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Mjera 1 Aktivno Europsko sjećanje

„Žene u Pokretu otpora“ projekt je nastao iz otkrića dnevnika Marije Antoniette Moro. Ta je mlada
žena, rođena na granici između Italije i Slovenije, pristupila partizanskoj borbi, i to prvo na
jugoslavenskoj, pa na talijanskoj strani.
Naš prvi cilj je potaknuti građane na razmišljanje o idealima koje su mnoge žene natjerale na akciju,
kao i o posljedicama njihova djelovanja. Naš bi svijet danas, da nije bilo onih koji su ustali protiv
nepravde, bio bitno drugačiji. Želimo razumjeti što je toliko žena ponukalo da pristupe Pokretu
otpora, što znači biti „pobunjenik/ica“ danas, te koje su glavne vrijednosti koje je ženski Pokret otpora
ostavio mlađim generacijama.
Kako bismo to učinili, razvili smo snažnu mrežu organizacija koje favoriziraju razmjenu informacija i
koja će rezultirati porastom svijesti o postancima vrijednosti koje su danas temelj europskog aktivnog
građanstva. Partnerstvo se razvilo između udruga triju susjednih zemalja: Italije (regija Friuli Venezia
Giulia), Slovenije i Hrvatske:
-

Kulturno izboraževalno društvo PiNA (SLO)
Bonawentura Società Cooperativa (IT)
La Giordola (IT)
Associazione Quarantasettezeroquattro (IT)
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia (IT)
Zaklada za poticanje partnerstva I razvoja civilnog društva (HR)
Istarska županija (HR)

Aktivnosti projekta:
-

Više od 60 radionica u srednjim školama navedenog područja (Friuli Venezia Giulia,
Slovenia, Hrvatska);
Natječaj za kratke video ili pisane uratke na temu “Žene u pokretu otpora”;
Eksurzija “stopama Žena u pokretu Otpora u Trstu”, javna prezentacija dokumentarnog filma
baziranog na dnevniku Marije Antoniette i nagrađivanje najboljeg kratkog filma/eseja u
teatru Miela, 21 Travnja 2016. u Trstu, u Italiji.
Konferencije o “Ženama u Otporu“ u Udinama, 4 Ožujka 2016 , u Italiji.

S ovim projektom, želimo u prvi plan istaknuti zajedničku borbu naših žena za one vrijednosti
koje danas svi dijelimo kao građani Europe.
Također nam je u cilju istaknuti koliko je pristupanje Pokretu otpora bio veliki i težak korak za žene
onog doba. Te ćemo primjere iskoristiti kako bismo inspirirali mlade na razmišljanje o tim
vrijednostima, žrtvama koje su pretrpjele, naslijeđu koje su nam ostavile, i promjenama koje su
njihova djela imala, i još uvijek imaju, na našu zajednicu.
Uloga žena je u velikom dijelu zatomljena i prikrivena u službenim povijesnim izvješćima i
dokumentima većine europskih zemalja. Zbog krize vrijednosti i sve raširenije pojave populizma,
Pokret otpora sve je manje zahvalna tema. Zaboravljamo da je otpor temelj na kojemu počiva
europski mir. Socijalna pomoć desetljećima nakon rada bila je izravna posljedica društvene
uključenosti, koja je potekla iz otpora - no to populisti i „buntovnici bez razloga“ zaboravljaju.
Iskustvo slabijih članova zajednice mora poslužiti kao obrazac za nove generacije Europljana koje će
prevladati ovu krizu solidarnošću.

