Excellence Programme
Az elmúlt talán több mint egy évben nem telt el úgy nap, hogy a média ne foglalkozott volna a
menekülthelyzettel, és Európát, konkrétabban az Európai Uniót érintő bevándorlási hullámmal, valamint
ezek származékos következményeivel. Ez a téma beivódott a mindennapi társalgásokba, hiszen körülvesz
bennünket és kikerülhetetlenné nőtte ki magát.
Ebből kifolyólag az idei évi Excellene Programme-nak témája a The Rights of Refugees. Maga a program
2011-ben indult útnak, a résztvevő hallgatóknak pedig kiváló lehetőségük nyílik arra, hogy egy nemzetközi
kutatócsoport tagjaiként olyan neves szervezeteknek dolgozzanak, mint az Europeana, UNESCO, idén pedig
az UNHCR, azaz az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem öt magyar, valamint a Radboud University öt holland diákja dolgozik
együtt a menekültek jogairól szóló nemzetközi aktualitású témán. A hatékony együttműködés megköveteli a
személyes találkozót is, így májusig három munkahét során lesz alkalmunk arra, hogy még intenzívebben
bővítsük ismereteinket, és még mélyebbre ássuk bele magunkat a menekültek integrációjába. Az első
találkozás során a holland csapat fogadta a magyar résztvevőket, és egy héten keresztül a tevékenységünk
célján, témáján, lehetséges kutatási módszerein is gondolkodtunk. Nagyon tartalmas időszak volt, hiszen
már a második napon ellátogatunk Hágába, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy az UNHCR holland
irodavezetőjének, René Bruin-nek egy prezentáció keretében bemutassuk az elképzelésünket. A
találkozónak köszönhetően még konkrétabb elképzelésünk született arról, hogyan is tudnánk a munkánkkal
segíteni az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát. A munkahét hátralevő része pedig azzal telt, hogy keretet
adjunk a témának, pontosan megfogalmazzuk a célunkat, elképzeléseinket és a májusig tartó csapatmunka
alapjait is meghatározzuk. Ennek kialakításában jelentős segítséget kaptunk mind a magyar, mind a holland
kísérőtanárok és segítők részéről, akik nemcsak szakmai tudásukkal, de a témához kapcsolódó
gondolatébresztő előadásaikkal is hozzájárultak a munkánkhoz. Miután pontosítottuk a következő
hónapokra szóló projekttervet, konferenciahívás segítségével felvettük a kapcsolatot az UNHCR magyar
képviselőivel is, akik szintén feltárták elvárásaikat és elképzeléseiket arról, hogy milyen irányba haladjunk.
Egy ilyen jelentőségű kutatásnál nem elég csupán a tartalmi szempontokra figyelni, hanem a formai
követelményeknek is meg kell felelni, hiszen a program végén módunk van ajánlásokat megfogalmazni és
publikálni. Ebben is kaptunk támogatást, hiszen egy külön írástréninget tartottak nekünk, felhívva a
figyelmet az angol helyesírási szabályokra, sajátosságokra.
Természetesen munka után lehetőségünk nyílt Nijmegen és Hága megismerésére, közös programok
szervezésére is. Mivel hétvége is beleesett a munkahétbe, vasárnap szabadnapot kaptunk, így mindenki
tudott pihenni, kikapcsolódni vagy kirándulni az országban.
Az utolsó napon kialakításra került a következő hónapok menetrendje, a kapcsolattartás módja, határidőket
szabtunk, és a novemberi személyes találkozás helyszínén, programján is elkezdtünk ötletelni.
Az Excellence Programnak köszönhetően mindannyian megtapasztalhattuk a holland partnerekkel való
együttműködés hatékonyságát, és felemelő érzéssel tölt el bennünket, hogy egy ilyen komoly kérdésben
véleményt és kutatási alapot biztosíthatunk ahhoz, hogy országaink, valamint az ENSZ szakosított szerve új
irányelvek lefektetésével egy más típusú integrációs politikát tudjon kialakítani.

