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A 6000 lakosú Balestrate városka a szicíliai Palermo tartományban 
található, amelyben egy, a hatóságok által a maffiától elkobzott 
ingatlan ezentúl ifjúsági központként működik.

Az épületet 2009-ben egy helyi maffiózótól kobozták el, 
és Balestrate önkormányzat tulajdonába került. A nem-
zeti „Operatív program a biztonságért” keretén belül 

530 000 eurót költöttek a felújítására azzal a céllal, hogy 
a városban élő fiatalok első ifjúsági központjává alakítsák át.

Balestrate önkormányzata a központ vezetésére 2015 decem-
berében írt ki pályázatot. A nyertes ajánlatot hat helyi, nonprofit 
szervezetből álló közös vállalkozás nyerte el, amelyek egyetlen 
hálózatban egyesültek annak érdekében, hogy a város történe-
tében a legnagyobb ifjúsági részvételi projektet valósítsák meg.

A maffiától elkobzott épület ifjúsági központtá alakítása rend-
kívüli szimbolikus jelentőséggel bír abban a térségben, ahol 
a maffia továbbra is hangsúlyosan jelen van. Az olasz állam-
igazgatás elkobozza a maffiától az épületeit, és visszaadja őket 
a civil társadalomnak, különösen a fiataloknak.

Ennek eredményeképpen a központban a törvénytisztelet kul-
túrájának előmozdítását és terjesztését célzó tevékenységek 
folynak majd, növelve a fiatalok tudatosságát a jogszerűség, az 
egyenlőség, a tisztelet és a demokrácia tekintetében, segítve 
őket abban, hogy a jó úton maradjanak. Ezt olyan elkötelezett 
emberek megnyilatkozásaival és ezen megnyilatkozások ter-
jesztésével kívánják elérni, akik életüket vesztették a maffia 
elleni küzdelemben. 

A központ kulturális kezdeményezéseknek ad helyet, amelyek 
a jogszerűséget, valamint a maffia, a zsarolás és az uzsora elleni 
küzdelmet helyezik a középpontba, ezenkívül pedig önkéntes 
táborok népszerűsítését is tervezik a maffia ellen fellépni kívánó 
fiatalok számára. 

Napirenden a kultúra

A központban művészeti, színházi és zenei workshopokat is szer-
veznek a projektet irányító hat szervezet szakmai készségeinek 
teljes mértékű kihasználása érdekében. A központban állampol-
gársági tanfolyamokat, valamint tanulmányi motivációs és 
mentorálási szemináriumokat szerveznek az iskolai lemorzso-
lódás megelőzése érdekében – a szervezők meggyőződése, hogy 
a maffia elleni harc a kultúrával és az oktatással kezdődik.

„Európai laboratóriumot” (Laboratorio Europa) hoznak létre a fia-
talokat érintő uniós programok (Erasmus+, Európa a polgárokért, 
Kreatív Európa és az ifjúsági garancia) által nyújtott lehetőségek 
népszerűsítésére.

A központ így konkrét és szimbolikus helyszínként működik 
majd, ahol a törvénytisztelet kultúrájának kialakítása és ter-
jesztése folyik a biztonság érzésének megerősítése érdekében, 
hogy a régió jobb lakóhellyé váljon. A központ az állampolgárok 
– elsősorban a fiatalok – tudatosságának és a részvétel sza-
badságának terjesztését a középpontba helyező projektötletek 
otthona lesz. 

Végül pedig az EU jelenlétét is jelképezi a messzi Dél-Olaszor-
szágban a jóvátétel és a növekedés szimbólumaként az uniós 
intézmények által nyújtott lehetőségeknek köszönhetően. 

EURÓPAI UNIÓ:  
227 900 EURÓ

RULÍROZÓ ALAP: 
(NEMZETI TÁRSFINANSZÍROZÁS)  

107 500 EURÓ

RULÍROZÓ ALAP: 
(KOHÉZIÓS AKCIÓTERV)  

194 700 EURÓ
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