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1. AVSTRIJA – THEATER.CAMP
BiondekBühne, največje mladinsko gledališče v Avstriji, je združilo moči s partnerskimi
organizacijami iz šestih drugih držav članic EU in od ponedeljka, 27. julija, do nedelje,
9. avgusta 2015, v Wassergsprengu v Spodnji Avstriji (blizu Dunaja) za mlade Evropejce
pripravilo tabor Theater.camp, ki je bil namenjen umetnosti in dogodivščinam.
Sedemdeset mladih Evropejcev iz Estonije, Grčije, Romunije, Češke republike, Avstrije,
Irske in Poljske je preživelo 14 dni v tamkajšnjem hostlu za skavte sredi Dunajskega
gozda, kjer so skupaj pripravljali ulično predstavo.
Osredotočili so se na naslednja aktualna vprašanja: brezposelnost mladih, gospodarska
kriza, migracije ter strah in negotovost, ki jih povzročajo. Ker se ta vprašanja v vsaki
državi obravnavajo na drugačen način, so imeli udeleženci intenzivne razprave na
podlagi zanimivih osebnih izkušenj. Iz tega so se razvile številne zamisli za predstavitev
na gledališkem odru, ki so odražale zlasti različne vidike nevarnega potovanja beguncev
v Evropo. Obravnavali so tudi marginalizacijo na podlagi vere, izvora in kulture, saj se
mladi v mnogih državah redno srečujejo s takimi okoliščinami. Poleg tega morajo mladi
danes živeti s pritiskom nerealnih družbenih pričakovanj, zato pogosto nimajo
priložnosti za samouresničitev.
Kulturne, jezikovne in družbene razlike med mladimi udeleženci so bile očitne, vendar
njihov odnos do teh razlik ni bil negativen. Rajši so zagrabili priložnost, da se naučijo
nekaj novega, raznolikost pa so videli kot posebno in izjemno. Njihov čut za skupnost in
pripadnost je bil vsak dan večji in kmalu so se zavedli, da so si kot posamezniki sicer
različni, vendar jih združuje isti cilj: skupna in združena Evropa!
http://www.biondekbuehne.at
http://www.facebook.com/BiondekBühne
https://twitter.com/biondekbuehne
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2. BELGIJA – TREMÄÄ: POJASNJUJEMO EVROPO
Tremää: Pojasnjujemo Evropo (tremaa.be) je spletna medijska pobuda, ki želi javnost
spodbuditi k večjemu zanimanju za evropske zadeve in posledično sprejete politike, ki
vplivajo tudi na nacionalne politike.
Spletno mesto teme predstavlja na inovativen način in je dostopno vsakomur s spletno
povezavo (računalnik, pametni telefon itd.). Z uporabo večpredstavnostnih vsebin skuša
pridobiti širše občinstvo za novice o Evropi.
Mnogi posamezniki imajo le omejeno znanje o tem, kako delujejo EU in njene institucije.
Številni ljudje, ki se morda želijo seznaniti z informacijami, ne vedo, kje jih lahko
poiščejo, ne da bi naleteli na odvračajoče uradne dokumente ali članke v strokovnem
tisku.
Seveda so informacije na voljo v tradicionalnih medijih, kadar gre za večja vrhovna
srečanja EU ali sprejemanje pomembnih odločitev, toda ljudje si pri tem pogosto
zapomnijo le število protestnikov in težave s prometom. Le malo ljudi razume vpliv, ki
ga imajo odločitve na evropski ravni na njihovo vsakdanje življenje. Mediji, ki uspešno
izvajajo evropske uredniške pobude, prilagojene javnosti, so zelo redki.
Cilj pobude Tremää je boljše vključevanje informacij o Evropi, da bi spodbujali in
podpirali duh evropskega državljanstva. V ta namen objavljajo informacije o različnih
evropskih temah, razdeljene v kategorije (trgovina, priseljevanje, kmetijstvo, okolje,
kultura itd.) in dostopne v različnih oblikah: videoposnetki, dokumentarne oddaje,
intervjuji s poslanci EP, zvočni posnetki, članki, slikovni prikazi in karikature. Te
vsebine uporabnikom pomagajo razvozlati evropske novice.
Mediju bodo državljansko razsežnost dodali videoportreti državljanov, povezanih s
posameznim tematskim področjem, in mnenja državljanov o različnih vprašanjih.
Čeprav so se razvili tudi digitalni tiskani mediji, so vsi načini širjenja in zbiranja
informacij v spletu – zlasti informacij v zvezi z Evropo – videti enako.
Možnosti za širjenje informacij, ki jih ponuja internet, še zdaleč niso v celoti raziskane.
Cilj je razviti orodja za razumevanje in boljše širjenje evropskih novic, pa tudi spremljati
evropske prakse z novinarskega, državljanskega in izobraževalnega vidika z uporabo
digitalnih kanalov.
http://www.tremaa.be
http://www.facebook.com/tremaa
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3. BOLGARIJA – NOČ SEDMIH ANTEN
Projekt „Noč sedmih anten“ je bila konferenca 18. aprila 2015 s pretakanjem v živo.
Konferenca je povezala sedem dogodkov, ki so hkrati potekali v sedmih krajih v
Evropski uniji in zunaj nje. Udeleženci so imeli na voljo 5‐urno pretakanje v živo, da so
lahko delili pomembne ugotovitve s svojih tridnevnih konferenc in razpravljali o njih.
Poudarek je bil na temi: Evropa v meni – jaz v Evropi.
Projekt je tako poustvaril legendarno konferenco Noč Evrope, ki je leta 1986 potekala v
obliki televizijskega prenosa med šestimi mesti, ki so ustanovila društvo AEGEE.
Osrednji dogodek je bil v Bruslju, kamor so na intervjuje in razprave povabili
prepoznavne govornike, program pa so med prenosom obogatile umetniške predstave.
Splošne teme so bile: Evropa potrebuje mlade, stara Evropa – nova Evropa, stanje
(naše?) demokracije, mobilnost in Evropa brez meja. Udeleženci so med dnevnimi
dejavnostmi in na delavnicah pridobili poglobljen vpogled v teme, da so lahko pozneje
med peturnim pretakanjem v živo z udeleženci preostalih šestih dogodkov delili in
primerjali svoja stališča in ugotovitve. Prenos je prinesel veliko novih odkritij in
presenetljivih odzivov, odstrl pa je tudi nova obzorja za bolj ozaveščeno in obveščeno
medkulturno razumevanje. Evropska skupnost presega države meje tako fizično kot
virtualno.
Pomemben vidik, ki bi ga bilo treba bolj poudarjati v vsakdanjem dialogu, je dejstvo, da
pri združeni Evropi ne gre za podobnost, ampak za raznolikost. Razumevanje te
raznolikosti je ključno za našo prihodnost. V času, ko mnogi dvomijo o združeni Evropi,
želje mladih Evropejcev za prihodnost pomenijo močno podporo za skupno identiteto
ter še močnejšo podporo za razumevanje raznolikosti Evrope, kulturno občutljivost in
nauke iz preteklosti.
Med „Nočjo sedmih anten“ so se sodobna tehnološka orodja in vrnitev v stare čase, ki je
omogočila zgodovinski vidik, izkazali za izkušnjo, ki je spremenila življenja tako več sto
udeležencev dogodkov kot tudi več tisoč uporabnikov, ki so pretakanje v živo spremljali
prek spleta. Povezovanje evropske celine je ponudilo neposreden vpogled v
vsakodnevno življenje mladih. Projekt je navdihnil na desetine podobnih dogodkov, ki
bodo izpeljani v prihodnjih mesecih, pretakanje v živo pa bo postalo njihov stalni
element.
http://aegee‐sofia.org
https://www.facebook.com/AEGEESofia/?fref=ts

