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A régiók és városok európai hete – 
az emberekkel az emberekért

Spanyolországban élő kolumbiaiként a régiók és városok európai 
hetének Youth4Regions médiaprogramja révén hamisítatlan 
európai élményben volt részem: egyrészt kívülállóként megta-
nulhattam olyan dolgokat, amelyeket majd Latin-Amerikában 
hasznosíthatok, másrészt pedig megtapasztalhattam azt az 
élményt, hogy olyan emberek közé tartozom, akik előbb 
gondolnak embertársaikra, mint a határokra.

Amikor megtudtam, hogy részt vehetek a 
régiók és városok 2017. évi európai hetének 
Youth4Regions médiaprogramjában, azt hit-
tem, hogy csak kapcsolatépítési lehetőségről 
van szó, de ennél sokkal több volt.

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy Európa 
nem Brüsszelből, és nem is a különböző európai 
intézményekből áll: még csak nem is a különböző 
tagállamok képviselőiből. Európa a kontinensen élőkből áll. Ez 
a kijelentés segített abban, hogy megértsem, miért is fontos 
a regionális politika: az Európai Uniónak lakosai problémáiból 
és igényeiből kell kiindulnia: az emberek által megélt valóság-
ból, és abból, amit ők akarnak. 

Ezért Spanyolországban élő kolumbiaiként a régiók és városok 
európai hete során megtanultam, hogy történelmi előzmé-
nyektől függetlenül lehetséges az, hogy különböző kultúrákkal 

és nyelvekkel rendelkező országok közös projektet hozzanak 
létre a jobb jövő érdekében. A szolidaritás és az együttműködés 
légköre, valamint a bemutatott konkrét projektekkel járó fárad-
ságos munka megismerése arra késztetett, hogy feltegyem 
magamnak a következő kérdést: Latin-Amerikában a hasonló 
kultúrával és azonos nyelvvel rendelkező 20 ország miért nem 
csinál valami hasonlót?

Ugyanakkor a régiók és városok európai hetét nemcsak 
a kívülálló kíváncsiságával akartam megtapasz-

talni, hanem újságíróként és emberként is, akár 
ezeket az identitásokat egyesítve. A Brüsszel-
ben az Európa minden sarkából érkező jövő-
beli kollégákkal eltöltött napok és a helyi, 
de nagy hatást kifejtő projektek mélyebb 
megismerése megtanított arra, hogy a saját 

buborékunkon kívül rengeteg ember dolgozik 
a közössége jobbá tételén, és talán tudtán 

kívül valami nagyobb érdekében – ebben az eset-
ben az európai projekt előmozdításáért. 

Sok történet vár ezért megírásra, felfedezésre és megosztásra, 
mindegy, hogy honnan származnak vagy ki osztja meg őket, 
hiszen – Gandhi szavaival élve: „az emberi természet minde-
nütt ugyanaz, függetlenül a talajtól, amelyen járunk, vagy az 
égtől, amelyet csodálunk.”

José Manuel Cuevas

Megnyerő stílus – a szavak 
erejével
A régiók és városok európai hetének idei, október 9–12. között megrendezett 
eseménye különösen izgalmas volt Európa néhány ígéretes kezdő újságírója 
számára! A Youth4Regions médiaprogram verseny nyerteseit felkérték, hogy 
csatlakozzanak az eseményről tudósító profikhoz.
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Lépj ki a komfortzónádból, told ki 
a határaidat, és messzire eljutsz 

Bruna Tomsic, a Youth4Regions verseny győztese és gyakor-
nokként dolgozó újságíró megosztja velünk benyomásait a 
régiók és városok 2017. évi európai hetéről.

Biztos vagyok benne, hogy a régiók és városok 2017. évi 
európai hete életem egyik legemlékezetesebb tapasz-
talata lesz. Tekintettel arra, hogy az EU számos 
sikeres projektet tudhat magáénak, nem csoda, 
hogy olyan sok más újságíró-palántával talál-
koztam, akiknek ugyancsak megadatott a 
lehetőség, hogy ellátogathasson ebbe a cso-
dálatos, multikulturális városba.

Életemben először vagyok Brüsszelben, és 
nagyon hálás vagyok, hogy számos, Európa min-
den sarkából érkező tehetséges fiatallal találkoz-
hattam, kapcsolatot teremthettem uniós tisztviselőkkel, és 
néhány, az EU regionális csapata által létrehozott érdekes 
jövőbeli tervet is meghallgathattam. 

A mobil történetmesélő újságírási képzés után csak úgy kavar-
gott a fejem a digitális tudósítás lehetőségeitől. Megtudtam 
például, hogy számos különböző módon lehet tartani a telefont 
egy élő Facebook-közvetítés során, hogyan lehet egyetlen 
alkalmazással több különböző eszközről élő felvételeket köz-
vetíteni stb. Ezen tudósítási ötletekkel felvértezve könnyebb 
szívvel tértem vissza az Egyesült Királyságba, hogy folytassam 
a multimédiás újságírói szakom utolsó évét. 

Az Európai Parlamentben eltöltött idő, az Európai Bizottságban 
a 7. kohéziós jelentés sajtóközleményének közzététele során 
történő látogatás, valamint a kohéziós szövetség segített meg-
érteni az EU által végzett munka mértékét. Szeretném remélni, 
hogy a 2030-ra vonatkozó összes éghajlati célkitűzést sikerül 
teljesíteni, sikeresen kezelik majd a fiatalok munkanélküliségi 
arányát a tagállamok különböző régióiban, és sikerül rendezni 

a 2020 utáni pénzügyi kérdéseket is, tekintve, hogy a Bre-
xit-tárgyalások még mindig folyamatban vannak.  

Az utolsó este a RegioStars-díjátadón való 
részvételem rádöbbentett arra, hogy meny-
nyire fontos, hogy hatást keltsünk, hogy 
megihlessük az embereket, és hogy kihívá-
sokat állítsunk magunk elé, hogy elérjük az 
elképzelhetetlent. Szeretnék gratulálni az 

összes regionális nyertesnek és jelöltnek, mert 
őszintén csodálom a munkájukat. Mivel Horvát-

ország a hazám, rendkívül büszkén vettem tudomá-
sul, hogy a Splitből érkező EKOBIZ kapta a díjat az erőteljes 

fiatal vállalkozói rendszeréért a fenntartható élelmiszerek 
előállítását elősegítő ökológiai gazdálkodás szekcióban. Remél-
hetőleg ez sokakat ösztönöz majd a társadalmi hatás kivál-
tásában és közösségeik segítésében. Meggyőződésem, hogy 
az egység, a kreativitás és a változtatás Európa jövőjének, a 
lehetőségekkel és az elért álmokkal teli jövőnek a 
mozgatórugója. 

Bruna Tomsic
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