
 

 

Európai városok hálózatai 
 A menekültválság következményei: 

az euroszkepticizmus és 
 a radikalizmus növekedése  

 

Az Ezer Gyerek Egyesület 2017 ősze és 2018 ősze között 
Közép-Európa nyolc szervezetével összefogva hat 
országban rendez olyan háromnapos találkozókat, 
amelyek célja, hogy közös gondolkodást és párbeszédet 
kezdeményezzen a kiválasztott településeken élő 
közéleti szereplők, pedagógusok, diákok és 
állampolgárok bevonásával a migráció okozta helyzet 
politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és vallási 
kérdéseiről. 
 
A programsorozat eseményein – a konferenciákon és 
műhelybeszélgetéseken, az előadásokon és nyílt vitákon 
– hitelesen szeretnénk képviselni azt a gondolatot, hogy 
a menekültválságra létezik olyan európai válasz, amely 
egyaránt tekintettel van a polgárok biztonság iránti jogos 
igényére és az Unió inkluzív, szolidáris értékeire és 
elveire.  
 
Azért választottuk ezt a témát, mert a 2015-ben 
jelentkező európai menekültválság olyan kihívásokat 
jelent az Unió egésze számára, amelyek felszínre hozták, 
és élén vita tárgyává tették a szolidaritás és a társadalmi 
kohézió kérdéseit. Az eltelt három évben számtalan 
helyen és formában megkérdőjeleződtek a közös értékek. 
A válság kísérőjelenségei – xenofóbia, iszlámellenesség 
– meggyöngítették a „befogadó Európa” imázsát, de 
csorbították az Unió önértékelését, önbecsülését is. A 
megjelenő radikális politikai hangok és mozgalmak, 
valamint az euroszkepticizmus terjedése együttesen az 
európai értékek elhalványulásának, az „Európa Erőd” 
kialakításának és az Unió dezintegrációjának lehetőségét 
is felvázolták. 
 
Szeretnénk elérni, hogy a megszólított európai polgárok 
megismerkedjenek az összetartó és fenntartható 
gazdaság és társadalom értékeivel, az Európai Unió 
elkötelezettségével az egyének és közösségek aktív 
társadalmi szerepvállalása iránt. Azért dolgozunk ezen a 
programon, hogy a polgárok megértsék a szolidaritás 
helyi, regionális, országos és európai dimenzióit, hogy a 
helyi találkozókon alakuljon ki együttműködés közöttük, 
szerezzenek multikulturális tapasztalatokat és erősödjön 
meg az egységes Európa iránti bizalmuk. A programok 
során ösztönözni fogjuk a polgárok törekvéseit az aktív 
részvétel iránt a fenntartható fejlődésért és az inkluzív 
társadalmi haladásért.  
 
Munkánkat politikusok, szakértők és a helyi közélet 
szereplői fogják segíteni. Nyilvános programjainkra 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. különösképpen 
bátorítjuk a nők, a fiatalok, az idősek, illetve a különböző 
vallási, etnikai közösségek képviselőinek és a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok tagjainak részvételét.  
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A programot az Európai Bizottság Oktatási, 
Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége 

(EACEA) támogatja  
az „Európa a polgárokért – Városok hálózatai”  
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