4

4. HRVAŠKA – MEDNARODNI TEDEN MLADIH
Mednarodni teden mladih je bil organiziran leta 2015. Projekt, ki povsem temelji na
prostovoljstvu, so zasnovali mladi, ki so si pomagali z ocenami, predlogi, srečanji,
intervjuji in mnenji več kot 300 mladih iz 8 držav članic EU in Kanade.
Od 1. do 13. avgusta so mladi iz različnih držav vodili številne dejavnosti, pri katerih
so lahko sodelovali ne glede na vero, državljanstvo, spol, finančne možnosti, bivališče,
družbeni položaj, zdravstveno stanje ali invalidnost. Projekt spodbuja enakost in
enotnost ter poudarja pomembnost in prednosti raznolikosti in strpnosti.
Projekt je bil za vse udeležence popolnoma brezplačen (hrana, tabor). Sodelovalo je
50 stalnih udeležencev v taboru in 120 občasnih udeležencev dejavnosti, ki se jih je
lahko udeležil vsakdo. Udeleženci so prišli iz različnih krajev in 6 držav. Različne
dejavnosti so bile pripravljene vnaprej ali pa so jih s pomočjo mentorjev organizirali
udeleženci o temah, kot so človekove pravice, diskriminacija, sodelovanje za uspeh,
medkulturne delavnice, predsodki, državljansko delovanje, veščine vodenja,
medkulturna kuhinja in reševanje konfliktov. Na delavnicah so udeleženci pripravili
skupno predstavo z vsemi državljani, tako da smo v majhnem mestu zares uresničili
slogan EU „Združena v raznolikosti“.
Čeprav je bil projekt zasnovan za mlade in so ga v celoti začeli, vodili in ocenjevali
mladi, so imeli vsi udeleženci priložnost, da pridobijo novo znanje in se učijo od
različnih mentorjev, od staršev, učiteljev in otrok do nosilcev odločanja, obiskovalcev
in vrstnikov.
Projekt v celoti temelji na prostovoljcih in prostovoljskem delu. Mladi prostovoljci so
bili vključeni v vse vidike, od zbiranja zamisli, načrtovanja in zbiranja sredstev do
vodenja dejavnosti pod nadzorom mentorjev. Med projektom so se razvile številne
zamisli, tako da naši udeleženci zdaj pripravljajo nove projekte s 16 državami
članicami EU, en lokalni projekt pa je bil že izveden: mednarodni dijaški dan, v okviru
katerega smo zbrali 250 dijakov.
Nekateri udeleženci projekta so postali vodje projektov, drugi pa zagovorniki boja za
pravice in strpnosti. Najpomembnejše pa je, da je bil to prvi tovrsten projekt v regiji,
zlasti prvi prostovoljski projekt, ki je dal mladim občutek vključenosti, regiji pa
upanje na boljši jutri, občutek enakosti in enotnosti ter zavedanje o pripadnosti EU in
prednostih, ki jih ponujajo različni narodi.
http://www.udruga‐impress.hr
https://www.facebook.com/Udruga.Impress
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5. CIPER – SKUPNA RAST V SPREMINJAJOČEM SE PODNEBJU
Skupina Agros Environmental je od 6. do 13. junija 2015 na Cipru organizirala
večstransko izmenjavo mladih z naslovom Skupna rast v spreminjajočem se podnebju.
Pri projektu je sodelovalo 50 mladih in vodij iz 10 držav: 5 držav članic EU (Ciper,
Grčija, Romunija, Italija in Poljska) ter 5 držav sosedstva (Gruzija, Azerbajdžan,
Armenija, Jordanija in Albanija). Cilj našega projekta je bil povezati udeležence in
lokalne prebivalce, ki se bodo morda začeli zavedati, kako lahko ohranijo naravno okolje
in omejijo škodljivo ravnanje. Pri izmenjavi mladih je šlo za izobraževalno pobudo z
jasnim ciljem osveščanja otrok in mladih o podnebnih spremembah, da bi jih spodbudili
k ukrepanju proti tem spremembam po svetu.
Cilj projekta je bil s 50 mladimi udeleženci iz 10 držav (po 5 iz vsake države) deliti
pomen neposrednega stika z naravo, da bi razvili zdrav življenjski slog z dejavnostmi na
prostem; razvili ekološko mišljenje in ekološke navade, uporabne za boljše vsakdanje
življenje, ter začeli razmišljati o svoji zeleni podjetniški prihodnosti. V ta namen so bila
organizirana srečanja s strokovnjaki, igre vlog, delavnice, pogovori, razprave o ekologiji,
prebujanju generacije, recikliranju, okolju, trajnostnem razvoju ter zlasti temah, kot sta
zeleno gospodarstvo in ekološko državljanstvo. Mladi so imeli tudi možnost sodelovati
pri prostovoljskih akcijah. Naš projekt je osredotočen na okoljske prakse, prakse za
odpornejše gospodarstvo ter storitve, ki spodbujajo ekološke in družbene spremembe.
Glavni poudarek izmenjave mladih je bil na varstvu okolja in osveščanju o trajnostnem
razvoju s prostovoljskimi akcijami. Cilj izmenjave je bil izboljšati ozaveščenost o
okoljskih vprašanjih in proučiti možnosti ukrepanja za trajnostno kulturo življenja. Z
izmenjavo lastnih izkušenj so udeleženci prišli v neposreden stik z medkulturnim
učenjem. Menimo, da je bil projekt zelo učinkovit pristop k razumevanju kulturne
raznolikosti v Evropi.
http://www.agros.org.cy
https://www.facebook.com/groups/1431659413805934
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6. ČEŠKA REPUBLIKA – POLETNA ŠOLA CLS 2015: TEMELJNE
PRAVICE V EVROPI, POGLED Z GORE
Mednarodna poletna šola, ki jo organizirajo študenti za študente
Julija leta 2015 je majhna skupina čeških in slovaških študentov prava iz Društva za
običajno pravo (CSL), študentske organizacije s sedežem na fakulteti za pravo Karlove
univerze v Pragi, ponovno organizirala poletno šolo „Pogled z gore“, ki je bila tokrat
posvečena temeljnim pravicam v Evropi. Sodnik Sodišča Evropske unije Sacha Prechal,
sodnik in podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice András Sajó ter
vodilni evropski akademiki so prišli v najvišje češke gore, kjer so imeli o temi poletne
šole predavanja in razprave s 26 študenti iz Evropske unije ter drugih držav po svetu.
Vzemite 26 motiviranih študentov z zelo različnimi ozadji – študente prava iz Evrope,
študenta medicine z diplomo Univerze v Oxfordu ali predavatelja javnega prava z Irske.
Vmešajte ducat predavateljev z najboljših univerz na svetu in iz institucij EU. Dodajte
krepko mešanico pravnih, političnih in gospodarskih vidikov varstva temeljnih pravic v
Evropi. Dodajte strastno zanimanje za informacije in razgrete razprave. Začinite z željo
po znanju ter navdušenjem za sporna mnenja, ščepcem kulturne raznolikosti, duhom
odprtosti in čarobnim okoljem najvišjih čeških gora. Kosilo je pripravljeno: poletna šola
CSL 2015: Temeljne pravice v Evropi, Pogled z gore – edinstven izobraževalni projekt, ki
ga organizirajo študenti v Češki republiki.
Poletna šola CSL: Pogled z gore je kraj, kjer se srečajo udeleženci iz številnih evropskih
in drugih držav, da bi razmišljali, razpravljali in uživali. Izmenjujejo mnenja in zamisli
ter delijo svoje poglede na različna aktualna vprašanja. Namesto skupine mnogih
posameznikov se naravno oblikuje enotna skupnost kolegov in prijateljev, ki jim bo
lahko koristila pri nadaljevanju njihove kariere – morda tudi v institucijah EU. Menimo,
da smo zasnovali projekt, ki ljudem z vseh delov Evrope omogoča, da odkrijejo, katere
so njihove skupne točke, kako so „združeni v raznolikosti“ in v kolikšni meri si delijo
evropsko identiteto.
http://summer.society.cz/en
https://www.facebook.com/cls.summer.schools
https://twitter.com/CLS_summer
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7. DANSKA – MODEL EVROPSKE UNIJE V STRASBOURGU
Model Evropske unije v Strasbourgu (MEUS) združi 200 študentov in mladih zaposlenih
iz vse Evrope in drugih držav, da bi razpravljali o dveh osrednjih vprašanjih v EU ob
prepričanju, do bo to spodbudilo skupen občutek odgovornosti za demokracijo in
vključenost vanjo tako na nacionalni kot na evropski ravni.
MEUS, ki je bil leta 2016 organiziran že desetič, je najizvirnejša in najbolj realistična
simulacija politike EU na svetu. Vsako leto se dogodka udeleži več kot 180 sodelujočih,
starih od 18 do 26 let, iz različnih evropskih in sosednjih držav. Udeleženci se najprej
temeljito pripravijo na svoje vloge in proučijo zapletene zakonodajne postopke EU, nato
pa prevzamejo vloge poslancev EP, članov Sveta, lobistov, novinarjev in tolmačev ter
razpravljajo o dveh aktualnih predlogih Evropske komisije. Podrobne priprave, za
katere poskrbi organizacijska ekipa MEUS, ter prizorišče na sedežu Evropskega
parlamenta v Strasbourgu prispevajo k pristnosti dogodka in spodbujajo poglobljeno
razumevanje delovanja EU. Konferenca traja en teden v aprilu, obsežen družabni
program pa spodbuja nastajanje dolgotrajnih prijateljstev, prihodnjih poklicnih stikov
in skupen občutek evropske identitete.
Uspeh dogodka dokazuje tudi prehajanje udeležencev k organizatorjem. Organizacijsko
ekipo sestavljajo nekdanji udeleženci, ki s prostovoljskim delom prispevajo k pripravi
najboljše izkušnje za prihodnje udeležence. Delo poteka predvsem prek spleta, vendar
se organizatorji štirikrat na leto tudi srečajo, da se pogovorijo o aktualnih nalogah in
uskladijo prizadevanja delovnih skupin. Letos se je ekipa zaenkrat srečala v Bruslju,
Budimpešti in Frankfurtu.
Projekt daje mladim Evropejcem priložnost, da izrazijo svoje mnenje, obogatijo svoje
stališče in se vrnejo v svoje države kot bolj dejavni državljani. Na dogodku imajo
možnost, da se srečajo z deležniki in morebitnimi prihodnjimi delodajalci ter izboljšajo
ozaveščenost o temah, ki so ključne za prihodnost evropskega projekta. Realistični
pristop konference udeležencem omogoča, da vadijo sposobnosti, ki so bistvene za
njihovo morebitno kariero, na primer javno nastopanje, kritično razmišljanje in
raziskovanje, pridobijo pa tudi mehke veščine, kot sta medkulturno razumevanje in
strpnost.
http://www.meu‐strasbourg.org
https://www.facebook.com/meustrasbourg/?fref=ts
https://twitter.com/modeleu
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8. ESTONIJA – BRALNI KROŽEK PREK SKYPA
Projekt „Bralni krožek prek Skypa“ mlade iz različnih držav združuje z dvema stvarema:
funkcijo konferenčnega klica, ki jo omogoča program Skype, in skrbno izbranih
primerov literature. Namen projekta je vzpostaviti dialog med skupinama mladih z
različnimi ozadji (narodnost, kultura, vera, jezik itd.) in poskrbeti, da vsaka od njiju
bolje spozna drugo skupino, ki jo je prej morda imela za drugo, drugačno ali v nekaterih
primerih celo nevarno. Dialog vodi do boljšega razumevanja sočloveka ter odpravlja
predsodke in strah, ki jih morda čutimo. Ko udeleženci pridobijo in ponotranjijo novo
razumevanje, ga lahko nato širijo med svojimi prijatelji in sorodniki.
Namen smo dosegli tako, da smo mlade prosili, naj analizirajo kratko literarno besedilo,
pri tem pa razmišljajo o naslednjih vprašanjih: bi se pomen, ki ga pripisujem temu
besedilu, spremenil, če bi ga prebral v drugem jeziku? Bi se spremenil, če bi bil sam
druge narodnosti, socialno‐kulturnega ozadja, verskega ozadja itd.? Ali vedno obstaja le
en sam pravilen način branja in tolmačenja pomenov?
Po predhodni skupinski analizi sta se obe skupini zbrali v krajevni knjižnici, kjer smo
izvedli konferenčni klic prek Skypa. Med klicem so besedilo prebrali v svojem maternem
jeziku, predstavili skupinsko analizo ter razpravljali in razmišljali o vprašanjih, ki so se
porajala na obeh straneh. Večina srečanj je potekala v angleščini ali ruščini, svoje
materne jezike pa so učenci uporabljali le med branjem besedila. Spontano petje, ples in
drugi načini izražanja so bili dobrodošli in pogosti. Vsakemu srečanju je predsedoval
povezovalec, ki je poskrbel, da smo upoštevali razpored in obravnavali vse ključne točke
ter da sta do besede prišli obe strani. Vsa srečanja bralnega krožka prek Skypa so se
končala pozitivno in vodila do nadaljnjega sodelovanja med knjižnicami, šolami ali
posameznimi udeleženci. Večina klicev se je končala s toplim vabilom za obisk držav
obeh skupin.

