
 
 

 

Projekt „Are you with the EU, Are you with Citizens of different 
color?“  financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro 

občany“ 

 

 

Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst 
 
Účast: Projekt umožnil setkání 950 občanů, z nichž 800 pochází z města Bratislava (Slovensko), 80 z města 
Bystré (Česko), 70 z města Budapest (Maďarsko). 
 
Místo/data: Setkání se uskutečnilo v Bratislavě (Slovensko) od 06/11/2017 do 07/11/2017 
 
Stručný popis: 
 
Den 06/11/2017 byl věnován překonávání bariér mezi národy a mezi majoritou a romskou minoritou. Projekt po 
slavnostním otevření začal se spojováním mladých lidí pocházejících ze tří koutů Evropy formou hudby, motivace, 
životních příběhů, ale i společenského dění. V rámci hudebního workshopu studenti pod vedením známé romské 
aktivistky, učitelky a skladatelky Idy Kelarové z Čech se mladí seznámili s tradiční romskou kulturou - písněmi a 
jazykem. Součástí workshopu byl i sbor Čgavorenge, který patří pod partnera projektu Miret. Workshop se stal 
základem bourání národnostních bariér. V této atmosféře program pokračoval na hlavním pódiu, kde byl promítán 
filmový dokument "O co jde Ide?" O práci Idy Kelarové s romskou komunitou v Čechách. V následné diskusi se 
účastníci přiblížili k tématu solidarity s jinými národnostmi a snažili se bourat předsudky. Odpoledne patřilo 
motivační přednášce autorky knihy "Cikánka", která je i zakladatelkou neziskové organizace EDUMA. Mezi tím 
v dalších prostorách probíhala tzv. Živá knihovna. Zde se účastníci měli možnost seznámit s jednotlivci, kteří ve 
společnosti čelí předsudkům a vyloučení z hlediska víry, orientace, či rasy. Kromě diskuse s těmito lidmi byly 
promítány video příběhy k tématu. Večerní program začal diskusním panelem Zapomenuté Slovensko, kde 
diskutovali osobnosti uměleckého a veřejného života spolu s účastníky a představiteli partnerů. Večer patřil 
hudebnímu vystoupení a společné zábavě. 
 
Den 07/11/2017 byl věnován Evropským tématům. Den začal workshopem "Můj příběh může být i tvůj příběh". 
Zde se známé osobnosti ze světa hudby, tance a sportu setkali s mladými účastníky. Společně diskutovali o 
motivaci, boji proti předsudkům a potřebě aktivní práce na své budoucnosti a potřebě posuzovat lidi podle jejich 
schopností a charakteru a ne podle původu nebo barvy pleti. Další aktivitou byla Škola Evropy. V rámci aktivity 
byla představena Evropská unie, její orgány, politiky, historie. Zároveň její součástí byl workshop pro mladé o 
Evropské unii a možnostech, které nabízí mladým lidem. Aktivitu měla na starosti Informační kancelář Evropského 
parlamentu. Odpoledne patřilo solidaritě. Společná diskuse mladých lidí, osobností a zástupců organizaci, 
pomáhajících cizincům integrovat se do života na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku přinesla zajímavé podněty 
pro bourání bariér a hledání smyslu pomáhat druhým. Další aktivity se věnovali kultuře, zábava a spojování lidí 
různé národnosti, rasy a země - Slovenska, Česka a Maďarska. 
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