
 
 
 

 

Մարդու իրավունքները Մոդենայում BUK փառատոնում 
 
2022 թվականի մայիսի 6-ից 8-ը ALDA-ն միացավ Մոդենայում անցկացվող BUK փառատոնին: 

Նվիրված Փոքր և միջին հրատարակչությանը՝ ALDA-ի փոխնախագահ Ֆրանչեսկո Զարզանայի 

ղեկավարությամբ՝ 2022 թվականի այս հրատարակությունը նշանավորեց Փառատոնի XV 

տարեդարձը: 
  

Հաշվի առնելով ներկա հանգամանքները և ժողովրդավարության համար առանց այն էլ փխրուն 

պահը ինչպես ԵՄ-ում, այնպես էլ ողջ աշխարհում՝ «Իրավունքների Եվրոպա» միջոցառումն 

անդրադարձավ Ուկրաինա ռուսական ներխուժմանը և մարդու իրավունքների 

պաշտպանությանը, քաղաքացիների մասնակցությանն աջակցելու անհրաժեշտությանը։ 

ALDA-ի աշխատակից Քրիստինա Կվարցիանան ներկայացրեց «Մարդու իրավունքները 

պատերազմի ժամանակ» զեկույցը, որը կենտրոնացավ Ուկրաինայում ներկայումս տեղի 

ունեցող իրավունքների խախտումների վրա և Մարդու իրավունքների եվրոպական 

կոնվենցիային: 

 
BUK փառատոնում տեղի ունեցավ «Մարդու իրավունքները պատերազմի ժամանակ» 

միջոցառումը, որը նվիրված էր Ուկրաինայում ներկայումս տեղի ունեցող իրավունքների 

խախտումներին և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիային։ 
  

   «Իրպինում, Բուտչայում, Բորոդյանկայում, Իզիում և շատ այլ ուկրաինական քաղաքներում 

խաղաղ բնակիչների կոտորածները բացահայտեցին ռուս զինվորների անմարդկային էությունը: 

Իմ երկրում 2022 թվականին նրանք սպանում են երեխաներին, ավերում են բնակելի շենքեր, 

բռնաբարում կանանց և երեխաներին և իսպառ կործանում քաղաքներ երկրի երեսից։ Այն, ինչ 

հիմա անում են ռուսները Ուկրաինայում, խաթարում է մարդու հիմնարար իրավունքների 

գաղափարը՝ չխոսելով պատերազմի ժամանակ մարդասիրական վերաբերմունքի մասին Ժնևի 

կոնվենցիայի մասին», - ասաց Խրիստինան: 

Նման ցուցմունքները լրացուցիչ բացատրության կարիք չունեն։ Այնուամենայնիվ, 

կազմակերպիչների և մասնակիցների միջև սկսվեց հիանալի փոխանակում՝ միասին կոչ անելով 

անհապաղ դադարեցնել այս պատերազմը: 
  

  Բացի այդ, այս ամենը առիթ հանդիսացավ քննարկելու նաև այլ նախագծեր, որոնցում 

Միությունը ներգրավված է. Սկսելով Ինտեգրվող քաղաքների եվրոպական պլատֆորմից, որը 

նպատակ ունի բարելավել միգրանտների ինտեգրումը տեղական մակարդակում՝ EPIC-ի 

շրջանակներում, մինչև Եվրոպական տարբեր երկրներից ժամանած երիտասարդ 

արվեստագետների համատեղ նախագծման և համատեղ զարգացման գործընթացներին, ինչպես 

առաջարկել է BRAVO BRAVISSIMO; իհարկե մինչև CAPPERI-ի վերջնական նպատակի՝ CAP-ի 

սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական հետևանքների վերաբերյալ քաղաքացիների և 

երիտասարդների իրազեկության բարելավմանը: 
  
*** 

http://www.bukfestival.it/
https://www.alda-europe.eu/progetto/epic/
https://www.alda-europe.eu/progetto/bravo-bravissimo/
https://www.alda-europe.eu/progetto/capperi/


ALDA-ի գործընկերներն ու բանախոսները BUK-ում. 

● Քրիստինա Կվարցիանա, ALDA ծրագրերի զարգացման պատասխանատու - ALDA և 

հետազոտող IIG (UA) 

● Ալեսանդրա Բրիգո, ALDA ծրագրի ղեկավար – Գենդեր, ներառականություն և մարդու 

իրավունքներ 

● Նադիա դի Յուլիո, ALDA ծրագրի ղեկավար – Համայնքի ներգրավում 

 
 


