VSI SMO MIGRANTI:
Svetovni dan migrantov v znamenju ozaveščevalnih dogodkov
V petek, 18. decembra 2015, obeležujemo Svetovni dan migrantov. V ta namen bodo v okviru
projekta VSI SMO MIGRANTI potekali številni dogodki po vsej Sloveniji, z namenom dviga
ozaveščenosti splošne javnosti o pozitivnem doprinosu vključevanja migrantk in migrantov v
slovensko družbo ter prispevanju k razvoju medkulturne občutljivosti.
Izhajajoč iz izzivov migracij, večkulturnosti naše družbe in neustrezne retorike v zvezi s priseljenci so
dogodki osredotočeni na pomen kakovostnega sobivanja ljudi z različnim kulturnim in jezikovnim
izvorom na bogatenje naše družbe ter k izgradnji učinkovitega in spodbudnega okolja za njihovo
aktivno vključevanje v slovensko družbo. Dogodki bodo pospremljeni s fotografsko razstavo
portretov navdihujočih migrantskih zgodb.
Ljubljana:
Kreativni center Poligon

Petek,
18. 12.

11.00–
14.00

PO POTI ZGODB IN NAVDIHA:
Osrednji dogodek projekta TEDx formata

Maribor:
Vetrinjski dvor

Sreda,
16. 12.

19.00–
20.30

Okrogla miza Kdo si pa ti? Izkušnje
vključevanja migrantov in Živa knjižnica

Koper:
Fakulteta za humanistične študije UP

Petek,
18. 12.

10.00–
12.00

Okrogla miza Podjetne, izobražene, dejavne
priseljenke in priseljenci med nami ter Živa
knjižnica

Poleg tega se bo zvrstilo še 15 lokalnih ozaveščevalnih dogodkov (za spored kliknite tukaj).
Več podrobnosti projekta bo predstavljenih na NOVINARSKI KONFERENCI v četrtek, 17. decembra,
ob 11.00, v Diwanu, društvu za kulturo in umetnost (Karunova ulica 10a, Ljubljana).
K pozivu po rehumanizaciji migrantk in migrantov sta usmerjena tudi videooglasa, ki bosta med 10. in
17. 12. na ogled na programih nacionalne in komercialnih televizijskih ponudnikov pri nas.


Predpremierno si oglejte videooglas št. 1, v katerem nastopajo:
Perica Jerković, stand-up komik iz BiH / Yulia Roschina, gledališka in radijska režiserka iz
Rusije / Erica Johnson Debeljak, pisateljica in prevajalka iz ZDA / Goran Popović, ravnatelj iz
Srbije / Ibrahim Nouhoum, nevladnik iz Malija.



Predpremierno si oglejte videooglas št. 2, v katerem nastopajo:
Slađana Jović Mićković, inkluzivna pedagoginja iz Srbije / Faramarz Ghobadian, kuhar iz
Irana / Arkan Al Nawas, slikar in krajinski arhitekt iz Iraka / Eleonora Onyschenko, trenerka
odbojke iz Ukrajine / Perica Jerković.
***

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: Katerina Kljun (katerina.kljun@pina.si in 051 645 111)
Več o projektu: spletna predstavitev / Facebook profil

