
 
 
Tîrgu Mureş, 
15. August 2oo3 

 

Stimate Reprezentant al Presei,  

 

În perioda recentă a anului 2003 dezbaterea pe tema posibilei Constituţii Europeene a 

monopolizat atenţia mass mediei si a publicului. Acest proces significant a fost iniţializat cu doi 

ani in urmă prin fondarea Conventului. Prima variantă a propoziţiei constitutionale a fost 

finalizată de câteva săptămâni cu participarea politicienilor din statele membre a Uniunii 

Europene căt si cu cea a ţărilor aflate la pragul aderării. Cele din urma au beneficiat astfel de o 

importantă posibilitate politica putând participa in procesul de constituţionalizare chiar înainte de 

a deveni membri Uniunii. 

Scopul Colegiului Comunitar din Transilvania (Transylvania Community College-TCC) a fost de 

a focaliza asupra posibilelor similitudini dintre provocările procesului de aderare la Uniunea 

Europeană şi caracterul problematic al relaţiilor interetnice din Transilvania folosindu-se de 

experienţa colegiilor comunitare. 

În acest an conceptul de bază a proiectului a fost elaborarea unui document concret de către cei 

50 de participanţi, cu toţii tineri reprezentanţi ai unor ONG-uri, provenind din 12 ţări europene. 

TCC 2003 a elaborat un document intitulat Propunere de Modificare privind Protecţia 

Minorităţilor din viitoarea Constituţie Comună Europeană (vezi:Anexa no.1.), obiectiv în 

consens cu procesul constituant aflat în plină desfăşurare.  

Accentul se pune pe abordarea specială: cursul este menit să redea tot ce cred, tot ce gândesc şi 

îşi doresc tinerii europeni în domeniul protecţiei minorităţilor în cadrul unui sistem politic 

comun. Iniţiativa este unică în felul ei: elaborarea unui document concret, dar şi popularizarea 

acestuia la diverse foruri civice şi politice cu certitudine va fi benefică, de bun augur pentru zona 

gazdă a evenimentului. Un deziderat major al organizatorilor îl constituie informarea opiniei 

publice din Transilvania, din România despre procesele politice actuale din Europa, 

familiarizarea lor  cu conceptul cetăţeniei europene active. 

Seminarul a fost compus din zile tematice, prima săptămână a fost menit să se prezinte realităţile 

locale şi naţionale, lărgind treptat orizontul prin introducerea dimensiunii europene, prin 

 



 
analizarea impactului pe care-l va avea lărgirea UE asupra Centrului şi Estului Europei în 

contextul actual al adoptării unei Constituţii Comune pentru Europa. În timp ce, cea de-a doua 

săptămână a fost dedicată procesului propriu-zis de lucru pe documentul propus, a dezbaterilor. 

Tinerii sunt membrii unor comunităţi minoritare sau majoritare din Cehia, Danemarca, Franţa, 

Germania, Italia, Letonia, Polonia, Olanda, Spania, Suedia, Ungaria şi ţara gazdă România. 

Pentru  informaţii în detaliu: despre proiect, raport şi eventuale reacţii puteţi să citiţi la pagina: 

www.acc.eu.org . 

În legătură cu eventualele publicaţii, analize şi rezultatele unor cercetări în legătură cu 

participarea tinerilor la formarea Europei comune puteţi citii informaţii la www.multiconflict.hu .   

Suntem convişi că prin stabilirea de contacte, prin iniţierea unui dialog continu între 

reprezentanţii ONG din diverse ţări de pe continentul european vom reuşi să oferim o imagine cât 

mai amplă a relaţiilor interetnice din România, subliniind în acelaşi timp importanţa unor 

concepte noi, actuale ca învăţământ pe toată durata vieţii (lifelong learning) şi cetăţenie activă în 

noua Europă cu ajutorul modalităţilor caracterisitice colegiilor comunitare. În opinia noastră 

aceste trăsături fac ca proiectul să se constituie într-un eveniment special, unic în felul lui 

contribuind la dezvoltarea societăţii civile din zonă. 

Mulţumim finanţatorilor amabilatatea de a contribuii la dezvoltarea acestui proiect. 

 

Informaţii suplimentare: 

Association for Community Colleges    Organizaţia gazdă: Fundaţia Studium 

Press Kit: www.acc.eu.org       www.studium.ro 

www.youth2002.org  

                                               

Cu respect, 

 

 

Coordinatorii de proiect 
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