
1 

 

Lampedusa-Berlin útinapló 
 

 

TÁMOGATÓ:  EU  
PROGRAM:  EURÓPA A POLGÁROKÉRT 
ELNYERT TÁMOGATÁS: 132.500 EUR 
MEGVALÓSÍTÁS ÉVE: 2016-2018 
 

 

 

Az Oltalom Karitatív Egyesület partnerként vett rész az Európai Unió által támogatott Európa a 
polgárokért program egyik projektjének munkájában, melynek címe „Lampedusa-Berlin Travel 
Journal” (projektazonosító: 577736-CITIZ-1-2016-1-IT-CITIZ-CIV). A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló projekthez a hátteret az elmúlt években Európában is mind társadalmi mind politikai 
szinten egyre erősebben jelentkező migráció-ellenesség adta. A társadalomban élő sztereotípiák, a 
migráció történelmi és társadalmi okaira vonatkozó tudás és információ hiánya nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy az „idegeneket” kirekeszteni akaró mozgalmak egyre jelentősebb befolyással bírnak a 
döntéshozatali folyamatokban.  

A projekt hármas célkitűzéssel dolgozott:  

(1) Alulról jövő kezdeményezések keretében javaslatok kidolgozása a migrációs szakpolitika 
irányvonalaira.  

(2) A társadalom érzékenyítése a migráció jelensége felé.  
(3) A témában döntéshozó pozícióban lévő politikusok felé irányuló lobbi tevékenység.  

A célokat nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényekkel és a migrációt több oldalról körbejáró 
dokumentációs anyagok készítésével valamint ezen anyagok minél szélesebb nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tételével érte el a projekt.  

A projekt koordinátora a Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore, Siena 
(Olaszország). 

Partnerek:  

- SOS Razzismo Italia, Róma (Olaszország) 
- Sozial.label e.V. Berlin (Németország) 
- S.O.S Racismo Gipuzkoa Asociacion, San Sebastian  (Spanyolország) 
- European Grassroots Antiracist Movement Association, Paris  (Franciaország) 
- Asociatia Tineri Parteneri Pentru Dezvolarea Societatii Civil, Bukarest (Románia) 
- Asinitas Onlus, Róma (Olaszország) 
- Citizens in Action, Athens (Görögország) 
- Towarzystwo Amicus, Bialystok (Lengyelország) 
- Oltalom Karitatív Egyesület, Budapest (Magyarország) 
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A projekt 18 hónapos lefutása alatt különböző helyszínekkel megrendezésre került öt nemzetközi 
konferencia (Palermo, Budapest, Athén, Siena, Berlin),  míg a projekt záró konferenciája Strasburgban 
az Európai Parlamentben volt.  

A második partnertalálkozót és 
nemzetközi konferenciát az Oltalom 
Karitatív Egyesület (OKE) rendezte 
Budapesten a Wesley János 
Lelkészképző Főiskolán április 27-28-
án. A konferencia tematikája a 
”Hogyan győzhetőek le a migránsokkal 
kapcsolatos sztereotípiák?” kérdés 
köré szerveződött. Iványi Gábor OKE 
elnök és Perger István Európai 
Bizottság Budapesti Képviseletének 
kommunikációs igazgatója megnyitója 
után a ForTeS, a TÁRKI, az Artemisszió 
Alapítvány és a Magyar Helsinki 
Bizottság részéről hangzottak el 
prezentációk. A konferenciát követő napon három panelben dolgozták fel a témát az úgynevezett 
Open Narrating Space Methodology módszerrel, melyben projekt partnerein kívül aktívan részt vettek 
Magyarországon tartózkodó menekültek, migrációval foglalkozó civil szervezetek munkatársai, 
egyetemi hallgatók és tudományos kutatók. A panelek összegzése egy tanulmányban öltött testet. 

 

A projekt partnerek Budapestet járva 
szembesültek a kormányzati 
plakátkampánnyal illetve ennek civil 
ellenkampányával is. Egyöntetűen 
megállapították, hogy Magyarország az 
egyedüli, ahol a menekültekkel kapcsolatos 
negatív sztereotípiákat kormányzati szintről 
gerjesztik és a civil társadalom próbálja 
mérsékelni, míg Nyugat-Európában ez épp 
fordítva van, ott ugyanis a kormányok csitítják 
a szélsőséges civil szervezetek és politikai 
mozgalmak xenofób megnyilvánulásait. 
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Produktumok 

- dokumentációs és információs anyag mind az 
öt nemzetközi konferencia témájában (5 db) 

- konferencia végén a résztvevők által közösen 
elfogadott, migrációs szakpolitikai 
javaslatcsomag (5 db) 

- az összes résztvevő ország nyelvén elérhető 
többnyelvű internetes oldal (1 db) 

- a projekt keretében létrehozott internetes 
oldalról elérhető internetes dokumentációs 
portál (1 db) 

- internetes dokumentációs portálon megjelenő kommunikációs és kutatási anyagok (videók, 
digitális interjúk, riportok) 

- közösségi média felületek létrehozása (Facebook oldal, Twitter és Instagram felhasználói fiók) 
- Záró projekt jelentés (1 db) 

 

 


