Projekt „Refugees“, Erasmus+ KA2, mezinárodní spolupráce školských institucí.
Účastníci: Česká republika, Řecko, Itálie, Island, Lotyšsko a Německo
Vidíme potřebu přiblížit válečné uprchlíky s našimi evropskými národy a naopak. Tito lidé se
postupně začleňují do našich společností, chceme poukázat na naše rozdíly, ale i na naše
případné společné záležitosti.
Setkáváme se s vlnami velkých sympatií nebo antipatií, které se obrací na obrovské množství
lidí, které přichází do Evropy. Zabýváme se problematikou evropského společenství, které
není připraveno zařadit tak velké množství občanů, kteří s Evropou nemají nic společného,
do svých řad. Občané poukazují hlavně na to, že migranti mění tvář měst, do kterých
přijíždějí.
Snažíme se analyzovat problémy, které vznikají v zemích, které migranty přijímají v tom
prvním okamžiku vstupu na evropskou půdu. Například problémy, které se týkají
konkrétních řeckých ostrovů, anebo jižní Itálie. Do těchto destinací přichází největší
procento těchto utečenců. Vidíme, že státy tyto přívalové vlny emigrantů nezvládají,
nezvládají je z hlediska politického, společenského ani kulturního. Vnímáme, že i
ekonomické zatížení Evropy je veliké a hlavně vidíme, že rozdíly, které nás dělí, jako je
náboženství, společenství, tradice, kultura, jazyk jsou tak veliké, že rozdělují celou evropskou
společnost. Neporozumění v uvedených tématech nepomáhá našim společnostem
k racionálnímu řešení tohoto problému.
Cílem projektu je vytvořit brožury, statistiky, slovníček první pomoci, katalogizace nemocí
apod. Sepsání různých nemocí, kterými migranti trpí, nebo nemocí, které jsou běžné v jejich
zemích. Ale připravíme i seznam běžných nemocí, které se vyskytují v Evropě právě
v průběhu zimních měsíců, protože evropské klima je jiné, nežli klima zemí, ze kterých
přicházejí. Samozřejmě k tomu je nutná spolupráce s dobrovolnickými organizacemi, které
se nacházejí na místech vylodění.
Seznámíme se s konkrétními problémy, které ztěžují zařazení migrantů do evropské
společnosti a kulturního života. Chceme poukázat na pohled, jakým se dívají různé evropské
státy na lidi, kteří do Evropy přichází a jak jsou schopni se s tímto příchodem lidsky vyrovnat.
Chtěli bychom potlačit rasismus a xenofobii a podpořit nejenom evropskou mládež, ale i
starší evropskou generaci ve filoxenii i pochopení proč migranti do našich států přichází.

Pochopitelně s masovým příchodem migrantů vzniká mnoho problémů, které se vytváří
hlavně tím, že migranti mají nepřesné, zcestné anebo žádné informace. Naše priorita je
přiblížit tyto dva různé světy a sblížit národy a mezilidské pochopení právě vzdělávacími
procesy.
Bez mezinárodní spolupráce by se nám nikdy nepodařilo vytvořit pracovní materiály, které
jsme si dali za cíl: jakým způsobem se migranti vyloďují, jaké jsou jejich okamžité potřeby,
problémy, jak se na migranty dívá ta společnost, která jim v tom prvním okamžiku pomáhá,
jak se mění společenské zvyky anebo jak se společnost přizpůsobuje migrační vlně. Toto se
týká hlavně řeckých ostrovů, ale i Athén, kde jsou migranti koncentrováni. Na řeckých
ostrovech někdy bylo migrantů více, než řeckého obyvatelstva.
Musíme mít kontakt se zeměmi, které tuto přívalovou vlnu muselo řešit okamžitě na místě.
Náš projekt je nastaven tak, že obsahuje informace, které se nadají získat bez velmi dobré a
rozsáhlé mezinárodní spolupráce.
Účastníci získají informace i o kultuře a pohledu různých společností na danou problematiku,
porovnají fobie, které se v různých státech projevují i fobie, které jsou uměle vytvořené
sdělovacími prostředky.
Budou se zabývat otázkami jako např.: jak se na celou záležitost dívají svým pohledem, jaké
mají informace, zda souhlasí či ne s masovým příchodem migrantů, jak by oni řešili migrační
problém, jak by čelili přívalu tolika lidí. Na konci projektu napíší na problémy uprchlické vlny
svůj názor, který bude podložený fakty. Tímto procesem dojdou i k duševnímu, mentálnímu
i společenskému rozvoji, protože věříme, že celou řadu věcí přehodnotí právě díky faktům a
informacím, ke kterým se dostanou a sami zpracují.

