Учебна работилница Европа

Писмена позиция ДИАЛОГ
Проект „ Да градим Европа чрез ДИАЛОГ - ДИАЛОГ срещу популизма,
расизма и антисемитизма“(ДИАЛОГ)
В България, Австрия, Гърция и Германия (Запад и Изток) се проведоха ДИАЛОЗИ ДИАЛОГ със съвременни свидетели, ДИАЛОГ с представители на политиката, ДИАЛОГ с
визиите на млади европейски граждани в Национални изложби в страните – партньори
и Международна изложба в Йена.
Най-важните резултати от тези ДИАЛОЗИ са обобщени тук и би трябвало да служат като
импулс за оформяне на сътрудничеството в нашите страни и в нашата Европа:
1. Диалозите на очевидците изграждат мост между историята и настоящето.
Младите граждани, които не са преживели демократичната промяна, успяха да
преживеят емоционално чрез личните описания, докъде води нечовешката
политика и усетят копнежа на хората за свобода и човешко достойнство.
Образователните системи на партньорите предлагат твърде малко възможности
по тези централни теми, като правата на човека, демокрацията, моделите на
участие, концепциите за свобода и др., за да се придобият устойчиви умения.
2. Според повечето съвременни свидетели на „революциите“ от втората половина
на XX век, падането на Берлинската стена е било най-важното събитие от онова
време. За източноевропейските страни и бившата ГДР това беше катализатор за
преминаването от тоталитаризъм към демокрация, а за Европа стимул за
разширяване и укрепване на Европейския съюз.
3. Младите граждани успяха да изразят „своите визии“, „своите представи“ за
„своята Европа“ с помощта на визуален дизайн. Те бяха в състояние да изпитат
себе си в тези действия като граждани на обща Европа и можеха да покажат
това под формата на национални изложби, както и на международна финална
изложба в Йена.
4. Тези визии определят предизвикателствата и трудностите, пред които е
изправена Европа: популизъм, национализъм, ксенофобия, расизъм и
антисемитизъм.
5. В Долна Саксония от 10.2019 г. има комисар, отговарящ за въпросите на
антисемитизма, в много страни не (все още). Омразата към евреите стана
очевидна при терористичното нападение срещу синагога в Хале (на 9 октомври
2019 г. Йом Кипур, най-големият празник на евреите).
6. В панелните дискусии стана ясно, че и политиката няма „прости отговори“.
Пожеланията, особено на младите хора към политиката бяха формулирани така:
- Младите граждани с мигрантски произход съобщават за враждебност и
страхове
- Вълната на миграцията носи повече проблеми, свързани със здравето и
безопасността
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Създава се климат на национализъм
За съжаление националсоциалистическите лозунги отново са приемливи,
крайно десните движения са се увеличили / засилили
От друга страна, европейските правителства не предлагат решения на
проблема с имиграцията и техните икономически политики разширяват
разликата между бедните и богатите европейци
Представителите на политиката почти единодушно заявиха, че трябва да се
направи повече в областта на образованието за демократично образоване и
срещу расизма и антисемитизма
Има твърде малко концепции за превенция в образованието и
предотвратяването на радикализация на младите граждани - това трябва да
се промени.

7. Освен това допълнително по време на Международната изложба в Йена на 7
ноември 2019 г. се проведе мултипликаторно събитие с Министерството на
образованието на Тюрингия и с много педагози от Тюрингия, както и от други
федерални провинции и Европа.
8. По време на изложбите и дискусиите стана ясно колко много особено младитe
европейски граждани носят Европа в сърцето си. Задължително е те да
продължат да участват в дебата, в диалога за оформяне на бъдещето на Европа.
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