Menet Brüsszelbe
A TIDE projekt csúcspontjaként április 20-án, hétfőn
Brüsszelben jártak a résztvevő önérvényesítők, ahol
európai parlamenti képviselőknek mutatták be globális témákról szóló kiáltványukat. A végcél előtt még két
állomást érintettek: pozsonyi és bécsi önérvényesítőknek és civilek szervezeteknek tartottak ﬁgyelemfelhívó,
a globális témákra érzékenyítő foglalkozást.
A másfél éve tartó TIDE (Towards Inclusive Development
Education) projektben a négy résztvevő ország vállalta,
hogy a végső brüsszeli találkozóra való „menetelés” során néhány más állomást is érint, és civil szervezetek, önérvényesítők körében terjeszti a globális témákról szóló
kiadványát. A magyar csoport a múlt héten csütörtökön
Pozsonyban, majd pénteken Bécsben tartott interaktív
workshopot.
A pozsonyi ZPMP értelmi fogyatékos embereket képviselő szervezet irodájában munkatársaik mellett a magyarul
is beszélő önérvényesítő, Tibor fogadta a csoportot, és
játszotta végig a bemelegítő játékokat, amelyek során
megtanulták egymás nevét, és a világ más népeinek különböző köszönési formáival is megismerkedhettek. Miután az ÉFOÉSZ szakemberei röviden bemutatták a TIDE
projekt céljait, menetét és terveit, a workshopokon résztvevő ﬁatalok beszámoltak tapasztalataikról, élményeikről. Hogy a globális problémákat és az ezek megoldására
felállított Millenniumi Fejlesztési Célokat bemutassák, a
magyar csoport egy játékkal készült, amely során a kiáltványból származó állításokat és képeket kellett a táblára
ragasztott fejlesztési célok ikonjaihoz társítani.
Végül a jelen lévők megosztották egymással, hogyan működnek az egyes szervezetek önérvényesítő csoportjai és
milyen fogyatékosságügyi, érdekvédelmi problémákkal
küzdenek. Az értelmi fogyatékos emberekhez kapcsolódóan a szlovák és a magyar szervezetek és érintettek
igencsak hasonló gondokkal szembesülnek: a gondnokság, a támogatott döntéshozatal, az intézménytelenítés
voltak a központi témák. A magyar delegáció beszédes
és közvetlen önérvényesítői érdeklődő hozzáállásukkal
és hozzáértő kérdésfeltevéseikkel kivívták a szlovák kollégák meglepett elismerését.
Másnap Bécsben négy szervezet és hat önérvényesítő ﬁatal jelenlétében zajlott a beszélgetés: az ÖAR
(Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation)
osztrák fogyatékosságügyi ernyőszervezet mellett je-

len volt az értelmi fogyatékos embereket képviselő
Lebenshilfe és a Light for the World globális nevelésért
felelős szervezet képviselője is. A résztvevő önérvényesítők egyike, Elizabeth nem csak előrevivő hozzászólásaival,
de azzal is kivívta a csoport elismerését, hogy elmondta:
1979 óta dolgozik önérvényesítőként a Lebenshilfe-nél.
Másikuk, Harry részletesen bemutatta az önérvényesítő
tagozatuk működését, és kiemelte, fontos tapasztalat
számára, hogy nem csak a Lebenshilfe, hanem az összfogyatékosságügyi ÖAR önérvényesítő tagozatának is
tagja, így sokszor különböző véleményekkel is találkozik.
A rövid hétvégi pihenőt követően a csoport Brüsszelbe
indult, ahol három önérvényesítő ﬁatal mutatta be magyar részről a közös kiáltvány legfontosabb pontjait a
jelen lévő partnereknek és az európai parlamenti képviselőknek. Mogony Klára elsőként azokról a témákról
beszélt, amelyek a legaggasztóbbak számukra: „Magyarországon is sokan élnek mélyszegénységben, Budapest
utcáin kéregető, éhező, hajléktalan embereket látunk”
– emelte ki. Hozzátette, aggasztja a Földünk állapota, valamint hogy nagy gondok vannak a világban az oktatás
terén is. „Ha valaki nem tud írni, olvasni, számolni, az
katasztrófa, hiszen nem tud elhelyezkedni, nem tudja elolvasni és értelmezni a munkaszerződését” – mondta.
Grábics László arról beszélt, melyek azok a területek, ahol
mi magunk is tenni tudunk a változásért. „Én is tehetek
azért, hogy a problémák megoldódjanak. Odaﬁgyelek a
vízre, például tusoláskor, odaﬁgyelek az áramra, lekapcsolom a villanyt, ha nem vagyok a szobában” – sorolta.
Hangsúlyozta ezek mellett a hozzáférhető információk
és azok terjesztésének fontosságát: „Figyelem a híreket,
szerzek információkat a globális problémákról, elmondom másoknak, beszélgetek róla.”
Végül Bercse László zárta a kiáltvány bemutatását, öszszegyűjtve, miket várnak a projektben résztvevők a döntéshozóktól. „Figyelmet és pénzt fordítsanak az emberek
nevelésére, hogy vigyázzanak a környezetükre, tartsanak
össze, legyen békesség és együtt vigyázzanak a Földre” –
mondta, emellett beszélt arról is, hogy a politikusoknak
kell gondoskodni arról, hogy mindenki elmondhassa a
véleményét.
Az esemény arra is alkalmat adott, hogy a magyar csapat
a többi ország partnerszervezeteivel és önérvényesítőivel is találkozzon és megosszák tapasztalataikat a projekt
kapcsán.
További információ: http://www.tideproject.eu/