http://keskraamatukogu.ee
https://www.facebook.com/keskraamatukogunoortekas/?fref=ts
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9. FINSKA – REGIONALNI
BALTIK 2015

KONGRES

EGEA

SEVER

IN

Regionalni kongres EGEA severa in Baltika 2015 je bil mladinski dogodek za študente
geografije iz vse Evrope. Kongresa v Tuusuli na Finskem se je udeležilo približno
50 mladih iz 18 evropskih držav, tema pa je bila „Gozdovi kot rešilna bilka v severni
Evropi – izzivi in vidiki“.
Dogodek so organizirali študenti geografije z Univerze vzhodne Finske in Univerze v
Helsinkih. V osrednji ekipi je bilo enajst ljudi, ki so si eno leto skupaj prizadevali za
izvedbo kongresa. Organizatorji so delali popolnoma prostovoljno in za svoje delo niso
prejeli plačila.
Med kongresom so udeleženci sodelovali na petih znanstvenih delavnicah, ki so bile
povezane z geografijo, vodili pa so jih študenti višjih letnikov ali mladi poklicni geografi.
Delavnice so bile dober primer učenja skozi prakso. Rezultati so bili predstavljeni
ostalim udeležencem, da bi tako širili pridobljeno znanje. S sodelovanjem v
večnacionalnih ekipah na delavnicah so udeleženci spoznali delo v večkulturnem okolju.
Za spodbujanje interdisciplinarnosti je eno od delavnic vodil študent zgodovine.
En dan kongresa je bil namenjen predvsem ekskurzijam. Udeleženci so lahki izbirali
med dvema ekskurzijama, ki sta izražali fizično in človeško stran geografije: v narodni
park Nuuksio ali v mesto Hämeenlinna. Eno od predavanj, ki je bilo odprto za vse
udeležence, je imel krajinski arhitekt, ki dela z mestnimi gozdovi. Med kongresom so
bila pripravljena tudi številna kulturna srečanja, kjer so se lahko udeleženci seznanili s
finsko kulturo ali pa predstavili svojo na tradicionalnem kulturnem sejmu.
Dogodek je organizirala zveza EGEA, evropska mreža študentov geografije in mladih
geografov, v katero je včlanjenih več kot 90 univerz v Evropi. Regionalni kongres EGEA
severa in Baltika 2015 sta organizirali enoti EGEA Helsinki ter EGEA Joensuu, udeležili
pa so se ga lahko vsi člani enot zveze EGEA v Evropi.
Evropskim študentom geografije je ponudil priložnost, da se naučijo več o svojem
študijskem področju ter spoznajo mednarodno in vseevropsko ozračje. Ker so ga skupaj
organizirali študenti geografije iz Joensuuja in Helsinkov, je prispeval tudi k boljšemu
razumevanju dveh izredno različnih regij in mest na Finskem.
http://www.egea.eu/activities/north‐and‐baltic‐regional‐congress‐2015
https://www.facebook.com/nbrc2015
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10.

