Drepturile omului la Festivalul BUK din Modena
În perioada 6 - 8 mai 2022, ALDA s-a alăturat Festivalului BUK din Modena. Este un eveniment
dedicat editurilor mici și mijlocii, regizat de Francesco Zarzana, vicepreședintele ALDA. Ediția din
2022 a marcat a XV-a aniversare a Festivalului!
Având în vedere circumstanțele actuale și momentul fragil pentru democrație atât în UE, cât și în
întreaga lume, evenimentul „Europa drepturilor” a reflectat asupra invaziei ruse în Ucraina și asupra
necesității de a sprijini participarea cetățenilor la protejarea drepturilor omului.
Colega de la ALDA, Khrystyna Kvartsiana a susținut prezentarea „Drepturile omului în timpul
războiului”, concentrându-se pe încălcările drepturilor care au loc în prezent în Ucraina și în legătură
cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Evenimentul „Drepturile omului în timp de război”, axat pe încălcările drepturilor care au loc
în prezent în Ucraina și în legătură cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a avut loc
la Festivalul BUK.
„Masacrele civililor din Irpin, Bucha, Borodyanka, Izyum și multe alte orașe ucrainene au scos la
iveală caracterul inuman al soldaților ruși. În țara mea, în 2022, ucid copii, distrug clădiri rezidențiale,
violează femei și copii și dispar orașe întregi de pe fața pământului. Ceea ce rușii fac acum în Ucraina
subminează însăși ideea drepturilor fundamentale ale omului, să nu mai vorbim de Convenția de la
Geneva pentru tratamentul umanitar în timpul războiului”, a spus Khrystyna.
Asemenea mărturii nu au nevoie de explicații suplimentare. Cu toate acestea, a început un mare
moment de împărtășire între organizatori și participanți, cerând împreună oprirea imediată a acestui
război.
De asemenea, această ocazie a servit ca moment de discuție și asupra altor proiecte, în cadrul
cărora Asociația este implicată: de la Platforma Europeană de Integrare a Orașelor își propune să
îmbunătățească integrarea migranților la nivel local, așa cum se urmărește în cadrul Proiectului
EPIC; la procesele de co-proiectare și co-dezvoltare între tineri artiști veniți din diferite țări
europene, așa cum s-a propus în Proiectul BRAVO BRAVISSIMO; îmbunătățirea gradului de
conștientizare a cetățenilor și a tinerilor cu privire la implicațiile sociale, economice și de mediu ale
PAC (Politica Agricolă Comună), obiectivul final al CAPPERI.

***
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• Nadia di Iulio, ALDA Manager de Proiect – Implicare Comunitară.

