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OSLAVA SVETOVÉHO DŇA UTEČENCOV – 20. Jún 2012 –
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Spoznávanie osudov „odvážnych cudzincov“, ktorí nedobrovoľne
odišli zo svojich rodných krajín. Ľudí ktorí sú nútení opúšťať svoje rodiny
z dôvodu zlej politickej situácie, prenasledovania, či dokonca vojny.
Oslavu Svetového dňa utečencov organizuje Slovenská humanitná rada
v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a holandskou fotografkou Illah Van
Oijen. Akcie sa zúčastnia taktiež zástupcovia Migračného úradu MV SR a
UNHCR – Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku.
PROGRAM:

17:00 – vystúpenie multižánrovej hudobnej formácie La3no Cubano

17:15 oficiálne otvorenie akcie, príhovor organizátora a ľudí zapojených
do utečeneckej problematiky

17:40 pokračovanie koncertu a následne Dáždnikový
pochod
„Umbrella march“, medzinárodná iniciatíva do ktorej sa na Slovensku
zapájame vôbec po prvý krát
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18:30 tanečné vystúpenie utečencov z pobytového tábora v Rohovciach a
otvorenie výstavy fotografií „Zo života utečencov“, pripravenej pod vedením
holandskej fotografky Illah Van Oijen
19:30 Transglobal Refugee Crew, vystúpenie špeciálnej hudobno –
tanečnej formácie utečencov z tábora v Rohovciach: afgánsky swing a
tanečné rytmy z Konga

Ochutnávka jedál z národných kuchýň a prezentácia ručných prác utečencov
počas celej akcie.
Kontaktná osoba: Peter Devínsky, koordinátor Európskych fondov Solidarita,
0918 432 840, devinsky.peter@gmail.com
webové odkazy: www.shr.sk, www.nasiutecenci.sk,
www.nadaciamilanasimecku.sk, www.unhcr-centraleurope.org www.ecre.org

Dodávame že:
Svetový deň utečencov
Valné zhromaždenie OSN v roku 2000 vyhlásilo 20. jún za Svetový deň
utečencov (World Refugee Day). Od tohto roku oslavujeme Svetový deň
utečencov na celom svete a pripomíname si odvahu a silu všetkých utečencov.
Oslavy sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Tento dátum bol vybraný podľa
Afrického dňa utečencov a následne bol zjednotený po celom svete. Hlavným
zmyslom Dňa utečencov je poukázať na životné podmienky a problémy
utečencov, a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto problémoch. Pri
príležitosti tohto dňa sa uskutočňujú rôzne odborné a kultúrne podujatia,
konferencie, programy pre rodiny a deti. Najnaliehavejšou potrebou utečencov
v strednej Európe je, aby sa im dostalo ochrany, ktorú im nemôže
poskytnúť ich domovský štát.
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Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. Je národným
dobrovoľníckom centrom humanitných a charitatívnych organizácií, občianskych
združení a poskytujúcich pomoc, služby, starostlivosť, poradenskú činnosť v
prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí.
Do „Umbrella March“ sa tohto roku po prvý krát zapojíme aj my na Slovensku.
Dáždnik symbolizuje zodpovednú ochranu utečencov. Tisíce ľudí v celej Európe
majú každoročne v tento deň možnosť vyjadriť svoju osobnú podporu týmto
ľuďom.
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