VSI SMO MIGRANTI V MARIBORU: OKROGLA MIZA IN ŽIVA KNJIŽNICA
Koper, 13. december 2015 - V sredo, 16. decembra, bo v okviru obeležitve svetovnega dneva
migrantov (18. 12.), v Vetrinjskem dvoru v Mariboru, z začetkom ob 19.00, okrogla miza z
naslovom KDO SI PA TI? IZKUŠNJE VKLJUČEVANJA MIGRANTK IN MIGRANTOV, med 16.00 in 21.00
pa se boste s svojimi stereotipi lahko soočili na Živi knjižnici na temo migracij.
Dogodek bo potekal v sklopu projekta VSI SMO MIGRANTI, katerega namen je dvigniti ozaveščenost o
pozitivnem doprinosu vključevanja priseljenk in priseljencev v našo družbo ter prispevati k razvoju
medkulturne občutljivosti, organizirata pa ga Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Medkulturni
inštitut, s podporo MKC Maribor.
1. OKROGLA MIZA: KDO SI PA TI? IZKUŠNJE VKLJUČEVANJA MIGRANTK IN MIGRANTOV
19.00–20.30 / VETRINJSKI DVOR (VETRINJSKA ULICA 30, MARIBOR)
Sodelujoče/-i na okrogli mizi:
 Marko Mandir, Hrvaška – Hrvaško kulturno društvo
 Mahmud Al Khatib, Jordanija – Društvo Rozana
 Anesta Barnett, Šri Lanka – osebno dopolnilno delo
 Talha Ahmad, Pakistan – Društvo za informiranje o islamu
 Hisham Hamad, Palestina – Društvo Rozana
Na okrogli mizi bo govora o posameznih življenjskih zgodbah priseljenk in priseljencev ter njihovih
izkušnjah preselitve v Slovenijo. Z govorkami in govorci se bomo pogovarjali o tem, kako živijo in
doživljajo življenje v Sloveniji, predstavili bodo svoje delo in spregovorili o načinih vključevanja v
slovensko družbo. Okroglo mizo bo povezovala Ivana Čančar (Inštitut IVIZ).
2. ŽIVA KNJIŽNICA NA TEMO MIGRACIJ
16.00–21.00 / VETRINJSKI DVOR (VETRINJSKA ULICA 30, MARIBOR)
Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga ozaveščamo in
izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o predsodkih.
Knjižni katalog bo obsegal priseljenke in priseljence, rojene izven držav Evropske unije.
Dogodek bo pospremljen s fotografsko razstavo portretov navdihujočih migrantskih zgodb (klik).
Dogodek v Mariboru je del cikla ozaveščevalnih dogodkov po vsej Sloveniji (osrednja dogodka v
Ljubljani in Kopru ter drugi lokalni dogodki), ki od 14. do 20. decembra potekajo z namenom dviga
ozaveščenosti o pozitivnem doprinosu vključevanja migrantk in migrantov v slovensko družbo ter
prispevanju k razvoju medkulturne občutljivosti.
Oglejte si videooglasa projekta, ki sta nastala v PiNA produkciji: videooglas 1 / videooglas 2.
***
Projekt za Ministrstvo za notranje zadeve izvaja Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v partnerstvu z
Medkulturnim inštitutom za vključujoče izobraževanje, raziskovanje in sodelovanje, ter v sodelovanju z Avanta
Largo, Zavodom za družbeno komuniciranje. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Sklada za azil,
migracije in vključevanje.
DODATNE INFORMACIJE O DOGODKU: Ivana Čančar (ivana.cancar@institut-iviz.org)
DODATNE INFORMACIJE O PROJEKTU: Katerina Kljun (katerina.kljun@pina.si, 051 645 111)
VEČ O PROJEKTU: spletna predstavitev / Facebook profil