FRANCIJA – SOSEDA EVROPA: POPOTNIŠKI BLOG O MLADIH V EVROPI

Leta 2015 je 27‐letna francoska novinarka Suzanne Alibert zasnovala projekt „Soseda
Evropa“ in se podala na osemmesečno potovanje po Evropi. Na poti se je srečevala z
mladimi Evropejci ter jih spraševala o njihovih življenjih, njihovih pogledih na politiko
in Evropo ter vprašanjih, katerim so predani. Pogovore je objavila na blogu, ki ga je
pisala med potovanjem, uporabila pa jih bo tudi kot gradivo za knjigo, fotografske
razstave in niz predavanj v letu 2016.
Ena celina, dvaindvajset držav, osem mesecev
Soseda Evropa je rezultat osmih mesecev na poti po Evropi. Suzanne je začela v mestu
La Rochelle ter obiskala 18 držav članic EU, Švico, Turčijo in Islandijo. Ker je želela
govoriti z najrazličnejšimi mladimi, je potovala ne le v prestolnice, ampak tudi v manjše
kraje in podeželska območja vsake države.
Popotniški blog
Med potovanjem je Suzanne svoje vtise v obliki pogovorov, poročil in profilov delila na
spletnem naslovu europenextdoor.com. V vsaki državi je govorila z 10 do 15 mladimi.
Ker je želela zbrati čim bolj celostne in pomembne informacije, je sogovornike izbirala
glede na vlogo, ki jo opravljajo v družbi na področju politike, evropskega vključevanja
ali projektov na ravni skupnosti. Leto 2015 je Evropski uniji prineslo velike preobrate,
kot so pokazali razmere v Grčiji, migracijska kriza in teroristični napadi v Franciji.
Suzanne je mlade, s katerimi se je srečala, vprašala tudi, kaj menijo o teh dogodkih. Do
konca decembra je bilo na popotniškem blogu 226 objav v francoščini in angleščini ter
zbirka fotografij iz vsake države.
Leta 2016 se projekt nadaljuje
Leta 2016 se začne druga stopnja projekta: objava knjige, potujoča fotografska razstava
s portreti mladih in niz predavanj, na katerih bo Suzanne delila svoje izkušnje.
http://www.europenextdoor.com
http://www.facebook.com/europenextdoor
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11. NEMČIJA – OSMI MEDNARODNI DELOVNI TABOR, BAD
SALZUNGEN
Izključenost, diskriminacija in ksenofobija so resne posledice družbe, ki jo oblikujejo
predsodki. Da bi se države EU borile proti nastajanju rasističnih stereotipov, morajo
medsebojno sodelovati.
Evropska povezanost je na preizkušnji, zlasti v času konflikta v Ukrajini, begunske krize
in vzpona desnih ekstremističnih gibanj. V teh razmerah je treba spodbujati politične,
gospodarske in družbene odnose, da bi v Evropi ohranili stabilnost in mir.
Osmega mednarodnega delovnega tabora, ki je bil organiziran v Bad Salzungenu s
sloganom „Preseganje nacionalnih meja in verskih razlik: demokracija, strpnost in
odprtost“, se je od 22. do 29. junija 2014 udeležilo 170 mladih iz sedmih držav. V
dogodkov polnem tednu so udeleženci iz Češke republike, Rusije, Litve, Indonezije,
Nemčije, z Madžarske in Poljske sodelovali pri skupnih projektih in športih dejavnostih,
spoznali nove prijatelje in stkali nove vezi. Projekt delovnega tabora sta organizirala in
vodila učitelja Burghard Durner in Sabine Lange s pomočjo dijakov gimnazije Dr.
Sulzberger Gymnasium, sodelovalo pa je tudi več članov športnega kluba 1. TSV Bad
Salzungen. Raznolik program za udeležence z vsega sveta, ki so ga skupaj razvili, je
vključeval obiske spomenikov in turističnih znamenitosti v regiji. Zvečer je vsaka
delegacija predstavila kulturni program in predavanje o veri v svoji državi.
Med celotedenskim skupnim življenjem so mladi odkrili, da imajo kljub obsežnim
kulturnim razlikam tudi veliko skupnega. Naučili so se, kako pristopiti k drugim s
spoštovanjem in strpnostjo. Projekt je zato uspešno zmanjšal predsodke ter spodbudil
dialog in sodelovanje med različnimi kulturami.
Letos bo delovni tabor organiziran že devetič, nenazadnje tudi zaradi zelo pozitivnega
odziva, ki ga je bil deležen.
V priloženem podrobnem opisu je odlomek iz šolskega raziskovalnega projekta z
naslovom „Skupaj smo močni – projekti za spodbujanje dialoga in sodelovanja med
mladimi v Evropi“, ki so ga pripravile Alena Fischbuch, Josephin Fuchs, Franziska
Rudolph in Ninh Nguyen ter podrobno obravnava delovni tabor.
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12. GRČIJA – V ISKANJU KARLA VELIKEGA
Dijaki liceja v Pirgetosu v regiji Larisa v Grčiji smo poskusili izdelati igro, povezano s
Karlom Velikim (742–814 n.š.), ustanoviteljem Frankovskega cesarstva. Nekoč so ga
imenovali tudi oče Evrope, vendar imajo danes mnogi učitelji zgodovine dvome o tem
vzdevku. To sporno dejstvo smo vzeli za izziv in se odločili poiskati „resničnega“ Karla
Velikega. Med raziskovanjem smo proučili številne vire, ki dokazujejo, da je skušal Karel
ustanoviti unijo, vendar ne večkulturne, kot je današnja Evropska unija. To novo dejstvo
smo želeli s prijatelji deliti na nov, zabavnejši način, zato smo se odločili izdelati igro.
Igro sestavlja zemljevid Evrope, ki prikazuje meje Frankovskega cesarstva v 9. stoletju,
13 kart in 2 kocki. Potreben je še tablični računalnik z internetno povezavo. Vsak igralec
skuša s kartami in tabličnim računalnikom priti do znanja tako o srednjeveški zgodovini
zahodne Evrope kot tudi o sodobni Evropi.
Zmaga igralec, ki pravilno odgovori na vseh dvajset vprašanj vprašalnika, sestavljenega
s programsko opremo Hot Potatoes.
Naš cilj je bil, da bi igro znanja naredili zabavno, med igranjem pa postali zavedni
evropski državljani. Osredotočiti smo se želeli tudi na večkulturnost v Evropski uniji in
na kmetijsko politiko. Ker živimo v grški pokrajini Tesalija, kjer je veliko kmetijskih,
živinorejskih in ribiških dejavnosti, smo želeli na srednjeveško obdobje pogledati tudi s
tega vidika, da bi dejstva primerjali z današnjim časom. Tega tekmovanja z vsemi
mladimi Evrope se udeležujemo z upanjem na najboljši rezultat.
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13. MADŽARSKA – POVEZOVANJE MED KRAJI CSERDI,
DUISBURG IN GELSENKIRCHEN
Cserdi je vasica na jugozahodu Madžarske. Od 400 prebivalcev jih je več kot 70 %
Romov. V vasici so bila pogosta majhna kazniva dejanja, imela pa je tudi izredno visoko
stopnjo brezposelnosti, dokler ni mandata začel sedanji župan, ki se je odločil Cserdi
povsem preobraziti. V zadnjih letih se je začelo več projektov za ponovno oživitev, ki so
namenjeni razkrivanju negativnih stereotipov, s katerimi se običajno srečujejo Romi, za
neresnične. Danes kaznivih dejanj skoraj ni, delo pa imajo vsi, ki želijo delati.
Župan Laszlo Bogdan, ki je izjemno priljubljen, redno predava na Madžarskem in v tujini
ter spodbuja asimilacijo Romov v družbo. Po eni od predstavitev v Nemčiji so ga
vprašali, ali bi lahko v programu izmenjave 18 prikrajšanih mladih za dva tedna
obiskalo Cserdi.
Ko so mladi prispeli v vas, je bilo med lokalnimi Romi in zahodnimi gosti opaziti očitno
nezaupanje, vendar so se vsi naučili hitro pozabiti na stereotipe, do konca drugega
tedna pa so sklenili dragoceno prijateljstvo na podlagi vzajemnega razumevanja in
spoštovanja.
Naš cilj je bil v dveh tednih končati pet manjših projektov, vključno z lokalnim
spomenikom žrtvam holokavsta, nogometnim igriščem in gradnjo novega mostu čez
mali kanal v vasi. Čeprav nismo imeli skupnega jezika, nas je vsaka sekunda družnega
dela še bolj zbližala in nam pomagala premostiti kulturne razlike. Prenova spomenika
žrtvam holokavsta se je izkazala za izredno čustveno. V resnično ganljivih trenutkih sta
se v miru združila različna svetova in počastila spomin ljudi, ki so bili brez razlikovanja
ubiti pred 70 leti.
Do konca programa izmenjave so se negativni predsodki na obeh straneh spremenili v
pozitivne vtise. Nimamo skrivnih metod in ne delamo čudežev. Sprejemanje, skromnost
in vzajemno spoštovanje so odprli pot do trajnega prijateljstva, ki zdaj pomeni trdno vez
med Cserdijem ter daljnima Duisburgom in Gelsenkirchnom.
Prepričani smo, da lahko skupno evropsko identiteto ustvarimo le s pobudami, ki
spodbujajo medkulturne izkušnje. Ko pozabimo na strah in sovraštvo, prevladata
enotnost in uspešno vključevanje. Temelji projekta so postavljeni, potrebujemo le še
vire za njegovo nadaljevanje.

https://www.facebook.com/cserdi.kozseg/?fref=ts
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14. IRSKA – POLITIČNI MODUL ZA EVROPSKO MLADINO
Naš projekt ima naslov „Politični modul za evropsko mladino“. S to pobudo želimo
pripraviti in izvajati kratek tečaj o politiki za mlade po vsej Evropi. Oblikovali smo
spletno mesto za izboljšanje ozaveščenosti o politiki med najstniki in spodbujanje
pojma dejavnega državljanstva. Spletno mesto smo objavili januarja leta 2016, da bi na
njem evidentirali svoje delo in zamisli do danes. Vzorec in opis modula sta objavljena na
našem spletnem mestu, ki je dosegljivo na naslovu tinyurl.com/typolitics.
Ob izvajanju projekta in oblikovanju spletnega mesta upamo, da bodo podobni moduli
in programi uvedeni tudi v drugih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih izobraževalnih
okoljih.
Program za prehodno leto na Kolidžu krščanskih bratov letos vključuje modul o politiki.
Tak modul je prvič del programa, zato je bil pripravljen kratek tečaj, na katerem so
študenti dobili podlago za politično izobrazbo. Namen modula je razširiti predhodno
državljansko, družbeno in politično izobrazbo študentov, ki so jo pridobili v srednji šoli.
Cilja modula sta povečati zanimanje študentov za politiko ter omogočiti boljšo
ozaveščenost o delovanju političnih struktur in sistemov, ki jih obdajajo. K temu sodi
izobraževanje o lokalni, nacionalni in mednarodni politiki. Za koordinatorja modula je
bil izbran David O'Connell, učitelj na kolidžu, ki o predmetu šest tednov vsako sredo
poučuje vse razrede. Učne ure omogoča g. O'Connell, študente pa spodbujamo, da sledijo
novostim o političnih dogodkih in zgodbah v poročilih in medijih.
Razvili smo vire in učno gradivo, ki jih posodabljamo v skladu s spreminjajočim se
političnim okoljem. V vsak razred so bili povabljeni gostujoči predavatelji, tudi eden od
poslancev Evropskega parlamenta in sedanji župan Corka. Organiziran je bil obisk
Evropskega parlamenta v Bruslju, delegacija študentov in učiteljev pa bo kolidž v
belgijski prestolnici zastopala leta 2016.
Študente spodbujamo, naj svoje izdelke prenesejo na njim namenjen del spletnega
mesta. Za vzdrževanje spletnega mesta in organizacijo šolskih izletov prostovoljno skrbi
g. O'Connell. Modul spodbuja dialog o razvoj EU, vključevanju in vprašanjih evropske
identitete.
http://tinyurl.com/typolitics
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15. ITALIJA – InteGREAT
Projekt InteGREAT je zasnovala in spodbudila organizacija AIESEC, njegov cilj pa je
povezati mlade po vsej Evropi, da bi skupaj ukrepali v zvezi s sedanjo begunsko krizo,
tako da bi olajšali vključevanje beguncev v lokalne skupnosti ter jim zagotovili orodja za
dejavno vlogo v evropski družbi.
Projekt se je začel med forumom YouthSpeak, organiziranim med mednarodnim
kongresom organizacije AIESEC leta 2015 v Delhiju v Indiji.
Mednarodni kongres, ki poteka vsako leto, je namenjen mladim vodjem organizacije
AIESEC z vsega sveta, da proučijo stanje organizacije, določijo nove cilje ter delijo
mnenja in izkušnje.
V projekt so vključeni mednarodni prostovoljci, lokalne nevladne organizacije in lokalne
skupnosti. Z organizacijo delavnic, prostočasnih dejavnosti, seminarjev in dogodkov bi
evropski prostovoljci neposredno podpirali vključevanje beguncev in izboljšali
ozaveščenost evropskih državljanov. Ker bodo prostovoljci doživeli tako izkušnjo v
državi izmenjave, bodo tudi razumeli, kako se vključevanje beguncev v Evropski uniji
upravlja drugače.
Temeljne značilnosti projekta InteGREAT so:


sodelovanje mednarodnih mladih prostovoljcev, ki lokalne in nevladne
organizacije podpirajo pri sprejemanju in vključevanju beguncev;



trajanje je 6 tednov;



ustvarjanje priložnosti, ki vključujejo tudi šole in lokalne skupnosti.



