȘA, O FLOARE A LUMINII ȘI
A SPERANȚEI
Acte de aducere aminte pentru educarea tinerilor

Î

n întreaga Europă și în lume, odată cu venirea
Titlul proiectului:
primăverii, care vestește o nouă viață, noi începuturi
The Crocus Project (Proiectul Brândușa)
și noi oportunități, brândușa înflorește. Explozia de
Inițiator:
HETI - Holocaust Education Trust (Trustul pengalben iluminează instantaneu grădina care a fost văduvită
tru Educația privind Holocaustul) (Irlanda)
de culoare pe toată durata iernii. În acest moment nu numai
Partner countries:
că așteptăm cu nerăbdare zile mai senine, ci ne și aducem
Polonia, Regatul Unit, Malta, Croația
aminte de aspectul sumbru și mohorât care părea că nu
Durata:
se mai termină al anotimpului trecut. Ce imagini ar fi mai
01/10/2009 – 30/05/2010
bune pentru a comemora unul dintre cele mai întunecate
Finanțare din programul „Europa pentru
momente din istoria Europei. Un milion și jumătate de copii
cetățeni”:
24.021 €
evrei, purtând o stea galbenă care le marca rasa, au murit
în timpul Holocaustului. Culoarea stelei este reflectată
în brândușă, care în Irlanda înflorește la sfârșitul lunii ianuarie, moment ce coincide cu Ziua Internațională
a Comemorării Holocaustului.
Proiectul Brândușa (The Crocus Project) păstrează vie amintirea victimelor Holocaustului, invitând elevii cu vârste
între 11 și 18 ani să planteze bulbi toamna. Atunci când florile înfloresc, aceiași elevi le explică celor care vin să le
admire ce reprezintă, învățând astfel, într-un mod concret, despre evenimentele îngrozitoare care s-au petrecut cu
70 de ani în urmă. Aceasta nu servește doar ca o comemorare a victimelor, ci și ca o modalitate de a crește gradul
de conștientizare despre prejudecăți, bigotism și efectele pe care le pot avea acestea. Faptul că elevii învață lecțiile
acestea la o vârstă fragedă poate fi esențial în dezvoltarea lor și poate influența modul lor de gândire pe măsură
ce cresc și devin adulți tineri. Și ei sunt în primăvara vieții lor și, pe măsură ce cresc, își pot aminti de înflorirea
brândușelor și cum acest lucru i-a ajutat să învețe că nu tuturor li se acordă șansa de a crește.
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Mărturii

În programul „Europa pentru cetățeni”,
găsirea organizațiilor partenere a fost
esențială. Acest lucru a avut o valoare
inestimabilă pentru HETI și am câștigat extrem de
mult din crearea unor noi legături și consolidarea unor
noi relații cu cetățenii UE și organizațiile partenere. Ca
organizație de mici dimensiuni, suntem conștienți de
sprijinul pe care l-am primit prin programul „Europa
pentru cetățeni” pentru a dezvolta acest proiect întrun mod care altfel nu ar fi fost posibil.
Croația a beneficiat foarte mult în urma acestui
proiect, deoarece multe școli din Proiectul Brândușa
au vizitat muzeul nostru și au luat parte la seminariile
noastre educaționale.

Impact

Proiectul Brândușa are o mare importanță în
comunitățile locale, în special în orașele de mici
dimensiuni din Polonia, unde școala
ocupă o poziție centrală în viața de zi cu zi.

Acest proiect a luat ființă în Irlanda în 2005, fiind conceput de Trustul pentru Educația privind
Holocaustul (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) și de atunci a continuat să se răspândească
în întreaga Europă. În ianuarie 2012, președintele Irlandei, Michael D. Higgins, a susținut un discurs
cu ocazia Zilei Naționale a Comemorării Holocaustului la Dublin. Printre membrii audienței s-au
numărat studenți care au participat la Proiectul Brândușa, precum și un grup de 4 supraviețuitori
ai Holocaustului. În mesajul său, președintele a subliniat importanța continuării educării tinerilor
cu privire la trecut și l-a citat pe filozoful și scriitorul George Santanya: „Cel ce nu învață din istorie
e sortit să o repete”. Prin impactul pe care îl are asupra participanților, acest proiect își propune să
perpetueze memoria victimelor Holocaustului din generație în generație. Proiectul Brândușa este,
pe scurt, un mod concret de a învăța din istorie.
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ÎNAPOI ÎN VIITOR
Tineri europeni din fostele țări comuniste
experimentează viața în spatele Cortinei de fier

