
     
  

 

Descriere proiect 

 
Istoria Europei are o etapă importantă: căderea Zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989. 30 de 
ani mai târziu, libertatea și drepturile omului, democrația și statul de drept nu pot fi de la sine 
înțelese.  
„Doar“ 42% din populație, în Turingia considera că democrația este cea mai bună formă de 
guvernare (Allenbach). Prin urmare, MAUERN - ZIDURI dorește să implice activ cetățenii în 
activitățile sale, să le cunoască dezamăgirile, să le audă scepticismul cu privire la Europa și 
să îi motiveze pentru Europa: împreună cu tineri cetățeni în școli, cu studenți, cu martori 
contemporani ai vremurilor trecute și cu reprezentanți din politică. Prin conferințele 
internaționale de la Jena(DE), Granada (ES), Izola (SI) și Timișoara (RO), se realizează o mai 
bună înțelegere a cetățenilor pentru Uniunea Europeană și diferitele istorii ale statelor sale 
membre și se încearcă demontarea „zidurilor noi”. În fiecare oraș, activitățile și mai ales 
dezbaterile vor avea accente diferite. La Jena se discută mișcarea spre dreapta, la Granada 
problema „independenței” regiunilor și statelor, la Izola „ZIDUL NOU” și rasismul și în 
Timișoara, Capitala Culturală Europeană în 2023 „Noul Zid” care este corupția în România. 
Prin ateliere de lucru de tip eseu, cetățeni pot releva „ziduri“ și pot scrie „viziuni“ privind Europa 
lor (metoda inovatoare). Desfășurarea evenimentelor prin multiple activități oferă în locuri 
publice posibilitatea discuțiilor cu martori oculari și dialogul cetățeanului cu primarii. 
Demonstrațiile din prima zi a săptămânii încurajează şi actualmente oamenii să participe activ 
în Europa. 
Conferințele interne vor dezbate subiecte privind populismul, rasismul și xenofobia. Este vorba 
de modelarea viitorului Europei. Tinerii cetățeni (prin școli) pregătesc și conduc activ aceste 
dezbateri. În regimurile totalitare, democrația și libertatea nu aveau nicio valoare. Schimbul 
de păreri legat de ,, ZIDURI,, în Europa de Est este foarte important. MAUERN-ZIDURI va 
promova dialogul intercultural în activitățile sale. Un document de impuls va rezuma dorințele 
cetățenilor pentru domeniul politic, la finalul proiectului. 
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