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TARTALOM

„Együtt a sokféleségben”
A kultúrák közö!i párbeszéd európai éve célja, hogy
elősegítse egymás kölcsönös megértését, közelebb hozza
egymáshoz Európa polgárait, az Európában élő népek
kulturális sokféleségén keresztül hirdesse az európaiság
eszméjét, és törekedjen az európai összetartozás érzésének
megerősítésére.
Ján Figel, az Európai unió oktatásért, kultúráért,
képzésért és i&úságért felelős európai biztos a következőket
fogalmazta meg:
„Egyértelmű, hogy Európa olyan jelentős kihívások
elő! áll, amelyek a kultúrák közö!i kapcsolatokban
gyökereznek. A 2008-as európai év jó lehetőséget nyújt arra,
hogy tanulmányozzuk, hogyan lehet javítani a kultúrák
közö!i párbeszéden és a kultúrák közö!i kapcsolatokon…
50 évvel ezelő! még az az elképzelés is elérhetetlennek
tűnt, hogy az európai integrációval sikerül közelebb hozni
egymáshoz Európa különböző népeit. Ma már láthatók az
Európai Unió eredményei… Ezért szembe tudunk nézni,
és szembe is kell néznünk a kontinens kulturális és vallási
sokszínűségéből fakadó kihívásokkal. Nem véletlenül
döntö!ünk úgy, hogy az európai év jelmondata »Együ! a
sokféleségben« lesz.”
Az év magyarországi nagykövetei: Kelemen Barnabás és
Kokas Katalin hegedűművészek, a Kerekes Band zenekar,
Polgár Judit nemzetközi sakknagymester és Varga Dániel
vízilabdázó.
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