N

ăscut și crescut într-o Europă în care libertatea de
opinie, libertatea de circulație și cea de exprimare
sunt la fel de naturale ca și respirația, pentru
tineretul de astăzi este uneori dificil să își imagineze ce
înseamnă să trăiești într-un regim totalitarist. În mai și iunie
2010, studenți din Praga, Bratislava, Budapesta, Cracovia și
Berlin au fost „teleportați” din democrație în totalitarism.
Proiectul „Futurama” le-a oferit participanților o mostră din
viața pe care o aveau oamenii în țările în care trăiau acum
aproximativ treizeci de ani.

Titlul proiectului:
Futurama
Inițiator:
OPONA o.p.s. (Republica Cehă)
Țări partenere:
participanți din Germania, Ungaria, Polonia și
Slovacia
Durata:
01/10/2009 – 30/09/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
44.500 €

Studenții s-au familiarizat cu atmosfera din vremea
respectivă prin vizionarea unor filme și printr-o expoziție. Filmele au făcut parte din seria „Wonderful Years without
the Curtain” (Ani minunați fără Cortină) și au inclus 32 de portrete ale unor oameni care, la nașterea democrației,
se aflau în pragul vieții lor adulte. În acest fel, tinerii au descoperit cum era să fii student în vremuri de represiune.
Documentarele au fost urmate de discuții captivante despre momentele controversate ale regimurilor trecute.
Partea centrală a proiectului a fost jocul interactiv „Totalitarian Times in a Nutshell” (Vremurile totalitariste pe scurt),
în care studenții înșiși s-au întors în timp și s-au confruntat cu deciziile cu care poate și părinții lor au fost nevoiți să
se confrunte. Ei puteau alege un rol din cinci disponibile: studenți, potențiali emigranți, artiști, oameni de știință și
agenți secreți de poliție. În interpretarea rolului, au trecut prin șapte runde simulând situații comune în regimurile
totalitariste, precum raporturile cu poliția secretă, participarea la forme organizate de petrecere a timpului liber,
îngrădirea libertății de exprimare și de circulație, lipsa bunurilor sau presiunea constantă de a se adapta la sistemul
de valori al doctrinei politice oficiale. Studenții au experimentat în mod direct statutul de disident, de complice al
unui agent sub acoperire sau de emigrant.
Proiectul a încurajat acțiunea, dezbaterile și reflecțiile asupra cetățeniei, democrației, valorilor comune, istoriei și
culturii europene și le-a permis tinerilor o cunoaștere specială a unei perioade istorice care a avut un impact
profund asupra identității actuale a Europei.
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Tinerii participanți au aflat că viața părinților și
bunicilor lor nu a fost deloc ușoară și că alegerile și
modul în care trăiau oamenii în acele timpuri nu pot fi
apreciate simplist.
Proiectul Futurama a fost o mare inspirație pentru
noi. A fost o plăcere să vezi oameni de diverse vârste
și uneori chiar și de naționalități diferite interpretând
roluri împreună într-un joc istoric modern, care este
complet diferit de modul în care se predă astăzi istoria
în școli.

Mărturii

Am avut ocazia de a observa cât de necesară
este transmiterea cunoștințelor istorice
tinerilor într-un mod interesant și original.

Impact

Jocul COM-COM - atracția principală a proiectului
FUTURAMA - a fost excelent. Nu au existat rezultate
de tipul corect sau greșit, ceea ce a fost, de asemenea,
foarte bine, deoarece nimănui nu trebuia să
îi fie rușine.

Caracterul practic și internațional al proiectului FUTURAMA contribuie la transformarea acestuia
într-un proiect cu adevărat special. Proiectul a permis o comparație între trecutul recent și prezentul
adolescenților din cinci foste țări comuniste care sunt în prezent membre ale Uniunii Europene.
Proiectul a implicat peste 800 de studenți, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, printr-o abordare
multidisciplinară inovatoare – film, expoziție, atelier interactiv. Metoda și instrumentele dezvoltate
pentru program sunt disponibile online ca sursă de inspirație pentru viitoare activități școlare
educaționale.
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„-CINE EȘTI? - SUNT PROPRIA MEA
POVESTE...”
Supraviețuitorii Holocaustului își împărtășesc experiențele
cu generațiile mai tinere.

