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NEWSLETTER 1 
 

Armenia - Emigrarea forţată şi păstrarea identităţii armenilor 

Păstrarea identității etnice de către armenii din diaspora, din toate centrele, fie ele mai 
mari sau mai mici, în condițiile geopolitice și sociale complexe actuale, este o 
caracteristică extraordinară a națiunii noastre. 

100 de ani de impunitate în ciuda genocidului armenilor din Imperiul Otoman, 
afectează realitatea noastră curentă. Acest conflict lung de 100 de ani, are implicații 
atât naționale cât și internaționale. 

Genocidul și migrația forțată au influențat puternic aspectele sociale, culturale și 
economice actuale. Există numeroase exemple atât de repatrieri (perioadele 1920-30, 
1946-47 și în prezent) cât și de migrații în Rusia și în alte țări, datorită condițiilor sociale 
dificile de astăzi. 

În cadrul proiectului iRemember, vom analiza păstrarea identității armene în diferite 
perioade istorice, de-a lungul mileniilor de migrație forțată, prin influențele și modul în 
care aceasta s-a reflectat în cultură: povestiri, date specifice și indicatori culturali, cum 
ar fi folclorul, cântecele populare, dansul, literatura (proză și poezie), arta țesutului 
covoarelor și pictura. 

 

Spania - Promovarea agriculturii în rândul tinerilor 

Din momentul în care Spania a devenit membru al UE în 1986, sectorul agricol spaniol 
a trebuit să respecte politicile europene. Ca urmare, mulți dintre cei cu culturi agricole 
la scara mica, în special legate de cultivarea strugurilor și producția de lapte, au fost 
forțați să-și încheie activitatea. În comparație cu alte țări din Europa de Vest, în Spania 
există un procent scăzut de teren destinat agriculturii. In anii '80, aproximativ 5 
milioane de hectare au fost destinate producției permanente de pomi fructiferi, 
plantații de măslini și vii. De fapt, există un boom în cultivarea viței de vie, pe care unii 
îl compară cu boom-ul din construcții. 
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Tinerii din zonele rurale, de multe ori s-au văzut marginalizați atât prin decizii, 
formulări și dezvoltări de politici rurale, cât și a proceselor de luare a deciziilor legate  

de politica de tineret. Oricum tinerii din zonele rurale sunt mult mai afectați decât alte 
subgrupuri, de tranzițiile care au loc în societatea contemporană. 

Tinerii care trăiesc în zonele rurale se confruntă cu numeroase probleme: 
marginalizarea, lipsa resurselor proprii, un nivel educațional mai redus faţă de cel 
exixtent în orașe  și perspective reduse de dezvoltare a carierei. Locurile de munca în 
agricultură – altă dată principala sursă de locuri de muncă în mediul rural - sunt în 
prezent destul de puţine. Având în vedere aceste dificultăți, tinerii trebuie să aleagă 
între a rămâne în mediul rural sau să caute alte oportunități în orașe. 
 

Portugalia - Tranziția la noul sistem și la normele UE în domeniul agricol; 
Creșterea gradului de conștientizare privind oportunităţile din 
agricultură în rândul tinerilor 

Scopul nostru în acest proiect este de a crea un un memorial, un tribut adus celui mai 
important sector economic din regiunea Baixo Alentejo - agricultura, cu impactul 
acesteia în planurile istoric, social și cultural. Noi știm că agricultorii sunt actori foarte 
importanţi în zonele rurale, pe care UE nu își poate permite să îi piardă. Experiența și 
abilitățile lor nu sunt dobândite din cărţi, ci sunt transmise din generaţie în generaţie. 
De asemenea, ne propunem să creştem gradul de conștientizare în rândul tinerilor 
asupra faptului că agricultura este un domeniu strategic important, pe care ei îl pot 
dezvolta, încurajându-i să-şi deschidă întreprinderi mici în acest domeniu și să lupte 
împotriva abandonului școlar timpuriu și a șomajului (în special în rândul tinerilor). 
Astfel, încercăm să creăm un memorial al comorilor agricole, în care persoanele în 
vârstă să împărtășească cunoștințele lor tinerilor. Noul CAP prevede fonduri pentru 
cumpărarea de terenuri, mașini și echipamente, oferindu-le tinerilor oportunitatea de 
a-şi demara propria afacere și de a crea locuri de muncă. 

Instituția noastră va face un studiu comparativ între agricultura practicată înainte de 
1974, perioada de dictatură a lui Salazar, în maniera lui Franco și Mussolini şi cea de 
după 1974, când Portugalia a devenit republică democratică, precum și efectele intrării 
în Uniunea Europeană în 1986. 

Prin intermediul acestui proiect, instituția noastră va compara rezultate din domeniile 
social, cultural și economic: 

 Culturile agricole din regimul dictatorial şi cele din perioada democratică; 
 Metodele tradiționale de plantare versus noile metode tehnice din agricultură; 
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 Utilajele şi echipamentele folosite şi evoluţia acestora; 
 Hainele; 
 Viaţa cotidiană, cultura și tradițiile, cum ar fi relațiile, dragostea, căsătoria, 

cântecele etc. 

