Европейската харта за фундаменталните права събра в споделен опит
граждани на Арбанаси
2020 година бележи 20 години от официалното обявяване на Европейската
харта за фундаменталните права в Ница. Двадесет години по-късно,
граждани от седем страни-членки на Съюза, се събраха на Арбанаси, за да
коментират по какъв начин Хартата днес намира приложние в техния живот,
до каква степен определя тяхното възприятие за Европа и гарантира техните
основни права, заложени в документа. В ситуацията на световна пандемия
от КОВИД – 19, до каква степен ЕС и Хартата позволиха на гражданите да
се чувстват свободни, мобилни, желани в страните от континента и
укрепиха и развиха тяхното европейско съзнание и усещания за общност и
съпричастие.
КОВИД – 19 принуди работата на гражданите да протече в две групи.
Първата група заседава сутринта, като в нея влизаха основно млажедки
представители от клуб „Приятели на ООН“ към Общинския център за
личностно развитие. В просторната зала на общинския център, младите хора
спориха и решаваха свободата и правато на ползване на здравни услуги на
територията на Съюза, обсъждаха необходими политики за засилването на
солидарността и изграждането на усещането за общност в трудното време
на национално и регионално затваряне. Те изготвиха младежки вариант на
Харта на фундаменталните права, която въплъщава вижданията на младите
хора за основните им права и каква защита трябва те да получат. Следобядът
на вчерашния ден, събра представители на младежката група и
международни и местни участници. В дискусията бяха поставени
сериозните въпроси на степента на ограничаване на правото на
придвижване и правото на съхранение на здравето, правото на получаване
на адекватни здравни грижи, свободата на изказване на мнение и фалшивите
новини. Интерес за всички участници в срещата бе представянето на
работата на младежката група и споделянето на изработената младежка
харта на основните свободи. Тя ще бъде представени във всички странипартньори по проекта и ще бъде обогатена от младите хора от Германия,
Испания, Италия, Литва и Португалия.

Темата на международната среща е провокирана и от стартиращия в Европа
дебат за бъдещето на Европа в идните две години и провеждането на
конференция за бъдещето на Европа, която трябва да очертае политиките на
стария континент до 2050г.
Срещата бе част от проект „Европейският съюз за теб – минало, настояще,
бъдеще “ на Европейски център, стартирал през 2018г., по програма „Европа
за гражданите“. В хода на цялостното му изпълнение и участие в
международните срещи, взеха средношколци от Клуб „Приятели на ООН“
и от Гимназията по туризъм – Велико Търново.
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