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În perioada 11-15 iulie 2011, la București, s-au desfășurat lucrările școlii de vară “Noi: cetățeni
interactivi ai Europei”, cu participarea unui grup alcătuit din profesori și studenți români din
Maramureşul Istoric de peste Tisa și din Cernăuți. Şcoala de vară a fost organizată de grupul de
acțiune comună Inițiativa pentru Cultură Europeană, format din Universitatea din București,
Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina și
Asociația Convergențe Europene. Participanții la eveniment și-au propus:
1.Consolidarea legăturilor dintre spațiile culturale românești și instituirea unor parteneriate
durabile între comunitățile de români din afara granițelor și românii din România.
2.Consolidarea rolului pe care România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, îl are
în promovarea, în și prin diaspora, a dialogului intercultural european și a valorilor comune
legate de democrație, libertatea de comunicare, cooperare, multiculturalitate și toleranță.
La încheierea școlii de vară, participanții au realizat două “Capsule ale timpului”, imaginându-și
cum vor arăta românii din Ucraina peste un deceniu. Scrisorile au fost semnate de participanţi şi
au fost plasate în două sticle. La întoarcerea participantilor acasă, "Capsulele timpului" au fost
aruncate în apele raurilor Tisa si Siret.
Iata ce isi imagineaza si spera romanii din Ucraina ca le va aduce anul 2021:
1.Peste zece ani, minoritatea românească din Ucraina va fi unită, măcar în forma actuală, și
mai curajoasă.
2.Școlile românești vor exista numai dacă românii vor simți nevoia să le mențină, ca parte
constitutivă a propriei identitati.
3.Biserica își va recăpăta rolul avut în conștiința românească.
4.Presa de limba română va fi “resuscitată” și va putea sluji cauzei românilor.
Noi, românii din Ucraina, sperăm că ne vom bucura de aceleași drepturi de care se bucură și
minoritatea ucraineană din România. Dezideratul acestei școli de vară va deveni realitate, iar
noi, cu adevărat cetățeni activi ai Europei. Trecutul trebuie dat uitării, să rămână în poveștile
bunicilor, iar generația noastră să poată zâmbi Europei. Marea familie europeană, la rândul ei,
trebuie să ne zâmbească. În 10 ani, vom urma o cale europeană.
Să ne revedem peste un deceniu, într-o Europă unită și să vedem dacă timpul ne-a confirmat
speranțele. Vom exista într-o formulă nouă sau vom rămâne în umbră?
La revedere, în 2021. Semneaza:Foca Cristina
Bodnaras George
Pavalachi Minu
Palamar Cristina
Acostachioaie Mariana
Cojocar Violeta
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Slemco Tatiana
Acostachioaie Viorel
Cernov Alexandrina
Luceac Ilie
Marina Gheorghe
Dan Ana
Migali Axenia
Marina Elena
Migali Maria
Moiş Gheorghe
Huzau Ion

2/2