P

e fondul unor acorduri discrete de pian, supraviețuitorii
lituanieni ai Holocaustului au relatat întâmplări
emoționante de destin și povești despre bunătate și
umanitate. Proiectul „SHARE: Sense of our History Activates
Responsibility of Europeans” (ÎMPĂRTĂȘEȘTE: Simțul istoriei
noastre activează responsabilitatea europenilor) a adus la
viață aceste povești prin Playback Theatre (teatru playback) –
o formă unică de colaborare între interpreți și public. Membrii
publicului relatează povești din viețile lor, aleg actori care să
joace diferitele roluri și asistă la recrearea imediată a poveștilor
lor, cărora li se dă o formă artistică și coerență.

Titlul proiectului:
Sense of our history activates responsibility of Europeans (Simțul istoriei noastre
activează responsabilitatea europenilor)
Inițiator:
SAVES Pazinimo ir realizavimo studija
(Lituania)
Durata:
15/10/2009 – 14/10/2010
Finanțare din programul „Europa pentru
cetățeni”:
16.194,54 €

O serie de evenimente culturale răsfirate pe o perioadă de șase luni au încălzit iarna anului 2009 și primăvara anului
2010. Orașul Vilnius și centrul istoric al orașului Telšiai, unde a existat ghetoul evreiesc în timpul celui de Al Doilea
Război Mondial, au servit drept cadru pentru spectacole de teatru, narațiuni autobiografice emoționante, ateliere
în grup și vizionări de film. Acestea au reunit victimele persecuției naziste și tineri studenți din Lituania, Polonia,
Republica Cehă, Italia, Letonia, Belgia, Franța, România, Spania și Turcia. A fost o experiență plină de sensuri profunde
și edificatoare pentru toți cei implicați, încurajând dialogul între generații și promovând toleranța și comunicarea
interculturală. Pentru vârstnici a fost foarte important să simtă că sunt membri importanți ai societății, care pot
participa activ la promovarea valorilor umane comune pentru generația tânără. Tinerii au fost impresionați de tăria
de caracter și de atitudinile pozitive ale supraviețuitorilor care au trecut prin ororile nazismului. Acest schimb valoros
și încurajator a dat naștere unui simț al apartenenței la o comunitate a europenilor informați și responsabili.
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Mărturii

Programul „Europa pentru cetățeni” ne-a atras atenția prin intenția lui de a-i
ajuta pe oameni să păstreze vii amintirile și să își împărtășească experiențele și
poveștile. Teatrul playback încurajează posibilitatea schimbului de experiență
între tineri și vârstnici, femei și bărbați, oameni obișnuiți și reprezentanți ai statului…
Finanțarea europeană a permis punerea în aplicare a proiectului prevăzut la scară
largă, având ca rezultat comemorarea istoriei legate de persecuția evreilor din Lituania.
Împărtășirea experiențelor supraviețuitorilor din ghetouri cu studenții și tineretul din
Europa prin arta dramatică specifică ne-a desăvârșit ideea și moto-ul: „Uitarea istoriei
forțează repetarea acesteia”.
Când am ajuns la evenimentul din cadrul proiectului, m-am pregătit să le vorbesc
studenților, care se vor plictisi ascultându-mă. Totuși, am fost plăcut surprins să
găsesc o atmosferă caldă a teatrului playback și un public nerăbdător să mă asculte
(supraviețuitor al Holocaustului)

Impact

Am fost interesată de istoria Europei, însă nu am cunoscut până acum un
supraviețuitor al Holocaustului. Sunt recunoscătoare pentru autenticitatea și
emoțiile reale pe care le-am simțit în evenimentul din cadrul proiectului.        

Implicarea puternică a comunității locale a transformat proiectul într-o experiență de neuitat.
Teatrul playback a reprezentat o oportunitate unică de conectare la experiența altor persoane și de
a simți legătura cu poveștile lor. Proiectul a adunat istorisirile și experiențele comune într-o galerie
multimedia disponibilă online. Textele, fotografiile și materialele video ne reamintesc ce se poate
realiza prin creativitate și comunicare și servesc drept sursă de inspirație pentru cei care doresc să
onoreze lecțiile trecutului.
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