Bored of Borders. զարգացնել իրազեկությունը եվրոպական
ինքնության մասին
«Bored of Borders». ACHIEVE (Ընդհանուր պատմության իրազեկում Եվրոպայի
արժեքների բացահայտման և ընդլայնման համար) ծրագրի եզրափակիչ
միջոցառումը տեղի ունեցավ ապրիլի 4-ից 5-ը Իտալիայի Վիչենցա քաղաքում: Istituto
Rezzara-ի կողմից կազմակերպված հանդիպումն անցկացվել է հիբրիդային
ձևաչափով՝ թույլ տալով բոլոր 14 գործընկերներին՝ 13 տարբեր երկրներից, միանալ
միջոցառմանը:
Ծրագրի ղեկավարը՝ Բրեգանզեի քաղաքապետարանից խորհրդական Ֆրանչեսկո
Ֆարեսինը, հանդես եկավ բացման խոսքով՝ ողջունելով միջոցառման
գործընկերներին։ Վերջինս, քննարկելով ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունները,
ներկայացրեց յուրաքանչյուր կազմակերպության կատարած վերջին տեղական
ուղին` ձեռք բերված արդյունքների և ապագա նպատակների հետ միասին:
Ինչպես նշում են գործընկերները, ծրագրի ընթացքում իրականացված
գործողությունները հնարավորություն են ընձեռել բարձրացնելու
եվրոպական ինքնության մասին իրազեկությունը, դիտարկել և գնահատել
մարդկանց վարքագիծը եվրոսկեպտիցիզմի նկատմամբ և գործիքներ տրամադրել
դրա լայն տարածման դեմ պայքարելու համար:
Ավելին, կեսօրին տեղի ունեցավ հանրային միջոցառում՝ ծրագրի ներկայացմամբ,
որին հաջորդեց յուրաքանչյուր գործընկերոջ ներկայացումն իրենց գործունեության,
արժեքների և նպատակների վերաբերյալ: Այնուհետև ALDA-ի կողմից թողարկված
Համաշխարհային քաղաքացիության քարտեզը հավաքեց նախագծերին առնչվող
բոլոր նյութերը (լուսանկարներ, տեսանյութեր, հոդվածներ)՝ ներառելով
իրականացված բոլոր գործողությունները։
«Bored of Borders»՝ առերեսվելու և մտքերի ու հեռանկարների փոխանակման
հնարավորություն
Միջոցառման առաջին օրն ավարտվեց աշխատաժողովով, որը կրում էր «Մարդկանց
շարժում. Սահմանների հատում վերջին ճգնաժամի լույսի ներքո»։ Մասնավորապես,
սեմինարը կենտրոնացած էր միգրացիայի և եվրոսկեպտիցիզմի վրա, այն
համակարգում էր պրոֆեսոր Ջուզեպպե Ֆրանկո Պեզավենտոն պրոֆեսոր Վիտորիո
Պոնտելոյի և ALDA-ի ծրագրերի զարգացման պատասխանատու Խրիստինա
Կվարցիանայի մասնակցությամբ, որոնք ներկայացրեցին իրենց կարծիքները
ընթացիկ ճգնաժամի վերաբերյալ:
Այսպիսով, աշխատաժողովը իրական հնարավորություն էր դիմակայելու և մտքեր ու
հեռանկարներ փոխանակելու Ուկրաինայում՝ ռուսական ներկայիս հարձակման
վերաբերյալ։ Այն հատկապես բովանդակալից էր՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ
մասնակիցները պատկանում էին տարբեր երկրների՝ Եվրոպայի որոշ անդամներ

երկրներից և հարևաններից: Խրիստինա Կվարցիանան կիսվեց իր
պատկերացումներով ոչ միայն իր մասնագիտական փորձից, այլև որպես Ուկրաինայի
քաղաքացի իր անձնական փորձից:
Երկրորդ օրը կենտրոնացած էր ծրագրի գնահատման վրա: Գործընկերները կիսեցին
իրենց տեսակետները ծրագրի զարգացման և դրա ամենաուժեղ և թույլ կողմերի
վերաբերյալ:
Օրն ավարտվեց Վիչենցա քաղաքի կենտրոն այցելությամբ, գործընկերներն ունեին
հիանալի զբոսավար՝ Սիլվիա Դե Մորին, Իստիտուտո Ռեզարայից, որը
խանդավառությամբ կիսվում էր արվեստի պատմության վերաբերյալ իր
գիտելիքներով:
Վերջում, ALDA-ն ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել Istituto Rezzara-ին
ողջունելի հյուրընկալության համար։

