KLUB SENIORA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
"Spotkania z komputerem"
Temat: Europejskie lata tematyczne1
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Motywem przewodnim ogłoszonego w 1983 r. pierwszego europejskiego roku tematycznego były małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz rzemiosło. Od tego czasu, co roku, Unia Europejska wybiera jeden, konkretny temat, aby w ten sposób
zainicjować debatę w państwach europejskich i dialog pomiędzy nimi. Temat proponuje Komisja, natomiast decyzję podejmuje
Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich UE.
Celem europejskich lat tematycznych jest podniesienie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do
przeprowadzenia debaty oraz zmiana postaw. W trakcie trwania europejskich lat przekazywane są dodatkowe fundusze na
projekty lokalne, krajowe i międzynarodowe, poświęcone poszczególnym tematom. Europejskie lata tematyczne umożliwiają
również przesłanie sygnału politycznego ze strony instytucji europejskich oraz rządów państw członkowskich, zobowiązujących
się do uwzględnienia danego zagadnienia w tworzeniu przyszłych strategii politycznych. W niektórych przypadkach Komisja
Europejska może zaproponować nowe prawodawstwo związane z tematem danego roku.
Od 2004 roku Polska będąc członkiem EU wzięła udział w nast. latach tematycznych:
 2004 - Europejski Rok Edukacji poprzez Sport
 2005 - Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej
 2006 - Europejski Rok Mobilności Pracowników
 2007 - Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich
 2008 - Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
 2009 - Europejski Rok Kreatywności i Innowacji
 2010 - Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 2011 - Europejski Rok Wolontariatu
 2012 - Europejski Rok Aktywności Osób Starszych
 2013 - 2014 Europejski Rok Obywateli
 2015 - Europejski Rok na Rzecz Rozwoju
Z propozycją lobbowania na rzecz uznania roku 2016 - Europejskim Rokiem Tożsamości i Solidarności,
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a zarazem ER Filipa Kluwera jako ojca europejskiej tożsamości wystąpił gdański historyk idei Tomasz Bedyński ,
3
autor szkicu „Filip Kluwer (1580 – 1622), gdański geograf – twórca granic współczesnej Europy” .
„Europa jest pojęciem ideowym i cywilizacyjnym dynamicznie zmiennym w czasie i przestrzeni.
Dzisiejszy kształt europejskiej przestrzeni jest w znaczącej mierze dorobkiem polskiej historii i kultury tak w sferze idei, jak
też wydarzeń dziejowych je urzeczywistniających. Tu na skraju Europy, w konfrontacji z Wielkim Księstwem Moskiewskim,
chanatami tatarskimi i Turcją - najżywiej czuło się potrzebę określania jej tożsamości. Niezwykle istotną rolę w tym procesie
odegrał Gdańsk, jego nauka i obywatele oraz stale obecne w ideowej przestrzeni miasta portowego tradycje otwartości na
innych, toleranci i wolności.
W roku 2016 przypada 400-lecie określenia dzisiejszego kształtu europejskiej przestrzeni oraz 300-lecie zlecenia
empirycznego zbadania jej granic, czego dokonali sławni gdańscy uczeni. Warto wówczas przypomnieć o historycznym wkładzie
Gdańska i Polski w tworzenie fundamentów i kształtu współczesnej Europy, a także jego dzisiejszej roli w inspirowaniu dążeń
wolnościowych, pobudzaniu poczucia solidarności, burzeniu istniejących granic między ludźmi i narodami naszego drastycznie
zróżnicowanego świata – jako zwornika europejskiej przestrzeni.”
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http://europa.eu/about-eu/basic-information/european-years/index_pl.htm
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http://utw.moodle.pl/file.php/1/bedynski/gdanski-geograf-wersja-papieska.pdf
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