MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Humana Egyesület márciusi
programjára:

Kitörés a mélyszegénységből?
HUMANA FILMKLUB - Március 22. - Bálint Ház

Pásztor Eszter, aki magas szintű fordító és angol tanár 2009-ben, - abban az évben, amikor a
Gárda még szabadon masírozott, fenyegetve a cigányságot és már történtek cigány
gyilkosságok is - elhatározta, hogy egy cigány közösség mellé áll és segít az életük jobbra
fordításában. Megtalálta Bódvalenkén azt a mintegy kettőszáz fős közösséget, amely a
legnagyobb nyomorban, munkanélküliségben, iszonyú szegénységben élt. Ennek immár
három éve. Böjte József A freskófalu legendája - Bódvalenke 2009-2011 c.
dokumentumfilmje arról a tevékenységről szól, amely ezalatt az idő alatt történt. Hogy vane remény a falu boldogulására, azt döntse el a néző…
A dokumentumfilmet 18 órától láthatják az érdeklődők a Humana márciusi filmklubjának
keretében.
A filmet követően Kitörés a mélyszegénységből? - a közösségépítés lehetőségei, kihívásai
címmel kerekasztal-beszélgetést szervezünk, melynek vendégei beszámolnak Bódvalenke
jelenlegi helyzetéről. Vendégeink: Böjte József, a film rendezője és Pásztor Eszter,
projektvezető. Az estét Dési János, újságíró, egyetemi tanár, a Roma Sajtóközpont elnöke
moderálja.
A részvétel ingyenes!
Bővebb infó a bemutatandó filmekről és a filmklubot kiegészítő programokról a Humana
elérhetőségein található: www.humanamagazin.eu, illetve a facebookon.

Háttér:
A Humana Egyesület 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy kiálljon az emberi jogok
elismerése és megismertetése mellett Magyarországon. Fő célunk a társadalmi
különbségekből fakadó konfliktusok enyhítése, valamint a szemléletformálás és a kulturális
értékteremtés elősegítése. Az egyesület tagjai mind önkéntesek, javarészt kommunikációs,
gazdasági és jogi képzésen részt vevő egyetemisták, illetve olyan fiatalok, akik szívügyüknek
érzik az emberi jogi problémákat, és tevékenységükkel aktívan hozzá kívánnak járulni a
szervezet működéséhez és céljainak eléréséhez.

Az egyesület hiánypótló szervezetnek nevezhető Magyarországon, hiszen amellett, hogy
önkéntes jelleggel, emberi jogi és társadalomkritikai online magazint működtet, havonta
emberi jogi filmklubot rendez, komplex újságírói képzést szervez fiatal leendő újságíróknak,
Kontúr címmel pedig közéleti, társadalomkritikai műsort készít a Tilos Rádióban, minden
hétfőn fél öttől. Az egyesület a civil szervezetek rendezvényein, érdekvédelmi fórumain is
rendszeresen megjelenik, és ezeknek médiafelületet biztosít, hogy ezáltal is növelje a civilek
munkájának eredményességét, hangsúlyozza a közösségi összefogás és az önkéntesség
pozitívumait. Mindemellett pedig kiemelt figyelmet fordítunk az érdekvédelem és kritikai
szemlélet terjesztésére a fentebb felsorolt csatornáink mindegyikén.
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