EK novosti, 21. kolovoza 2018.
Izjava predsjednika Junckera povodom 50. godišnjice završetka Praškog proljeća
Danas prije točno pedeset godina završilo je Praško proljeće, jedan od najtragičnijih i najtežih
događaja u novijoj povijesti Europe. Tim je povodom predsjednik Juncker izjavio sljedeće:
„Obilježavajući obljetnicu prisjećamo se osoba koje su tragično izgubile život te odajemo počast
onima, a mnogi su od njih bili studenti, koji su hrabro i junački, licem u lice, prkosili tenkovima i
oružju. Njihova je baština danas naša odgovornost: nikad ne smijemo zaboraviti njihov pokušaj
obrane temeljnih ljudskih prava i sloboda.” Dodao je i da „se danas svi trebamo podsjetiti na to da se
sloboda i poštovanje ljudskih prava nikad ne mogu uzeti zdravo za gotovo i za njih se trebamo boriti
svaki dan […] A za to nema boljeg načina nego da odamo počast herojima Praškog proljeća. Cijela je
izjava dostupna na internetu. Izjave su dali i potpredsjednik Maroš Šefčovič i povjerenica Jourová.
„Moramo se prisjetiti onoga što smo naučili u kolovozu 1968. Sloboda nije samorazumljiva činjenica,
a bez slobode izražavanja, vjeroispovijesti ili udruživanja nema napretka. Stoga ne smijemo tolerirati
nepoštovanje međunarodnog prava i legitimnu težnju ljudi za slobodom i demokracijom.”, rekao je
potpredsjednik Šefčovič. „Sovjetski tenk na mojem kućnom pragu jedna je od prvih stvari koje
pamtim. To je obilježilo cijeli moj život. Stoga smatram da je najveći zadatak današnjice braniti
demokraciju za sve nas – Čehe, Slovake, Europljane”, izjavila je povjerenica Jourová. (Za više
informacija: Margaritis Schinas – tel.: +32 229 60524; Alexander Winterstein – tel.: +32 229 93265)
#EUandME: Komisija pokreće natječaj za mlade filmske redatelje kako bi se približila građanima
EU-a
Natječaj za kratkometražne filmove mladih redatelja u okviru kampanje #EUandME Europske
komisije počinje ovog petka i traje do 31. listopada 2018. Natječaj je otvoren za mlade europske
redatelje u dobi od 18 do 35 godina, koji se mogu natjecati u jednoj od pet kategorija: mobilnost,
održivost, prava, informatika i vještine te poduzeća. Za svaku će se kategoriju odabrati jedan
pobjednik, koji će za produkciju svojeg filma dobiti nagradu u vrijednosti od 7500 EUR i kojeg će
subvencionirati jedan od pet uglednih europskih redatelja koji sudjeluju u natječaju kratkometražnih
filmova #EUandME. Zainteresirani kandidati pozivaju se da dostave svoj nacrt kratkometražnog filma
koji prikazuje priču o utjecaju Europske unije na svakodnevni život građana te da mu prilože
videozapis u kojem će iznijeti svoju motivaciju i objasniti svoju zamisao o filmu. Priložiti treba i
poveznicu na film koji su dosad već producirali. Prijave treba dostaviti u elektroničkom obliku putem
formulara na web-mjestu natječaja (koje će biti dostupno od 24. kolovoza u 12:00 ovdje). Kampanja
#EUandME pokrenuta je zajedno s pet kratkometražnih filmova koje su režirali poznati europski
redatelji u 28 država EU-a u svibnju ove godine kako bi se potaknula rasprava o utjecaju EU-a na
život mladih. Više informacija o natječaju za mlade redatelje bit će dostupno na web-mjestu
kampanje. (Za više informacija: Christian Wigand - tel .: +32 229 62253; Inga Höglund - tel .: +32 229
50698)
Ostale vijesti iz Europske komisije možete pratiti (na engleskom jeziku) na sljedećoj poveznici:
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