Temeljni cilji projekta so:



izboljšanje ozaveščenosti o glavnih vzrokih za ta pojav ter o prednostih ustreznega
sprejemanja in vključevanja;



aktiviranje evropske mladine, da se bomo v sodelovanju z drugimi državami
družno spopadli s skupno težavo.

http://aiesec.it
https://www.facebook.com/AIESECItaly/?fref=ts
https://twitter.com/AIESECItaly
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16. LATVIJA – E‐POSS
Projekt izmenjave mladih E‐POSS je bil organiziran v mestu Liepaja od
15. do 21. marca 2015.
Glavni cilj projekta je spodbujanje dejavnega sodelovanja mladih z metodami
neformalnega izobraževanja, da bi se učili drug od drugega, spoznali raznolikost
evropskih kultur in razvili sposobnost opažanja združevalnih elementov kulturne
raznolikosti. Sodelovale so Portugalska, Romunija, Italija, Latvija in druge države. Ciljna
skupina so bili mladi od 18. do 25. leta, osem oseb iz vsake države in dve vodji skupine.
Dejavnosti so potekali v oddelku Hiša za mlade centra za otroke in mladino v Liepaji.
Udeleženci so pripravili zgodbe iz vsake države in jih predstavili ostalim. Nato smo
poiskali stvari, ki so skupne različnim kulturam. Za ustvarjanje enotnega sporočila z
medkulturno razsežnostjo je bilo poskrbljeno s tremi delavnicami: animacijsko,
glasbeno in lutkovno. Nastalo je pet avdiovizualnih animacij v tehniki ustavljenih gibov
v predlaganih filmskih žanrih – komedija, grozljivka, drama in triler. Glasbo so ustvarili
na glasbeni, like pa na lutkovni delavnici. Lutke so bile predstavljene tudi na razstavi.
Vse delavnice so vključevale delovne metode, kot so dviganje energije, spoznavanje in
sprostitev, krepitev ekipnega duha, razpravljanje, zbiranje zamisli, vzajemno učenje,
študije primerov, igranje vlog, simulacijske igre, ekipno delo in učenje skozi prakso.
Udeleženci so pridobili praktično znanje pri delu s fotografsko tehnologijo in ustrezno
programsko opremo, vadili svoje spretnosti z različnimi glasbenimi inštrumenti in
tehnologijami ter izkusili delo v snemalnem studiu. Uporabljali so različne materiale in
tehnike, se naučili ustvarjanja lutk ter odkrili osnove gibanja lutk. Udeleženci so
spoznali tudi možnosti odrskega oblikovanja.
Dosegljivi projektni videoposnetki:
https://www.youtube.com/watch?v=mRRUJmvkiy4
https://www.youtube.com/watch?v=1EBHFKam584
https://www.youtube.com/watch?v=NgYlJzjz2u4
https://www.youtube.com/watch?v=jRHwSpxXOVI
https://www.youtube.com/watch?v=u1mcUwIVoB4

