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Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin, 
regij in nevladnih organizacij v Evropski Uniji, ki se neposredno soočajo 
s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje 
ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo 
usklajeno in učinkovito izvajanje.

V Sloveniji bodo v letu 2018 potekale, med drugim, naslednje dejavnosti:

V spomin na okoli 15.000 beguncev, med katerimi je bilo veliko otrok, 
ki so svoja življenja izgubili v Sredozemskem morju, so na italijanskem 
otoku Lampedusa postavili spomenik. Poimenovali so ga »Vrata Evrope«.

»No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove« je simbolični cilj 
mednarodnega projekta Evropske Unije »Snapshots from the borders – 
Utrinki z mej«, v katerem bo tri leta (2018–2020) sodelovalo 31 občin, regij 
in nevladnih organizacij iz 13 držav EU. Iz Slovenije sodelujejo Mestna 
občina Maribor, Občina Črnomelj in ISCOMET – Inštitut za etnične in 
regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator. 

Prireditve ob svetovnem dnevu beguncev, 20. junija. V Mariboru in 
Črnomlju bodo strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij 
spregovorili o vzrokih in posledicah begunstva v sodobnem svetu, 
o izkušnjah Slovenije glede tega problema in še posebej o ciljih 
in programu projekta EU »Snapshots from the borders – Utrinki z 
mej«. Prireditev bo spremljala glasba iz dežel migracij, v povezavi z 
sodobno evropsko glasbo.

Prireditvi » No more bricks in the wall – Nič več opek v zidove« v 
Mariboru in Črnomlju. Na javnih mestih bodo organizatorji v poljudni 
obliki prikazali najširši javnosti problematiko begunstva.

Strokovna seminarja v Mariboru in Črnomlju. Na njih bodo 
strokovnjaki poglobljeno prestavili različne vidike begunstva v 
sodobnem svetu in še posebej tista vprašanja, ki zadevajo Slovenijo.

Raziskava o mnenju ljudi, ki so doslej urejali različna vprašanja glede 
beguncev. Rezultati bodo, skupaj z drugimi spoznanji, podlaga za 
pripravo predlogov glede urejanja teh vprašanj na lokalni, državni 
in evropski ravni.   

Naša iskrena želja je razširiti informacije in razumevanje teh problemov 
med čim večje število prebivalcev Slovenije in prispevati k njihovemu 
urejanju na podlagi spoštovanja pravic človeka in zagotavljanja varnosti  
Slovenije.  


