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Izjava za javnost o projektu »Brez povratka – kako naprej?«

Na Nacionalni agenciji programa Erasmus+: Mladi v akciji smo še enkrat pregledali projektno dokumentacijo
projekta »Brez povratka – kako naprej?/No return – the way forward?«, za katerega je prejela sredstva
organizacija EPEKA na prvem prijavnem roku v letu 2016, in potrjujemo, da je projekt kot celota skladen z
nameni in cilji tako programa Erasmus+: Mladi v akciji na splošno kot tudi s posebnimi cilji na področju mladine
za 2016 v okviru Ključnega ukrepa 1, v okviru katerega je projekt prejel sredstva, ki so spodbujanje raznolikosti,
medkulturnega in medverskega dialoga, skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic,
izboljšanje medijske pismenosti ter kritičnega razmišljanja pri mladih ter opremljanje mladinskih delavcev s
kompetencami in metodami, ki so potrebne za prenos skupnih temeljnih vrednot naše družbe zlasti tistim
mladim, ki jih je težko doseči, in preprečevanju nasilne radikalizacije mladih.
Usposabljanje »Brez povratka – kako naprej?« združuje 24 mladih iz 8 različnih držav, med katerimi so tudi
predstavniki romske mladinske organizacije ter člani organizacij, ki se v svojem poslanstvu neposredno
ukvarjajo s preprečevanjem radikalizacije med mladimi, toleranco, medkulturnim dialogom in/ali begunsko
problematiko. Udeleženci bodo skupaj sedem dni raziskovali ekonomske in globalne vzroke migracij ter hkrati
osvajali sociološko-psihološko znanja, ki bo vplivalo na njihovo razmišljanje in interakcije v prihodnjih stikih z
etnično različnimi posamezniki. Program usposabljanja bodo dopolnjevali strokovni vložki univerzitetnih
profesorjev, mladinskih voditeljev in referenčnih vodij, preko katerih bodo skušali razumeti nastale tenzije tako
med samimi Evropejci kot med Evropejci in migranti skozi antropološko, psihološko in sociološko perspektivo.
Kvaliteta projekta je, da na problematiko zaostrovanja netolerantnosti, krepitve predsodkov do migrantov in
neprivilegiranih družbenih manjšin ter vzpon radikalne desnice skuša gledati skozi širšo prizmo, kjer za te
nezaželene pojave iščejo globlje vzroke in osvetljujejo širši kontekst. Po drugi strani pa mladinske delavce
opremlja s konkretnimi metodami spodbujanja empatije, naslavljanja raznolikosti, medkulturnega in
medverskega dialoga, skupnih vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja človekovih pravic med mladimi,
izboljšanja medijske pismenosti, kritičnega razmišljanja in smisla za pobudo. Projekt vključuje tudi begunce, saj
naj bi bil en dan usposabljanja namenjen obisku begunskega centra, v projekt pa bodo kot goste povabili tudi
prostovoljce, aktiviste, humanitarce, strokovnjake in organizacije, ki se ukvarjajo z vprašanji strpnosti,
migrantske problematike in medkulturnega dialoga. Gost Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je eden izmed številnih in
raznolikih gostov te aktivnosti, naj bi kot predstavnik politične desnice predstavil svoj pogled na vzpon
desničarskih politik v državah Evrope, za tem pa je bilo predvideno, da bodo udeleženci samostojno in kritično
reflektirali tovrstne pristope in desničarske poglede na prihodnji razvoj Evrope. Ob tem bodo spoznali tudi
znanstvene razlage, zakaj iščemo krivce v drugih ljudeh, zakaj sami izključujemo, zakaj naravno ustvarjamo dva
pola »mi in oni« in ugotovili, kaj za posameznika pomeni izključenost in zakaj je za drugačne tako težko
pripadati. Njegovo predavanje je vzeto iz konteksta projekta kot celote, kjer je razvidno, da gre zgolj za
praktičen prikaz in kritično pretresanje desničarskih politik.
Organizacija EPEKA je tudi sicer dolgoletna prijaviteljica v program Mladi v akciji/Erasmus+: Mladi v akciji, ki
deluje predvsem na področju reševanja romske problematike v regiji, kar je prav tako skladno s cilji programa
Erasmus+ na področju mladine.
Širša struktura in umeščenost posameznih delov aktivnosti je razvidna tudi iz urnika aktivnosti ter iz izjave za
javnost koordinatorja projekta o namenu in ciljih posameznih gostov, ki ju prav tako objavljamo.