 

România – Tranziţia de la dictatură la democraţie 

În Romania, în cadrul proiectului iRemember, Asociația 'EUROED' va implementa un laborator 
de amintiri care abordează tema tranziției de la dictatură la democrație și economia de piață. 
Mai mult de 40 de ani, unul dintre regimurile comuniste cele mai severe și dictatura ceaușistă 
au lăsat ca moștenire o societate coruptă, un sistem educațional ineficient și deficit tehnologic. 
Dar cel mai greu de schimbat sunt însă obiceiurile și practicile înrădăcinate în gândirea 
oamenilor. Liberalizarea pieței a arătat că forța de muncă era calificată pentru a lucra într-un 
sistem centralizat, controlat de stat, inadecvată însă pentru economia de piață. Unele 
persoane sunt prinse încă în perioada dificilă de tranziție și acest lucru se poate vedea în 
special în cazul celor cu vârsta de peste 60 de ani, pentru care, după ce au trăit cea mai mare a 
vieţii lor într-o societate comunistă, este foarte provocator - daca nu chiar imposibil, să se 
adapteze la cerințele noului stil de viață. Eșecul adaptării a făcut ca mulți dintre ei să ajungă 
șomeri sau să trăiască la limita sărăciei şi să regrete zilele în care aveau certitudinea unui loc de 
muncă și a unei locuinţe repartizate de stat. În plus, convingerea că este de datoria statului de 
a asigura aceste facilități cetățenilor săi, este încă răspândită în rândul multor oameni în vârstă, 
în ciuda realității din sistemul actual. 

Obiectivele principale ale acestui laborator de amintiri sunt: 

1. Generațiile tinere să cunoască și să înțeleagă mai bine perioada comunistă, pe care o 
cunosc doar din cărțile de istorie, 

2. Ambele generații să fie mai tolerante, pentru a evita un conflict intergenerațional și pentru 
a nu-i blama pe nostagicii comunismului, 

3. Dezvoltarea de activități intergeneraționale comune, cum ar fi: învăţarea meșteșugurilor 
tradiționale versus folosirea computerului/Internetui, transmiterea folclorului, a 
cântecelor și dansurilor populare etc.. 

 

UK  - "Problemele » 

Problemele din Irlanda de Nord sunt manifestarea modernă a unui vechi conflict legat de 
prezența britanică în Irlanda. Deși cu rădăcini vechi de secole, problemele moderne pot fi 
urmărite în special din momentul împărţirii Irlandei în Irlanda de Nord și Republica Irlanda (mai 
1921). Un punct cheie al conflictului îl reprezintă statutul constituțional al Irlandei de Nord. 
Unioniștii și cei loiali coroanei britanice (loialiști), predominat de credință protestantă doresc 
ca Irlanda de Nord să rămână parte integrantă a Regatului Unit, în timp ce naționaliștii, 
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republicanii, predomint de credință catolică aspiră la o Irlandă independentă unită. Problemele 
s-au aprins datorită cererilor catolicilor pentru drepturi civile, în special după marșul desfăşurat 
în Derry (octombrie 1968). Inspiraţi de mișcarea pentru drepturile civile din America, a lui 
Martin Luther King Jr., catolicii s-au opus ideii ca protestanţii să domine în guvern și în poliție 
(în timp ce minoritatea catolică era discriminată în toate aspectele vieții sociale), întâlnirea lor 
cu opoziţia degenerând în violență. Conflictul a escaladat pe toate părțile, străzile fiind 
invadate de forțele de securitate britanice dar şi de grupările paramilitare irlandeze recrutate 
din comunitățile proprii. Tragedii majore, cum ar fi  Bloody Sunday în Derry și bombardarea 
Shankill Road în Belfast, au exacerbat și au escaladat în continuare tensiunile și crimele 
sectare. Datele arată că mai mult de 3.600 de asasinate au avut loc în toată acestă perioadă. In 
1998, a fost încheiat un acord de pace, Good Friday Agreement, care a însemnat încetarea 
oficială a ostilităților și sfârșitul problemelor, dar tensiunile sectare și ideologice pot fi încă 
simțite, iar moștenirea unui trecut tulbure continuă şi astăzi să aibă un mare impact  în Irlanda 
de Nord. 

 

Imigraţia în Italia 1990-2010 

În ultimii ani, în Italia, a fost  înregistrată o creștere rapidă a numărului de rezidenți străini, 
numărul acestora  crescând de la 649.000 de straini la sfârșitul anului 1991 la 1.341.000 de 
străini în 2000, aproape dublu în zece ani. Fenomenul imigrației a devenit masiv, mulți 
imigranți provenind din Peninsula Balcanică, datorită conflictelor cauzate de divizarea fostei 
Republici Federale Iugoslavia. Dar creșterea reală a imigrației a început în 2000: în acești ani, 
pentru perioade scurte de timp au fost eliminate vizele iar persoanele expatriate care erau 
deja în Italia au intrat pe piața informală a muncii. Odată cu această creștere a prezenței 
străine, Italia a intrat în rândul societăților multiculturale: peste 600.000 de copii născuți în 
Italia provin din părinți străini; 700 de studenți  sunt copii de imigranți şi mai mult de 2.000.000 
de muncitori, adică mai mult de unul din zece sunt străini. 

 