http://www.liepajasbjc.lv
http://www.jauniesumaja.lv/en/
https://www.facebook.com/JauniesuMaja
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17. LITVA – ZDRUŽEVANJE MLADIH ZA BOLJŠE SVETOVNO
JAVNO ZDRAVJE
„Evropsko regionalno srečanje Mednarodne zveze združenj študentov medicine
(IFMSA): Združevanje mladih za boljše globalno javno zdravje“ je projekt, ki ga vsako
leto organizira Mednarodna zveza združenj študentov medicine (IFMSA) v sodelovanju
z nacionalno organizacijo članico iz evropske regije.
IFMSA je mednarodna mreža mladih, projekt pa prostovoljno v celoti organizirajo in
vodijo mladi ter prihodnji zdravstveni delavci. Štiridnevni projekt usposabljanja,
konferenc in priložnosti za povečevanje zmogljivosti združi od 300 do 350 mladih
študentov medicine iz več kot 40 evropskih držav.
Njegov cilj je okrepiti vlogo mladih ter iz udeležencev razviti navdihnjene vodje,
pobudnike socialnih sprememb in učinkovite vodstvene delavce, ki bodo v svoji
skupnosti zasnovali programe za obravnavanje svetovnih težav, ki se kažejo na osnovni
ravni. Namen projekta je tudi omogočiti izmenjavo znanja in kultur, ki presega
geografske ovire.
Na dogodku je organiziranih več vzporednih srečanj o pomembnih zdravstvenih
vprašanjih, kot so zdravstveno izobraževanje, spolno in reproduktivno zdravje, javno
zdravje, človekove pravice, mir in izmenjave. Pred tem je pripravljenih več tridnevnih
delavnic o podrobnejših temah, kot so celostno spolno izobraževanje, svetovna
zdravstvena diplomacija in upravljanje, človekove pravice, nesreče v Evropi itd.
Projekt evropskim študentom medicine omogoča pridobivanje organizacijskih in
vodstvenih sposobnosti ter jim ponuja prostor, kjer lahko delijo izkušnje in se učijo drug
od drugega. Spodbuja tudi občutek enotnosti v regiji, saj uporabljene metode temeljijo
na neformalnem izobraževanju, udeleženci pa so vedno v udobnem in vključujočem
okolju. Iz evropskega regionalnega srečanja IFMSA se razvijejo nadnacionalne
dejavnosti in podregionalne pobude, ki jih srečanje še nadgradi.
Poleg tega projekt prispeva k vzpostavljanju kulture učenja in deljenja znanja v
skupnostih študentov medicine v evropski regiji ter olajšuje sodelovanje in
konstruktivno vključevanje evropske mladine v upravljanje in zdravstvene politike.
Projekt udeležence tudi osvešča o evropskem demokratičnem procesu, saj postanejo del
postopkov odločanja, ki se v Evropi odvijajo o svetovnih in evropskih zdravstvenih
vprašanjih.
Poleg tega bodo sodelovali zunanji sodelavci iz mnogih evropskih organizacij, ki bodo
delili svoje izkušnje in znanje v zvezi s posebnimi področji zdravja v Evropi. Lani je bil
projekt organiziran dvanajstič, in sicer v Aalborgu na Danskem od
24. do 28. aprila 2015.
http://www.ifmsa.org
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http://www.facebook.com/ifmsa
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18. LUKSEMBURG – VENI VIDI COMEDI
Čeprav je hrana ključna za vsakodnevno življenje, tradicijo, kulturo in civilizacijo, se
morajo tisoči mladih v Evropi vsak dan ukvarjati z vprašanjem prehrane ob
pomanjkanju časa, denarja, znanja in kuharskih izkušenj.
Študenti v programu Erasmus, mladi na začetku karierne poti, prosto gibajoči se, dnevni
delavci in brezposelni si ne morejo privoščiti vsakodnevnega prehranjevanja v
restavracijah. Veliko jih nazadnje kupi hitro, poceni ali slabo hrano.
Pri hrani pa gre tudi za življenjske veščine in državljanstvo, tako v nacionalnem okviru
kot na evropski ravni. Prav tako kot z užitkom ob dobrem obroku je povezana s
prehrano, higieno živil in izboljševanjem zdravja. Hrana je nepogrešljiv del fizičnega
zdravja. Cilj projekta Veni Vidi Comedi je vzpostaviti skupnost, kjer bi razpravljali o
pripravi hrane in izobraževali mlade o tem, kako lahko vsak dan hrano pripravijo sami,
namesto da so le potrošniki.
Rezultati projekta spodbujajo zdravo in trajnostno kulturo hrane v Evropi s preprostim,
interaktivnim in sodelovalnim orodjem na več platformah (spletno mesto, aplikacija,
forum skupnosti, e‐knjiga), ki predlaga prilagojene, zdrave in trajnostne recepte ter
informacije v zvezi s hrano.
Preden smo začeli iskati recepte, smo se srečali in zbrali zamisli, da bi ugotovili, kakšne
so potrebe naše ciljne skupine. Odločili smo se za preprost sklop orodij in se dogovorili
za zbiranje receptov za jedi, ki jih je mogoče pripraviti v največ 40 minutah brez
uporabe elektronskih naprav, kot so pečica, mikrovalovna pečica in podobno.
Navsezadnje smo želeli tudi, da se ciljna skupina nauči nekaj novega in izboljša svoje
kulinarične navade, pri tem pa skozi jedi z vse Evrope odkriva različne kulture.
Glavne prednostne naloge projekta so spodbujanje medregionalnih in čezmejnih
partnerstev z enostavnim, interaktivnim in sodelovalnim orodjem za izobraževanje ter
nadnacionalno skupnostjo, posvečeno vsakdanjim evropskim prehranjevalnim
navadam, receptom in zdravju. Skupnost podpira kuhanje lastnih zdravih in hranilnih
obrokov z uporabo preprostih, toda kakovostnih receptov, ter ljudi spodbuja, naj
ustvarijo svoje obroke, namesto da bi hodili v verige s hitro prehrano ali kupovali
vnaprej pripravljene jedi.
Projekt spodbuja zdrave in trajnostne kulture hrane ter želi prispevati h kulturnemu
vključevanju mladih v Evropi z deljenjem različnih mednarodnih kulinaričnih navad.
http://www.venividicomedi.eu
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19. MALTA – MaltMUN
MaltMUN 2015 je bil prvi model Združenih narodov (MUN) društva in prvi mednarodni
MUN, ki je bil organiziran na Malti. Tema dogodka – Tavajoča življenja: boj proti
izkoriščanju priseljencev z neurejenim statusom – je bila izbrana prav ob upoštevanju
sedanje stiske migrantov. Izkazala se je za primerno izbiro za konferenco, saj so bile
razprave zelo intenzivne, delegati pa so uživali v izzivu razpravljanja o tako občutljivem
vprašanju. Vsakemu delegatu je bila dodeljena država, katere stališča je moral zastopati,
zato je bila naloga udeležencev toliko težja, vendar tudi polna sočutja in zadoščenja.
Poleg tega so bili delegati dodeljeni enemu od dveh simuliranih odborov ZN: odboru
UNHCR in pravnemu odboru.
Nobenega dvoma ni, da so se mladi udeleženci že prej dobro zavedali naporov in
trpljenja, ki se vsak dan odvijajo v Sredozemlju, vendar konferenca, kot je
MaltMUN 2015, osredotoči njihove misli in prizadevanja. Čeprav konferenca traja le en
vikend, so prej potrebne obsežne priprave. V tem času so se delegati posvetili
temeljitemu raziskovanju in se opremili z ustreznimi dejstvi, da so nato lahko sodelovali
pri oblikovanju izvedljive strateške politike. Ta cilj je bil na koncu dosežen, rezultat pa
so štiri priložene resolucije.
Resolucije vsebujejo številne predloge, o katerih so udeleženci glasovali na koncu
zasedanj odborov; okoli nekaterih klavzul so se razvnele vroče razprave. Resolucije so
bile nato predstavljene različnim dostojanstvenikom, ki so bili vključeni v organizacijo
konference. Ta postopek še vedno poteka. V času oddaje te vloge so se predstavniki
društva srečali s člani veleposlaništva ZDA in predsednikom predstavniškega doma.
Med drugim upamo tudi na sestanek z uradom predsednika republike in predstavnikom
UNHCR na Malti.
Priprave za organizacijo in vodenje take konference so bile zelo obsežne. Zahtevale so
izredno veliko usklajevanja, vztrajnosti in načrtovanja. Ekipa MaltMUN, ki jo zdaj s
ponosom vodim, je zelo trdo delala, da je uresničila te sanje, medtem pa smo že začeli s
predpripravami na MaltMUN 2016. Upamo, da bo prav tako ali še bolj uspešen kot
MaltMUN 2015.
http://www.maltmun.org.mt/
https://www.facebook.com/MaltMUN
https://twitter.com/maltmun
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20. POLJSKA – MODEL EVROPSKE UNIJE VARŠAVA 2015
MEU Varšava 2015, ki ga je organizirala zveza BETA Poljska, je bil že druga simulacija v
Varšavi. S skoraj 60 udeleženci smo zabeležili trajnostno rast konference v primerjavi z
dogodkom MEU Varšava 2014. Konferenca je bila organizirana julija leta 2015 v stari
knjižnici Univerze v Varšavi. Pred začetkom tridnevne simulacije oblikovanja politik v
EU, v katero sta vključena ne le Parlament in Svet EU, ampak tudi komisarji, smo
pripravili dan delavnic, na katerih so se udeleženci učili javnega nastopanja, pogajanja
in resničnih zakonodajnih postopkov, ki so jih uporabljali med simulacijami.
Konferenco je organiziralo 15 članov zveze BETA Poljska, ki so temu namenili
6 mesecev prostovoljskega dela. S tem so pridobili izkušnje z organizacijo, vključno z
odnosi z javnostjo, finančnimi odnosi, oblikovanjem proračuna in razvijanjem projektov
z evropsko razsežnostjo. Delo jih je spodbudilo k sodelovanju pri drugih simulacijah
MEU.
Poleg običajnih vlog, ki jih na vsaki simulaciji MEU prevzamejo udeleženci – poslanci
Evropskega parlamenta in ministri Sveta – smo povabili tudi tolmače v poljščino in
nemščino, saj je delovni jezik projekta angleščina. Za tolmače smo izbrali študente
tolmačenja, ki so jim pri pripravah pomagali usposobljeni poljski tolmači.
Čeprav mora vsak udeleženec izkazati dobro znanje angleščine, ko se prijavi na MEU
Varšava, so se tolmači izkazali za zelo uspešne. Razprava je bila za ostale udeležence
bolj pristna, ko je potekala v treh jezikih s simultanim tolmačenjem. Poleg tega so se
lažje izražali, če so imeli govor v maternem jeziku. Za udeležence v vlogah poslancev EP
in ministrov je bila to tudi dobra vaja za sodelovanje s tolmači na konferencah.
Udeleženci v vlogi tolmačev so prejeli potrdila o sodelovanju pri projektu o evropskih
vprašanjih, kar bo pomembna referenca v njihovem prihodnjem poklicnem življenju.
MEU Varšava spodbuja vključevanje mladih Evropejcev, poleg tega pa je del evropske
skupnosti MEU, ki temelji na solidarnosti: poljski udeleženci lahko sodelujejo pri drugih
simulacijah, med MEU Varšava pa poskrbimo za nastanitev tujih udeležencev.
MEU Varšava je projekt, ki ga zveza BETA Poljska organizira vsako leto. Finančna
nagrada bi nam omogočila, da za MEU Varšava 2016 znižamo kotizacijo in dodamo
tolmačenje več jezikov, da bodo razprave še bolj pristne.
http://www.meu‐warsaw.pl
http://www.facebook.com/meuwarsaw
https://twitter.com/MEU_Warsaw
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21. PORTUGALSKA – FINALE EBEC 2015
Projekt EBEC organizira nevladna in neprofitna študentska organizacija. Vrhunec
projekta je finale EBEC, na katerem se zbere 120 najboljših študentov izmed več kot
6500 prijavljenih iz vse Evrope. V nevtralnem in prijateljskem okolju tekmujejo
izključno na intelektualnem področju. Osredotočamo se na tisto, kar na vse dela enake:
našo sposobnost mišljenja in reševanja težav. Naš čut za enakost dokazuje dejstvo, da
organizator dogodka – leta 2015 je bil to BEST Porto – vedno krije 50 % potnih stroškov
vsakega udeleženca do največ 100 EUR. Menimo, da nihče ne bi smel biti izključen
zaradi finančnih težav.
Finale EBEC spodbuja sodelovanje z ekipnim delom in vzajemnim spoštovanjem.
Prispevati želimo k razvoju mednarodno usmerjenih mladih delavcev in evropskih
državljanov. Prepričani smo, da bodo ti bistri študenti v bližnji prihodnosti odrasli v
oblikovalce politik, vplivne osebe in vrhunske strokovnjake. Upamo, da bodo ti ljudje
prihodnost oblikovali z zavestjo in odgovornostjo do evropske integritete in
vključevanja. Poskrbeli smo za možnost povezovanja študentov, univerz in
predstavnikov podjetij na področju tehnologije, da bi našli ustvarjalne rešitve za boljši
in trajnostni svet ter ustvarili nove možnosti za mreženje in poklicne poti.
Nenazadnje smo si tudi med družbenimi dejavnostmi prizadevali za vzajemno
spoštovanje in razumevanje ljudi in kultur. En večer je bil v celoti posvečen portugalski
kulturi: udeležencem smo predstavili tradicionalne jedi, pijače, glasbo, noše in plese.
Drug, mednarodni večer so imele vse ekipe priložnost na kratko predstaviti svoje
državo in kulturo. Udeleženci so se oblekli v tradicionalne noše, na svoje mize ponosno
postavili državne zastave ter zapeli, zaplesali in predstavili svoje jedi in pijače v duhu
raznolikosti in prijateljstva med narodi.
Dogodek ima proračun v višini približno 60.000 EUR. Ta znesek nepridobitna
študentska organizacija, kot je BEST Porto, težko zbere. Ker je na dogodku za
udeležence vse brezplačno, je njegova organizacija mogoča le s partnerstvi s podjetji in
institucijami. Glede na to so tovrstni priznanja in nagrade za BEST zelo pomembni, saj
lahko le z njihovo pomočjo še naprej pripravljamo take dejavnosti in dogodke ter si
prizadevamo za boljšo Evropo in svet, ki temelji na sodelovanju.

