Dolgoročni cilj projekta je krepiti sodelovanje in povezovanje občin,
regij in nevladnih organizacij v Evropski uniji, ki se neposredno soočajo
s temi problemi na svojih mejah, in na ta način spodbujati oblikovanje
ustreznih politik na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo
usklajeno in učinkovito izvajanje.
Projekt želi predvsem vzpostaviti razumevanje na vseh nivojih kaj
migracije so in zakaj do njih prihaja.
Načrtovani dogodki v letu:
20. junij od 15. do 19. ure – Svetovni dan beguncev. Dogodek na Glavnem
trgu v Mariboru, kjer bodo skupaj s partnerji potekale različne aktivnosti

26.6. od 10. do 13. ure ART KAMP Svet je pisan planet – raziskovanje in
izražanje naše kreativnosti skupaj z otroci, družinami in posamezniki, ki v
Mariboru bivajo iz drugih držav

Spomenik stoji na otoku Lampedusa, ki je tudi vodilni partner v projektu »Snapshots
from the borders«. Lampedusa je zaradi svoje lege pogosto prvo kopno, ki ga iz plovil
vidijo begunci, ko se odločijo prečkati Sredozemsko morje. Spomenik »Vrata Evrope« je
bil postavljen v spomin na več kot 15.000 beguncev, ki so svoje življenje izgubili v
Sredozemskem morju.

»Snapshots from the borders – Utrinki z mej« je triletni projekt soﬁnanciran s strani
Evropske unije v katerem sodeluje trinajst držav in 35 partnerjev. V Sloveniji v
projektu sodelujemo Mestna občina Maribor, občina Črnomelj in ISCOMET - Inštitut
za etnične in regionalne študije iz Maribora kot nacionalni koordinator. Članice smo
mesta, regije in otoki na meji, ki smo se ali se še vedno soočamo s prihodom
beguncev in njihovo integracijo v družbo. Projekt na svojem zahodu meji na Kanarske
otoke, na vzhodu na otok Lezbos, na jugu na otok Lampedusa in na severu do
Nemčije.

3. oktober, Ljubljana. Glavni dogodek, ki bo v letošnjem letu potekal v okviru
projekta »Snapshots from the borders«, v vseh glavnih mestih 13 držav
članic. Pobuda je, da Evropska unija 3. oktober razglasi za »European Day of
Memory and Welcome – Evropski dan spomina in dobrodošlice«

S projekti, ki jih izvajamo sami ali skupaj s partnerji in drugimi organizacijami želimo:
Vzpostaviti razumevanje, da so ljudje, ki prihajajo in ostajajo v Sloveniji,
v stiski in potrebujejo našo pomoč
Da moramo ponuditi pomoč vsakemu, ki jo je potreben, prispevati
k njihovemu urejanju življenjskih okoliščin na podlagi spoštovanja pravic
človeka in zagotavljanja varnosti Slovenije.

