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A Youth4Regions médiaprogram részeként a jövő újságírói képzéseken vesznek részt, 
és dolgoznak a Brüsszelben megrendezett régiók és városok európai hete keretében. 
Két fiatal újságíró, Aurore Dessaigne és Iskra Tsankova mesél tapasztalatairól.

Benne lenni az „uniós buborékban”

Azt mondják, hogy ha szereted a szakmádat, soha nem 
kell egyetlen napot sem dolgoznod az életed során. A 
régiók és városok európai hete ráébresztett arra, hogy 

mennyire dinamikus, érdekes és kellemes lehet az újságírás, ha 
szenvedélyes, hasonló érdeklődésű emberekből álló közösség 
része vagy. Minden másodpercét teljes mértékben kiélveztem. 

Amikor Brüsszelbe jöttem a régiók és városok európai hetére, 
fogalmam sem volt arról, hogy mire számítsak, eltekintve attól, 
hogy fiatal újságíróként egy több mint hatezer 
résztvevőt fogadó rendezvényről kell írnom. 
Kiderült azonban, hogy sokkal többről van szó. 
Az esemény kiváló felszólalóinak és résztve-
vőinek köszönhetően rengeteg, emészthető 
formában előadott információt tudtam meg 
az Európai Unióról mint szervezetről, valamint 
a kohéziós politikáról és a regionális fejlesz-
tésről. Megdöbbentő volt számomra, ahogyan 
a mentorainkkal és a többi fiatal újságíróval 
történő beszélgetések során el tudtunk sza-
kadni a hagyományos sémáktól, és más 
szemszögből vizsgáltuk meg a dolgokat. 

Miután Bulgáriában születtem és ott is 
élek, egyértelműen látom az Európai Bizottság által 2007 
(Bulgária uniós csatlakozása) óta társfinanszírozott pro-
jektek eredményeit. A legegyszerűbb dolgoktól – például 
két falu közötti kis közút megépítésének finanszírozásától 
– kezdve egy harmadik metróvonal megépítéséig egyértel-
műen kimondható, hogy az EU regionális politikája életeket 
változtatott meg. Amikor Brüsszelben voltam, a saját sze-
memmel láthattam belülről, hogyan működik ez a szakpo-
litika. Ezenkívül részt vettem a RegioStars díjátadó 
eseményén is, ahol számos európai kezdeményezésről 
szerezhettem tudomást, amelyek szintén jelentős helyi 

hatást fejtettek ki. Így döbbentem rá, hogy mennyire fontos 
az összefogás a pozitív változást hozó ötletek esetében, 
valamint az, hogy ezt másoknak is elmondjuk. 

A régiók és városok európai hete során a Youth4Regions 
médiaprogram versenyének gondolatát tartottam igazán 
kiemelkedőnek, amelynek célja egyrészt a kohéziós politika 
és a regionális fejlesztés jobb megértésének elősegítése, 
másrészt, és legfőképp pedig az, hogy egyetlen ötlet köré 

gyűjtse össze a fiatal újságírókat. Az 
EurActive csapatánál tett látogatás és 
az, hogy megismerhettem egy ilyen glo-
bális tájékoztatási platform dolgozóit, 
arra ösztönzött, hogy tökéletesítsem a 
tudásomat a külügyek és az újságírási 
alapelvek terén egyaránt. Amikor az iro-
dában arról beszélgettünk, hogy mit 
jelent az újságírás az ő szemszögükből, 
úgy éreztem, hogy egy nagy, Európa 
különböző részeiről származó emberek-
ből álló közösség része vagyok, amely-
nek  az  a  cé l j a ,  hogy  seg í t sen  a 
társadalomnak annak megértésében, 
hogy mi történik a világban, valamint 

hogy cenzúra nélkül hozzon létre minőségi tájékoztatást. 

A régiók és városok európai hetén való részvételemet úgy 
tudnám összefoglalni, hogy az „uniós buborékban” voltam, 
és számos rendezvényt a hamarosan profi újságíró szem-
szögéből tapasztalhattam meg. Brüsszel csodálatos város, 
de az európai intézmények meglátogatása és belső műkö-
désük megismerése nélkül a városról alkotott elképzelés nem 
volna teljes. A régiók és városok európai hetén való részvé-
telem után egyértelműen elmondhatom, hogy tudom, mi fán 
terem Brüsszel. És imádtam.  
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