http://www.bestporto.org
https://www.facebook.com/bestporto
http://www.twitter.com/bestporto
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22. ROMUNIJA – GLEDALIŠČE OSONÓ
Gledališče Osonó je skupina mladih, katerih tri velike predstave so leta 2015 ustvarile
umetniški prostor za poudarjanje skupnih poglavitnih vprašanj mladih v Evropi.
Prepričani smo, da z gledališčem nagovarjamo „večnega človeka“, kar spodbuja
zavezništvo, skupne točke in večjo občutljivost do aktualnih vprašanj, ki zaznamujejo
sedanjost. Pravni zastopnik našega gledališča je Združenje gledališč Bolyongó.
Leta 2015 je Gledališče Osonó začelo notranji projekt za uprizoritev svojih gledaliških
predstav – Kot voda odseva obraz, Maska@obraz.zdaj in Krog neznanega prijatelja ali
piknik na japonski preprogi – po Evropi in drugod. Predstave, ki jim sledi razprava z
občinstvom, odpirajo različne teme, kot so odtujenost, ranljivost, nebogljenost,
izkoriščanje in etnični predsodki. Prizori so še bolj napeti zaradi dejstva, da so vsa
besedila, scenski pripomočki in improvizacije razvili iz resničnih zgodb mladih
posameznikov, kar gledalca pripelje do čustvene vpletenosti.
Leta 2015 so skupaj odigrali 133 predstav po vsej Evropi, ki si jih je ogledalo skoraj
6400 ljudi. Nastopili so v Romuniji, Avstriji, Nemčiji, Franciji, Španiji, Združenem
kraljestvu, Italiji, Švici, Belgiji, Ukrajini, Maroku, na Madžarskem in Danskem. Evropske
in državne turneje organizirajo stalni člani skupine, ki si pomagajo s trdnimi partnerstvi
in stalno iščejo nove možnosti za sodelovanje. Sceno prenašajo člani gledališča in jo
prevažajo v lastnem kombiju, na prizorišču pa jo skupaj sestavijo partnerji, igralci in
tehniki. Gledalce povabi partner gostitelj, ki zagotovi, da so prisotni vsi segmenti
lokalnega prebivalstva. Vstopnine ni, sprejemajo le prostovoljne prispevke.
Člani Gledališča Osonó so mladi prostovoljci, mladi odrasli igralci, srednješolci in
mednarodni prostovoljci. Ker Gledališče Osonó v Romuniji velja za edinstven neodvisen
pristop k gledališču, v nasprotju z gledališkimi ustanovami z rednim repertoarjem, ki
prejemajo državno podporo, ni dovolj priznano. Naše združenje se sooča z zahtevno
nalogo, da stroške delovanja pokrije s prispevki partnerjev ali omejenimi lokalnimi
sredstvi. Poleg razvijanja umetniških predstav organiziramo tudi tabore in festivale za
mlade in mlade učitelje, kjer želimo vsakemu udeležencu omogočiti razvoj osebnih
virov, tako da za dostop do notranjih zgodb uporabi dramske metode.
http://osono.ro/en
https://www.facebook.com/osonotheatre/?ref=page_internal
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23. SLOVAŠKA – VIŠEGRAJSKI FILMSKI FORUM
Višegrajski filmski forum (VFF) je mednaroden dogodek, namenjen izobraževanju in
mreženju, ki olajšuje stike med nadarjenimi mladimi filmskimi delavci iz sosednjih
evropskih držav ter mednarodno priznanimi in cenjenimi filmskimi ustvarjalci.
Pripravlja ga Boiler, nevladna organizacija, ki izvaja različne avdiovizualne
izobraževalne dejavnosti. Te študentom vseh starosti omogočajo, da se naučijo več o
filmu, razvijejo zanimanje za kulturo ter nenazadnje izkoristijo svoje znanje in izkušnje
kot prihodnji evropski filmski ustvarjalci.
Študenti imajo med VFF možnost deliti svoje izkušnje, vzpostaviti mednarodne stike in
spoznati priznane filmske avtorje. Poleg šol iz višegrajskih držav, ki so osrednji del
izbora, so k sodelovanju povabljene tudi šole iz drugih delov Evrope (od leta 2016 bomo
izbor partnerskih šol razširili in ga redno spreminjali). VFF ponuja priložnosti za več
dialoga in sodelovanja med evropskimi državami, pa tudi popolnejši pregled
izobraževalnih možnosti.
Poleg tega mladi filmski ustvarjalci dobijo priložnost, da se predstavijo v mednarodnem
okolju, kar lahko vodi do obsežnejšega mednarodnega sodelovanja na univerzitetni
ravni in širše. To lahko pozitivno vpliva na raven izobraževanja in filmskega ustvarjanja
ter prispeva k splošnemu kulturnemu razvoju v evropski regiji.
Program VFF je razdeljen v več sklopov in zasnovan tako, da je koristen za ljudi v vseh
glavnih filmskih strokah, saj vključuje praktične delavnice, mojstrske tečaje, študije
primerov, razprave in predvajanja filmov partnerskih šol.
VFF je bil z velikim uspehom organiziran že štirikrat (dvakrat kot ločen dogodek);
vsakokrat je deležen pozitivnih povratnih informacij gostov in drugih udeležencev. Peti
festival bo potekal od 5. do 9. aprila 2016. Njegovo nadaljevanje v prihodnosti
zagotavljata stalno in rastoče sodelovanje s partnerskimi šolami iz drugih držav, pa tudi
udeležba zelo zanimivih mednarodnih gostov (oskarjeva nagrajenca Allan Starski in
Christopher Newman; oskarjeva nominiranca Christian Frei in Christian Berger;
nagrajenci festivala v Cannesu, kot sta Fabio Grassadonia in Krzysztof Zanussi;
nagrajenci festivala Berlinale, kot je Benedek Fliegauf, in mnogi drugi).
http://www.visegradfilmforum.com
http://www.facebook.com/VisegradFilmForum
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24. SLOVENIJA – MUNSC SALIENT 2015
MUNSC Salient 2015 – mladinska konferenca o svetovnih vprašanjih je projekt, ki ga
pripravljajo mladi za mlade. Nastal je s preprostim ciljem, da bi prispeval k
prizadevanjem mladih kot prihodnjih nosilcev odločanja in deležnikov.
Konferenca MUNSC Salient 2015 je potekala od 13. do 17. julija 2015 v Ljubljani v
Sloveniji. Glavna tema je bila globalna begunska kriza. Konferenca je imela tri dele:
simulacije, okrogle mize in delavnice, ki so bile vse posvečene glavni temi. Ker so
omogočale predstavitev različnih mnenj in stališč, so ponujale edinstveno platformo za
spodbujanje izmenjav, ki so potekale na več idejnih ravneh, med raznimi področji in
različnimi kulturnimi razsežnostmi. Na dogodku so študenti z vsega sveta sodelovali z
vodilnimi politiki, oblikovalci politik, nevladnimi organizacijami, podjetniki,
epistemskimi skupnostmi, akademiki in mediji, pri tem pa razvijali znanje in
sposobnosti, ki jih potrebujejo za razumevanje sveta v 21. stoletju.
70 udeležencev iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke republike, Črne gore,
Nemčije, Italije, Kameruna, Makedonije, Srbije, Slovenije in s Hrvaške je dejavno
sodelovalo, prispevalo in razpravljalo o vprašanjih na vseh treh delih konference
MUNSC Salient 2015:
(1) Simulacije: varnostni svet OZN (begunska kriza in sektaško nasilje v Libanonu), tretji
odbor GS ZN (sprememba sedanjega trenda zaščite beguncev in notranje razseljenih
oseb v Siriji) in Evropski svet (oživitev evropske solidarnosti glede na povečan pritok
beguncev v EU).
(2) Okrogle mize: „Okrogla miza z veleposlaniki: agenda za obdobje po letu 2015 in
migracijska kriza“, „Evropska trdnjava: pristop EU k zapleteni globalni begunski krizi?“,
„Izzivi zagotavljanja pravic beguncev“.
(3) Delavnice: delavnica št. 1: osnove o beguncih in delavnica št. 2: mednarodna
skupnost.
Udeleženci so pridobili nepogrešljive veščine na področjih diplomacije, javnega
nastopanja, razpravljanja in vodenja, ki jim bodo pomagale vplivati na lastno skupnost.
Prepričani smo, da sodelovanje mladih v politiki nosilce odločanja in mlade povezuje s
svežimi in inovativnimi rešitvami. Mladi postanejo odgovornejši, se vključijo v postopek
izboljševanja demokracije v svoji državi in se začnejo zavedati vsakodnevnega dogajanja
okoli sebe. Na konferenci se veliko naučijo, pridobljeno znanje obogatijo z lastnimi
prispevki ter postanejo dejavni državljani svoje države.
http://salient.munsc.si/
https://www.facebook.com/MUNSC‐Salient‐Youth‐Conference‐on‐Global‐Matters‐1532270263724635
https://twitter.com/munscsalient
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25. ŠPANIJA
–
CIUDADANIA
EUROPEA/EVROPSKI
DRŽAVLJANI: ZAČUTI EVROPO, USTVARJAJ EVROPO, BODI
EVROPA
Pravni koncept državljanstva Evropske unije je bil v Pogodbo ES formalno uveden
leta 1993 z Maastrichtsko pogodbo. Zdaj ga obravnava drugi del Pogodbe o delovanju
Evropske unije (členi 20–24). Državljanstvo ima tudi formalen ustavni status v pravnem
redu EU, saj je vključeno v člen 9 Pogodbe o Evropski uniji, ki določa: „Vsi državljani
držav članic so državljani Unije. Državljanstvo Unije se doda nacionalnemu
državljanstvu in ga ne nadomesti.“
Kako lahko državljanom pojasnimo, da niso le državljani nacionalnih držav, ampak tudi
evropski državljani? Odgovor je enostaven: izobrazimo jih. V ta namen je organizacija
Inter Europa zasnovala modul „Evropsko državljanstvo“.
Organizacija Inter Europa pripravlja dejavnosti za mlade z lažjimi motnjami v duševnem
razvoju oziroma učnimi težavami, da bi jim omogočila samostojno vsakdanje življenje. Z
ustrezno metodologijo jim pomaga tudi pri iskanju podporne zaposlitve. Naši
uporabniki niso imeli možnosti zares potovati po Evropi (čeprav so se nekateri udeležili
mladinskih izmenjav, ki jih organizacija spodbuja v različnih evropskih državah, kot so
Italija, Belgija in Nemčija), kljub temu pa so spoznali pomen evropskega vključevanja –
in to kar v mestu, kjer živijo in delajo. Kako? Skozi različne pripravljene dejavnosti.
Uporabniki so imeli možnost sodelovanja s francoskim prostovoljcem (prek programa
evropske prostovoljske službe), prek Skypa pa so se srečali z Nemci, Poljaki in
Portugalci (v načrtu so še druga srečanja), kar so omogočili mednarodni stiki
organizacije. Uporabniki imajo italijansko vzgojiteljico, ki je organizirala te dejavnosti;
usposobljena je za socialno delo, ima pa tudi magisterij iz evropske politike in kulture.
Cilji pripravljenih dejavnosti so bili: premagovanje stereotipov in predsodkov,
povezanih s posameznimi državami; spodbujanje dejavnega in odgovornega
državljanstva, spoznavanje pravic in dolžnosti evropskih državljanov; širjenje pojma
evropskega državljanstva na podlagi skupnih vrednot medsebojne odvisnosti,
demokracije, enakih možnosti in vzajemnega spoštovanja različnih etničnih in kulturnih
identitet ter vključevanje invalidov, ki smo jim želeli pokazati evropski svet in jim
pomagati pri premagovanju strahu pred izstopom iz območja udobja.
http://centrochat.es
https://www.facebook.com/centrochat/?fref=ts
https://twitter.com/intereuroparioj
https://www.youtube.com/watch?v=QEBQHPE7uCQ
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26. ŠVEDSKA – GENERACIJA
SVOBODA V 21. STOLETJU

