Paweł Włodkowic Institute

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
„1990/Demokratijos procesų transformacija Rytų bloko šalyse“

1990 metai tapo komunistinio režimo žlugimo bei Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių
demokratijos formavimosi metais. Daugelyje VRE šalių įvyko pirmieji visiškai laisvi parlamento,
prezidento ir vietos valdžios rinkimai. 1990 m. suvienijus dvi Vokietijos valstybes, ne tik patys
vokiečiai, bet ir jų rytiniai kaimynai lenkai, čekai ir slovakai (anuomet – čekoslovakai) turėjo iš
naujo užmegzti santykius su senu / nauju kaimynu, su kuriuo juos siejo bendra ir dažnai
komplikuota istorija nuo pat Antrojo pasaulinio karo. 1990 metai taip pat buvo naujos eros pradžia
Baltijos valstybėms, tokioms kaip Lietuva, kuri tapo pirmąja regiono šalimi, paskelbusia
nepriklausomybę po 50 metų trukusio sovietų valdymo.

Projekto tikslai:
1) Gilinti žinias apie pokyčius, prasidėjusius 1990 m. kaimyninėse Rytų bloko šalyse,
sudarančiose konkretų pasienio regioną: Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje
(Baltijos šalių atstovas projekte);
2) Didinti supratimą apie politines, socialines ir ekonomines pertvarkas, atsiradusias dėl
komunistinės praeities; kaip buvo įveikti istoriniai konfliktai ir ginčai, kilę tautinių
mažumų (kurioms komunistinis režimas nesuteikė teisių) kontekste;
3) Suteikti žinių visiems suinteresuotiems asmenims, ypač jaunimui, akcentuojant
išvadas, kurias mes, šiuolaikiniai europiečiai, galime padaryti iš to meto istorijos.

Projekto veiklos:
1) Liudininkų ir 1990 m. įvykių dalyvių audiovizualinių pasakojimų rinkimas;
2) Pilietiškumo seminarų vedimas mokiniams (700 dalyvių);
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3) Parodų rengimas;
4) Tinklalapio sukūrimas;
5) Tarptautinių diskusijų apie 1990-ųjų pokyčius organizavimas.

Projekto partneriai:
1) Europos santarvės fondas „Krzyżowa“, Lenkija;
2) Paweł Włodkowic institutas, Lenkija;
3) Stiftung Adam von Trott, Imshausen e.V., Vokietija;
4) Post Bellum, Čekijos Respublika;
5) Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, Lietuva.

Projektą nuo 2020 m. lapkričio iki 2022 m. kovo mėn. įgyvendins istorikai, specialistai,
mokytojai ir mokyklų jaunimas iš Lenkijos, Vokietijos, Čekijos ir Lietuvos.

„Europa piliečiams“ yra Europos Sąjungos programa, siūlanti finansavimą iniciatyvoms,
kuriomis stiprinamas Europos atminimas ir skatinamas pilietinis dalyvavimas ES mastu. Viena iš
programos remiamų krypčių – Europos atminimas. Šia kryptimi remiama veikla, kuria skatinama
svarstyti Europos kultūrų įvairovę ir bendrąsias vertybes plačiausia prasme, atsižvelgiant į lyčių
lygybę. Lėšos bus skiriamos iniciatyvoms, skirtoms svarstyti totalitarinių režimų (visų pirma, bet
ne tik nacizmo, dėl kurio įvykdytas Holokaustas, fašizmo, stalinizmo ir totalitarinių komunistinių
režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Ši
kryptis taip pat apims veiklą, susijusią su kitais lemiamos reikšmės momentais ir svarbiais
pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais.

