
 
 

 
 

ადამიანის უფლებები BUK ფესტივალზე მოდენაში 
 

2022 წლის 6 მაისიდან  8 მაისის ჩათვლით  ასოციაცია (ALDA ) შეუერთდა BUK ფესტივალს 
მოდენაში. ALDA-ს ვიცე-პრეზიდენტის ფრანჩესკო ზარზანას ხელმძღვანელობით,2022 წელს 
აღინიშნა ფესტივალის XV წლისთავი! 
  
არსებული  გარემოებების  გათვალისწინებით, როგორც ევროკავშირში, ასევე მთელ მსოფლიოში, 
ღონისძიებამ „უფლებათა ევროპა“ ასახა რუსეთის შეჭრა უკრაინაში და მოქალაქეთა მონაწილეობის 
მხარდაჭერის აუცილებლობა ადამიანის უფლებების დასაცავად.  ALDA-ს კოლეგამ, 
ქრისტინა  კვარციანამ წარმოადგინა პრეზენტაცია „ადამიანის უფლებები ომის დროს“, რომელიც 
ფოკუსირებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევებზე,  ისევე 
როგორც  უფლებების დარღვევაზე უკრაინაში. 

 
BUK ფესტივალზე გაიმართა ღონისძიება „ადამიანის უფლებები ომის დროს“, რომელიც 
ფოკუსირებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევებზე,  ისევე 

როგორც  უფლებების დარღვევაზე უკრაინაში 

  
 „ირპინში, ბუჩაში, ბოროდიანკაში, იზუმში და უკრაინის ბევრ სხვა ქალაქში მშვიდობიანი 
მოსახლეობის ხოცვა-ჟლეტამ გამოავლინა რუსი ჯარისკაცების არაადამიანური ბუნება. ჩემს 
ქვეყანაში, 2022 წელს, ისინი კლავენ ბავშვებს, ანგრევენ საცხოვრებელ შენობებს, აუპატიურებენ 
ქალებსა და ბავშვებს და  ანადგურებენ ქალაქებს. ის, რასაც რუსები ახლა აკეთებენ უკრაინაში, ძირს 
უთხრის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების იდეას, რომ აღარაფერი ვთქვათ ომის დროს 
ჰუმანიტარული მოპყრობის შესახებ ჟენევის კონვენციაზე“, - განაცხადა კვარციანამ. ცხადია, რომ 
ასეთი ფაქტები დამატებით ახსნას არ საჭიროებს. უკვე დაიწყო  ინფორმაციის გაზიარება ფესტივალის 
ორგანიზატორებსა და მონაწილეებს შორის, რომლებიც ერთად მოუწოდებდნენ ამ ომის 
დაუყოვნებლივ შეწყვეტისაკენ.  

 

გარდა ამისა, გაიმართა დისკუსია შემდეგ  პროექტებზეც, რომლებშიც ასოციაციაა 
ჩართული:  პროექტი ,,ინტეგრირებული ქალაქების ევროპული პლატფორმა’’    (EPIC) რომელიც 
მიზნად ისახავს მიგრანტების ინტეგრაციის ხელშეწყობას  ადგილობრივ დონეზე; პროექტის  BRAVO 
BRAVISSIMO   მიზანია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ახალგაზრდა ხელოვანების 
წახალისება გააუმჯობესონ და გაცვალონ თავიანთი უნარები;  პროექტის ,,საერთო სასოფლო-
სამეურნეო პოლიტიკა, თანატოლთა განათლების რესურსები იტალიაში’’  (CAPPERI)     მიზანია 
მოქალაქეებისა და ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება საერთო სასოფლო -სამეურნეო 
პოლიტიკის (CAP) სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი  შედეგის  შესახებ.  

 
*** 

,,ადგილობრივი დემოკრატიის  სააგენტოების ასოციაციის’’  (ALDA) წარმომადგენლები და 
მომხსენებლები BUK-ის ფესტივალზე: 

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/bravo-bravissimo/
https://www.alda-europe.eu/progetto/capperi/


• ქრისტინა კვარციანა, ,,ადგილობრივი დემოკრატიის  სააგენტოების ასოციაციის’’ (ALDA) 
პროგრამების განვითარების ოფიცერი და მკვლევარი (უკრაინა); 

• ალესანდრა ბრიგო, ,,ადგილობრივი დემოკრატიის  სააგენტოების 
ასოციაციის’’(ALDA)  პროექტის მენეჯერი – გენდერი, ინკლუზია და ადამიანის უფლებები; 

• ნადია დი იულიო, ,,ადგილობრივი დემოკრატიის  სააგენტოების ასოციაციის’’  (ALDA) პროექტის 
მენეჯერი – საზოგადოების ჩართულობა. 

 


