
 
 
 

 

Права людини на Фестивалі BUK в Модені 
 
З 6 по 8 травня 2022 року ALDA приєдналася до фестивалю BUK Festival у Модені. 
Фестиваль 2022 року, присвячений малому та середньому видавництву, під керівництвом 
Франческо Зарзана, віце-президента ALDA, відзначив свою 15 річницю! 
 
Враховуючи нинішні обставини та і без того крихкий момент для демократії як в ЄС, так і в 
усьому світі, захід «Європа прав» наголосив на російське вторгнення в Україну та 
необхідність підтримки участі громадян у захисті прав людини. 
Колега ALDA Христина Кварцяна виступила з презентацією «Права людини у воєнний час», 
акцентуючи увагу на порушеннях прав, які зараз відбуваються в Україні, також у відношенні 
до Європейської конвенції з прав людини. 

 

На фестивалі BUK відбувся захід «Права людини у воєнний час», присвячений 
порушенням прав, які зараз відбуваються в Україні по відношенню до Європейської 

конвенції з прав людини. 
  
«Вбивства мирного населення в Ірпіні, Бучі, Бородянці, Ізюмі та багатьох інших містах України 
виявили нелюдську натуру російських солдатів. У моїй країні у 2022 році вони вбивають дітей, 
руйнують житлові будинки, ґвалтують жінок та дітей, знищують повністю міста. Те, що росіяни 
зараз роблять в Україні, підриває саму ідею фундаментальних прав людини, не кажучи вже 
про Женевську конвенцію про гуманітарне відношення під час війни», – сказала Христина. 
Такі свідчення не потребують додаткових пояснень. Але між організаторами та учасниками 
почався чудовий момент обміну, разом закликаючи негайно припинити цю війну. 
  
Крім того, ця нагода послужила моментом обговорення й інших проектів, в рамках яких бере 
участь Асоціація: Європейська платформа інтегрованих міст прагне покращити інтеграцію 
мігрантів на місцевому рівні в межах EPIC; до процесів спільного проектування та розвитку 
між молодими художниками з різних європейських країн, як запропоновано BRAVO 
BRAVISSIMO; покращення обізнаності громадян та молоді про соціальні, економічні та 
екологічні наслідки САП, кінцевої мети CAPPERI. 
  
  
*** 
Колеги ALDA та спікери BUK: 

• Христина Кварціана, Менеджерка з розробки програм ALDA та дослідниця IIG (UA) 
• Алессандра Бріго, Програмна менеджерка ALDA з гендеру, інклюзії та прав людини 
• Надя ді Юліо, Проектна менеджерка ALDA – залучення громад 

 
 

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/

