
                                                  

 

PROIECTUL 

- 
 

La 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, aproape 20% din populația Europei are o 

viziune mondială închisă și orientata spre radicalimul de dreapta. Rezervele si manifestarile împotriva 

tuturor străinilor sunt în creștere (de exemplu, PEGIDA în Germania / Front național în Franta / guvern 

de dreapta în Ungaria). Pe de altă parte,tinerii musulmani care se alătură ISIS. Mulți vor astăzi să tragă 

o concluzie legata de  "al doilea război mondial". Proiectul "Pacea" doreste să confirme ziua de 8 mai ca 

"ziua eliberarii" (R.Veizsäcker). Libertatea, care trebuie mereu redescoperită și concepută  ca o valoare 

a Europei. Fiecare generație are propriul acces la Holocaust, la socialismul național și la atrocitățile sale. 

Prin proiectul Pacea, dorim să impulsionam curiozitatea și empatia pentru a asigura și modela viitorul 

Europei în libertate, toleranță și demnitate - fără rasism. Si in prezent, libertatea se caracterizează prin 

restricții privind libertatea presei și a religiei, precum și problemele de cenzură. Pacea ar dori să 

reamintească sfârșitul unui sistem de dispreț. ,,Pacea’’ va fi juxtapusă cu tinerii europeni în special din 

biografii din Europa de Est și de Vest. Cu ajutorul interviurilor, sunt înregistrate documentele memoriei 

și modului de viață, care sunt exemple pentru dezvoltarea Europei. În muzeele Europei sunt prezentate 

aceste biografii - cei care s-au angajat cu curaj în violență și în restrângerea libertății. În orașele tuturor 

partenerilor, numele străzilor sunt, de asemenea, luate în analiza cu întrebarea: Ce nume s-a schimbat 

și de ce? - să discutăm manipularea istoriei într-un mod exemplar, astfel încât tabuurile să fie depășite 

și tăcerea să fie întreruptă. În cadrul unei reuniuni europene, tinerii europeni vor organiza o conferință 

de pace, care va stimula formarea viitorului Europei. 

Activitățile proiectului se desfășoară în locuri speciale: în casele Europei, pe străzi, în școli și muzee. 

Prima fază a căutării denumirilor străzilor și cea de-a doua fază: crearea de biografii din Europa de Est 

și de Vest, care se dedică toleranței și împotriva rasismului, sunt "colectate" pe străzile europene, în 

case și case. Prin interviuri și chestionare, cetățenii se ,,confrunta’’ între generații pentru a reinvia istoria 

si a o conserva pentru posteritate. În evenimentele ce se vor desfasura si,,rezultatele’’ lor vor fi 

prezentate în muzeele regionale publicului larg. Muzeele ca locuri de amintire și de istorie sunt astfel 

folosite pentru a stimula toleranța, responsabilitatea, libertatea și demnitatea umană. Istoria în schimbare 

- înseamnă valorizarea și protejarea valorilor. Ziua de 9 noiembrie va fi prezentata ca si zi de ,,avertizare’’ 

a istoriei - împotriva rasismului, războiului,  pentru respectarea demnității umane, toleranței, respectului, 

libertății și dezvoltării personalității. În același timp, la 9 noiembrie, deschiderea frontierelor in 1989 - o zi 

de libertate și simbol pentru o Europa unita. Evenimentul de încheiere - întâlnirea europeană - cu o 

conferință de pace ce va avea loc la Pleven.  

 



 

Această conferință de pace va avea loc pe data de 8 mai 2017, ziua în care lumea isi amintește de 

atrocitățile național-socialiste, ziua în care discutăm cu tinerii europeni despre "Imaginea mea despre 

Europa în pace și libertate", pacea în respect și toleranță  devenita realitate și  ziua în care vor fi transmis 

mesaje pentru Europa, difuzate la radio și televiziune. 

 

Planul de activități / programul de lucru al proiectului: 
 
"Pacea" își modelează programul cu metode de lucru foarte diferite. În prima parte,va fi abordat un 
subiect interesant: numele străzilor orașelor partenere vor fi "sub microscop". Modificările numelor sunt 
analizate. Ce nume erau legate de tirania dictaturii? Cum s-a discutat public despres acestea? Ce nume 
poarta azi acele strazi? Pe baza acestei cercetări, "hopuri" in istorie, care se regasesc de asemenea, 
înregistrate permanent în arhive și în muzeele locale. Pe străzi și în case,se va discuta "cu martorii 
vremii" despre schimbările de nume și pentru a rupe tabu-ul de azi. În acest fel, "documentarea in timp" 
se desfășoară sub formă de interviuri. O altă cercetare este crearea de biografii de oameni pentru fiecare 
oraș / regiune – care au reprezentat un simbol, pentru țară privind demnitatea umană, toleranța, 
libertatea religioasă și de dezvoltare personală. Sunt rezumate biografii, care în Europa de Est și de Vest 
reprezintă valorile pe care Europa le-a câștigat de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial; care 
trebuie apreciate și protejate. Rezultatele cercetării conduc la două manifestări importante - atât la nivel 
regional, cât și la nivel global. Pe de o parte, rezultatele regionale respective sunt prezentate și discutate 
într-un mare muzeu local. Reprezentanții din politică, educație și societate discută cu cetățenii sub forma 
discuțiilor de podium și schimburilor de pareri. 
 
 Evenimentele la fața locului evidențiază dimensiunea europeană globală a evenimentului. Data (9 
noiembrie) se conectează la un memorial atât amintindu-și de atitudinea față de alte credințe inumane 
(Noaptea de kristal a Reichului German-Kristalnacht), și, de asemenea, stabilește legatura cu 9 
noiembrie 1989 – ziua caderii Zidului Berlinului - simbol al libertății în Europa. Cel de-al doilea eveniment 
major va avea loc între 6 și 9 Mai 2017- Conferința de pace- aniversarea sfârșitului războiului. Această 
reuniune europeană reprezintă o oportunitate de a reaminti istoria generațiilor, amenințarea actuală la 
adresa libertății și demnității umane și, mai ales, să încurajeze generația tânără să creeze un viitor pașnic 
pentru Europa. Exemplele biografice din țările partenere ale persoanelor care și-au dovedit angajamentul 
pentru cauza comuna a Europei sunt semnificative și motivante. Rezultatele acestei întâlniri vor fi 
propuneri și măsuri concrete pentru asigurarea păcii prezentate politicienilor invitați din regiune, țară și 
Europa. Acțiunile inovatoare asigură participarea cetățenilor și contribuie la crearea unei Europe active. 
În pregătirea proiectului, toți partenerii proiectului au fost implicați în țara lor. Prin implementarea 
proiectului "Pacea", participantii dobândesc competențele necesare pentru a participa activ la viața 
socială și politică a tarii lor si implicit a Europei. Se dezvolta astfel o invatare interculturală de la și între 
parteneri. Sensibilitatea la o viață in pace și libertate este întărită mai ales în rândul tinerilor cetățeni. 


