Študijná cesta do Vukovaru, Srebrenice, Sarajeva a Tuzly
Putovná výstava Ako sa z našich stali cudzí
CEP Bratislava v spolupráci s EUTIS o.p.s. Brno pripravili projekt, ktorý reaguje na situáciu v našej
spoločnosti: negatívne postoje k menšinám, migrantom, cudziemu,... a z toho vyplývajúcu
radikalizáciu, ktorá sa v podstatnej miere týka mladých ľudí.
V našom projekte pracujeme s iným príbehom nacionalizmu, radikalizmu, etnického
a konfesionálneho násilia – s vojnami v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch minulého storočia
a s príbehmi ľudí z týchto krajín od konca 80. rokov 20. storočia až po súčasnosť.
Je určený primárne pre stredné školy na Slovensku i v Česku (žiakov i učiteľov) a má potenciál, aby
priniesol iný pohľad, iné spôsoby komunikácie a učenie sa o dôsledkoch nacionalizmu, radikálnych
postojov a pocitu výlučnosti jednej skupiny ľudí/obyvateľov.
Pozostáva z dvoch základných programov:
* študijnej cesty na miesta pamäte v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine:
 Vukovar (HR), prvé mesto, ktoré bolo zrovnané so zemou od 2.svetovej vojny v Európe;
 Srebrenica (BaH), miesto, kde sa udiala genocída prvýkrát po 2. svetovej vojne v Európe;
 Sarajevo (BaH), mesto, ktoré bolo najdlhšie obliehané v dejinách moderného vojenstva;
 Tuzla (BaH), pokladaná za najviac otvorené mesto, v ktorom kooperovali aj počas vojny
Bosniaci, Chorváti i Srbi.
Počas študijnej cesty sa bližšie zoznámite s príčinami, priebehom a dôsledkami vojen, ktoré
sprevádzali rozpad Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia. Účastníci spoznajú príčiny, ktoré k vojnám
viedli, prečo nič nevyriešili a aké sú ich dôsledky dodnes. Toto poznanie má potenciál prispieť
k citlivejšiemu vnímaniu prejavov nenávisti a diskriminácie v prostredí, kde žijú.
* putovnej výstavy pre stredné školy, ktorá hovorí o radikalizme, jeho koreňoch a akým spôsobom
ničí život spoločnosti. Sprievodcami výstavou môžu byť iba účastníci študijnej cesty.
Oba programy majú spoločný záver – premýšľanie o tom, ako ja môžem ovplyvňovať svoje okolie,
čo môžem spraviť pre obyčajný, pokojný deň a ľudí, s ktorými žijem. Vedieme diskusiu o „mojej
veľkej zodpovednosti za môj svet“.
Počas študijnej cesty budeme objavovať, čo sa dialo v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine
v 90. rokoch 20. storočia
 obliehanie Vukovaru,
 srebrenický masaker,
 blokádu Sarajeva,
 bombardovanie centra Tuzly.
Ďalej sa budeme rozprávať
 bývalou riaditeľkou školy v Srebrenici, ktorá sa stala utečenkyňou a následne založila
združenie BosFam pre ženy z Bosny a Hercegoviny,
 Rómom, ktorý ako dieťa prežil vlastnú smrť.
 s väzňami zajateckých táborov počas vojen v ex-Juhoslávii,
Tieto príbehy sú spracované v putovnej výstave Ako sa z našich stali cudzí v podobe textov,
fotografií a videí.
Ak máte záujem o niektorý z programov, kontaktujte nás: projekty@cep.sk.
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