NOTATKA PRASOWA
“My Voice-My Rights”, czyli wzmacnianie
marginalizowanych młodych ludzi w Europie
Kolejne dni po ogłoszeniu wyniku referendum w Wielkiej Brytanii, który poruszył Europę są czasem
intensywnych dyskusji o jej przyszłości. The IARS International Institute oraz partnerstwo projektu Abused
no More wybrało zatem doskonały moment na zaprezentowanie wyników projektu badawczego prowadzonego
jednocześnie w kilku europejskich krajach dotyczącego tego, co ważne dla młodych ludzi, jeśli chodzi
o ich prawa. Rezultatem naszej kilkumiesięcznej pracy jest raport: “My Voice – My Rights: Young, Marginalised
and Empowered by Law”, który można pobrać bezpłatnie klikając w powyższy link.
Dr. Theo Gavrielides – założyciel i dyrektor IARS, a także koordynator projektu Abused no More: „Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i nasza organizacja pozarządowa zostały wybrane przez Komisję Europejską, aby
realizować projekt, którego celem jest wzmocnienie najbardziej marginalizowanych młodych ludzi
w europejskich społeczeństwach. Dziś prezentujemy wyniki naszego badania oraz rekomendacje młodych
ludzi, którzy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii wykazali się solidarnością
i wiarą w budowanie wspólnej Europy opartej na wartościach, jakimi jest pokój i dobro wszystkich obywateli.
Potraktujmy to, jako dowód na to, że powojenne marzenie o zjednoczonej, wspólnej Europie nie jest utracone”.
Badanie zostało przeprowadzone wśród młodych ludzi w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, Polsce,
Włoszech, Rumunii oraz na Cyprze i pokazało, że brak wiedzy o podstawowych prawach prowadzi
do dalszej marginalizacji i wykluczenia. Zwiększanie świadomości marginalizowanych młodych ludzi poprzez
zapewnienie im dostępu do edukacji prawnej to sposób na ich wzmocnienie oraz wsparcie ich społecznej
integracji. Wiadomo jednak, że większość krajów europejskich nie zapewnia młodym ludziom dostępu
do edukacji prawnej, która pomogłaby im w walce o swoje prawa oraz radzeniu sobie w sytuacji doświadczania
dyskryminacji lub wykluczenia.
Silva Mendes, Dyrektor do Spraw Młodzieży i Sportu w Dyrekcji Generalnej do Spraw Kultury Komisji
Europejskiej: „Wykluczenie społeczne młodzieży to jedno z największych wyzwań, jakie stoi w tej chwili przed
Europą. Jest to złożony problem wymagający kompleksowego rozwiązania. Projekt „Abused no more”
w innowacyjny sposób przypomina o znaczeniu edukacji prawnej często pomijanej w systemie edukacji
formalnej. My Voice – My rights pozwala nam zrozumieć, że prawa jednostki nie są tylko narzędziem
zapobiegania marginalizacji, ale także odzwierciedleniem naszych europejskich wartości takich jak wolność,
tolerancja i równość. Ponowne odkrycie naszych korzeni i wspólnego dziedzictwa kulturowego może być
odpowiedzią na kryzys, w obliczu którego stoi obecnie Europa”.
Dr Howard Williamson, Profesor europejskiej polityki młodzieżowej na Uniwersytecie of South Wales: „My
Voice – My rights” współgra wraz z drugą europejska deklaracją dotyczącą zatrudniania młodych ludzi.
W związku z tym, że nierówności w Europie stale się pogłębiają potrzebujemy więcej kreatywności i inicjatywy
we wspieraniu tych, który są nimi najbardziej dotknięci. Ten raport jest pierwszym efektem projektu Abused
no More wspieranego przez program Unii Europejskiej Erasmus +. Daje on dużo nadziei i to
w bardzo właściwym czasie”.

Książka prezentująca wyniki badania może zostać sciągnięta tutaj. Publikacja została wydana w ramach
trzyletniego projektu „Abused no More: Empowering Youth and Safeguarding Professionals” (AnM),
współfinansowanego przez program Erasmus +. Jest to pierwsza inicjatywa, której celem jest rozwiązanie
problemu, jakim jest brak świadomości prawnej wśród młodych ludzi szczególnie zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem, a w szczególności tych doświadczających wielokrotnej dyskryminacji ze względu na wiek,
płeć kulturową i pochodzenie etniczne.
Faisal Kassim, Przewodniczący Rady Młodzieżowej przy The IARS International Institute: „Od zeszłego
roku około 1.1 miliona uchodźców z Syrii, Afganistanu i Iraku dostało się do Europy. Wiele z nich to kobiety,
które często nie są świadome swoich praw. Brak tej wiedzy sprawia, że są one znacznie bardziej narażone
na dyskryminację czy innego rodzaju nadużycia. Publikacja w ramach projektu Abused no More nie mogła
ukazać się w lepszym czasie. To, co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa to fakt, że w pełni uwzględnia ona głos
młodych ludzi”.
Wyniki badania oparte są na analizie literatury przedmiotu dostępnej w sześciu językach oraz informacjach
zgromadzonych w trakcie badań terenowych. W trakcie wywiadów grupowych oraz indywidualnych udało
nam się porozmawiać z 84 młodymi ludźmi oraz przedstawicielami ponad 20 organizacji z krajów biorących
udział w projekcie. Badania zostaną zaprezentowane na międzynarodowej konferencji organizowanej przez
Action for Equality, Support, Antiracism (KISA), która odbędzie się 22 września 2016 roku na Cyprze. Aby
dowiedzieć się więcej o konferencji i projekcie napisz do nas: e.piechowska@interwencjaprawna.pl

Nota dla redaktorów:
Całość raportu można pobrać tutaj: http://www.abusednomore.
org/e-book-download/
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tutaj: http://www.abusednomore.org/e-book-download/
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