ČLOVEKOVIH

PRAVIC

–

Projekt se je začel marca leta 2015 s prvo od treh projektnih dejavnosti – mladinsko
izmenjavo v Berlinu. Z izmenjavo smo želeli mladim udeležencem iz 14 evropskih držav
pojasniti okvir projekta in razloge zanj. Udeleženci so se obsežno izobrazili o človekovih
pravicah ter so bili sposobni orisati različne človekove pravice in njihovo dejansko
izvajanje po Evropi. Na tej stopnji so mladi tudi razvili veščine pristopanja k zgodbam in
njihovega obdelovanja.
Zbiranje zgodb je potekalo od marca do julija leta 2015. Zbranih je bilo kar 150 zgodb iz
vseh delov Evrope, ki so pripovedovale o pravičnosti, sreči, nepravičnosti, ljubezni,
skrbi in izključenosti.
Vrhunec druge stopnje je bil festival človekovih pravic julija leta 2015 v Romuniji. Tam
so imeli udeleženci priložnost razmišljati o zbranih zgodbah, ki so jih nato spremenili v
razglednice in poslali politikom, da so vsebine približali institucijam. Udeleženci so se
tudi dodatno izobrazili o temah solidarnosti, razumevanja in družbene odgovornosti.
Na koncu te stopnje smo posneli dokumentarni film, izbrali 50 zgodb za objavo v
publikaciji projekta, Evropskem dnevniku človekovih pravic, in pripravili dokument s
priporočili v zvezi s človekovimi pravicami v Evropi z vidika mladih, ki je bil uporabljen
pri zadnji dejavnosti v Bruslju.
Zadnja dejavnost projekta je bila konferenca „Generacija človekovih pravic“, ki je bila
organizirana v Bruslju novembra leta 2015. Pripravili smo uradno oglaševanje
dokumentarnega filma in Evropskega dnevnika človekovih pravic, razpravo s
predstavniki evropskih institucij, mladinskih organizacij in civilne družbe ter
zagovorniška srečanja s temi deležniki.
http://www.activeeurope.org
https://www.facebook.com/Activeeurope.org
https://www.facebook.com/Human‐Rights‐Generation‐HRG‐
182853768451684/?fref=ts
https://twitter.com/ActiveeuropeOrg
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27. NIZOZEMSKA – SKUPNI KARNEVAL
Skupni karneval je začasno pustno združenje, ki povezuje mednarodne študente, mlade
iz begunskega centra in lokalne prebivalce. Skupaj so se pripravljali na pustni karneval,
sešili kostume in sestavili voz, ki se je pridružil pustni paradi 7. februarja v Maastrichtu.
Širše gledano je bil projekt posvečen vključevanju in sodelovanju, pustni karneval pa
smo uporabili kot spodbudo za vzpostavljanje trajnostnega odnosa med različnimi
skupinami novih in starih prebivalcev Evrope. V tednih pred pustom smo imenovali svet
enajstih in izbrali svojega pustnega princa. Zaradi povezav, ki smo jih vzpostavili v
zadnjih tednih, se danes odpirajo nove možnosti za prihodnje projekte, npr. razstavo,
dokumentarni film in redna srečanja.
Praznovanje pusta je način izpraševanja o družbi, družbenih vlogah in identiteti
posameznika na duhovit, spoštljiv in zvedav način. Maastrichtski slogan, ki se uporablja
za Vasteloavend (to je limburška beseda za pust), je „povezovanje prek Plezeer &
Sjariteit, prek zabave in dobrodelnosti“.
Ime Skupni karneval izvira iz skupnega dela za skupno dobro. Pojem skupnosti je zajet v
odprti strukturi Skupnega karnevala. Vsak dan pozdravimo ljudi, ki so se nam pridružili,
in se lotimo šivanja kostumov, sestavljanja voza ali igranja glasbe, včasih pa le
poklepetamo.
Skupni karneval je projekt, ki proučuje našo kulturo, nas povezuje in išče nove načine za
spodbujanje sodelovanja. Med skupnim delom širimo svoje razumevanje naše skupne
kulture.
Zamisel za Skupni karneval je dobila skupina mednarodnih študentov fakultete iArts
univerze Zuyd Hogeschool. Interdisciplinarni umetniški izobraževalni program iArts
študentom omogoča, da postanejo družbeno dejavni misleci – podjetni, zvedavi
ustvarjalci, ki so aktualna vprašanja sposobni prenesti v svoje umetniško in
interdisciplinarno delovanje.
Skupina: Tess (Nizozemka), Jasper (Nemec), Gerold (Nizozemec) in Rahel (Romunka) so
se domislili Skupnega karnevala, ko so iskali nove načine za vključevanje, deljenje ter
ustvarjanje novih vezi in ritualov. Pust je ritual, ki je globoko zakoreninjen v velikem
delu Evrope. Ta projekt proučuje evropsko identiteto in vrednote pusta kot rituala, ki
nas povezuje, raziskuje pa tudi možnosti za nadgrajevanje občutka za skupnost in
identiteto, ki ga imamo vsi.
http://www.commoncarnaval.nl/c/english
http://www.facebook.de/commoncarnaval
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28. ZDRUŽENO KRALJESTVO – MLADINSKI EVROPSKI SVET
(YEC)
Mednarodna konferenca Mladinski evropski svet (YEC) združuje mlade, ki so predani
prihodnosti Evropske unije in želijo izraziti svoje mnenje. Cilj konference YEC so
izvedljivi in inovativni rezultati, ki lahko prispevajo k oblikovanju evropskih politik.
Konferenca bistveno presega simulacijske igre in se osredotoča na zamisli mladih vodij.
Delegati iz vse Unije, ki predstavljajo svoje države, pa tudi morebitne prihodnje države
članice, se vsako leto zberejo v Bruslju. Med večdnevno konferenco razpravljajo o
najnujnejših vprašanjih današnjega časa, da bi prispevali izvedljive predloge za
oblikovanje politik EU. Svoje soglasne rešitve za obravnavanje težav predstavijo
vodilnim oblikovalcem politik in razpravljajo z njimi. V preteklosti so se konference
udeležili govorniki, kot so komisarka Hedegaard, veleposlanica Thompson, veleposlanik
Frøysnes in mnogi drugi.
Konferenca YEC 2015 je potekala od 15. do 19. novembra v Bruslju, organizirani pa so
bili trije sveti, posvečeni migracijam in notranjim zadevam, energetski uniji in
podnebnim ukrepom ter izobraževanju za zaposlovanje. Dogodka se je udeležilo
69 stalnih delegatov iz držav članic Evropske unije ter sedanjih držav kandidatk za
pristop.
Organizirana je bila tudi spoznavna večerja, ki je ponudila priložnost za izmenjavo
mnenj, zamisli in izkušenj, saj je za isto mizo združila mlade in višje strokovnjake. Vsak
vodja si je delil mizo s šestimi do osmimi ambicioznimi mladimi, ki so se zanimali za
njegovo strokovno področje in so ga lahko povprašali po njegovih življenjskih izkušnjah,
pa tudi o podrobnostih njegovega dela. Višjim nosilcem odločanja pa večerja ponuja
priložnost, da vzpostavijo stik z mladimi vodji, poslušajo njihove pomisleke ter z njimi
izmenjajo sveže zamisli. Dogodki so se izkazali za izredno uspešne, tako da organizacija
YEL z veseljem pričakuje prihodnje konference.

http://www.younglead.eu
https://www.facebook.com/YoungEuropeanLeadership
https://twitter.com/YELTweets
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