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Dialog la nivel european la Rijeka
Mai multe Capitale Europene ale Culturii si-au împartasit planurile si experientele
Prima întâlnire interna&#539;ionala din cadrul proiectului &ldquo;European Towns Fostering Intercultural
Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities a avut loc în Croa&#539;ia, la Rijeka,
între 22-24 ianuarie 2020. În cadrul evenimentului, delega&#539;ia din Timisoara, formata din doua persoane,
a realizat o prezentare a orasului si a unor date legate de multiculturalitate si migratie. Dupa prezentarea
partenerilor, a urmat o seara culturala croata. A doua zi, a fost prezentat conceptul proiectului si contextul
derularii lui, deoarece Rijeka este Capitala Europeana a Culturii în 2020. În proiect fiind cuprinse cinci orase
care au, au avut sau vor avea acest titlu, au urmat discu&#539;ii pe marginea experien&#539;ei specifice a
fiecarui oras în parte. Un alt subiect a fost &ldquo;Cartea alba a dialogului intercultural&rdquo;, cu prezentari
urmate de dezbateri privind priorita&#539;ile &#537;i ini&#539;iativele europene referitoare la Cartea alba si
la dialogul intercultural(ICD), stabilirea unui set de oportunita&#539;i de lucru în abordarea acestora;
evaluarea impactului Anului european al ICD, o seara a culturilor. A treia zi a fost dedicata aspectelor practice
&#537;i experien&#539;elor culturale de la fa&#539;a locului, un minitur de studio si de prezentare culturala
a Rijekai, vizitarea &ldquo;Cartierului cultural&rdquo;, întâlniri cu reprezentan&#539;i ai minorita&#539;ilor
locale, vizitarea centrelor culturale ceh si musulman. Proiectul ofera partenerilor, printre care si Timisoara,
posibilitatea de a participa la un dialog la nivel european în care pot analiza si împartasi modalitati de abordare
si exemple de buna practica în combaterea discriminarii si stimularea dialogului intercultural, care pot fi
aplicate la noi prin implicarea civica a cetatenilor si consiliilor consultative.
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