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EURÓPAI BIZOTTSÁG 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Brüsszel, 2013. február 1. 

„Migránsok Európában”: a Bizottság európai szintű 
multimédiás versenyt hirdet 

Milyen szerepet töltenek be és hol élnek a migránsok Európában? A Bizottság arra ösztönzi 

a 27 európai uniós tagállam és Horvátország képzőművészeti, grafikus és kommunikációs 

iskoláinak hallgatóit, hogy merítsenek ihletet a migránsok európai társadalmakhoz nyújtott 

hozzájárulásából. 

Az európai szintű verseny során a diákoknak egy műalkotást kell készíteniük, amely 

kifejezi a témával kapcsolatos véleményüket, és bemutatja, hogy a migránsok milyen 

szerepet töltenek be az életünkben. A Bizottság azon célkitűzésével, hogy ösztönözze a 

migránsok Európán belüli helyzetéről szóló konstruktív vitát, lehetőséget teremt Európa 

feltörekvő tehetségei számára, hogy bemutassák elképzeléseiket. 

A versenyben valamennyi 18 éven felüli diák részt vehet, aki valamelyik uniós 

tagállamban vagy Horvátországban lévő művészeti/grafikai/kommunikációs felsőoktatási 

intézmény hallgatója. Az iskoláknak 2013. június 21-ig kell bemutatniuk az alkotásokat az 

alábbi három kategóriában – plakát, fényképészet és videó.  

Az iskolák több művet is bemutathatnak egy, vagy akár több kategóriában is. A műveket 

először nemzeti szinten bírálják el. Ezt követően a kiválasztott legjobb alkotások 

(országonként legfeljebb tíz) egy európai zsűri elé kerülnek, amely kiválasztja azok közül 

a döntőbe kerülő legjobb harmincat, majd minden egyes kategóriában európai győztest 

hirdet. A zsűri kommunikációs, művészeti és médiaszakemberekből, valamint a 

bevándorló közösségekhez tartozó személyiségekből áll. 

A döntőbe jutott 30 európai műalkotás készítője meghívást kap egy Brüsszelben 

megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségre, amelyen várhatóan részt vesz Cecilia 

Malmström, uniós belügyekért felelős biztos is. Emellett egy különdíjat is átadnak az 

alábbi, e célra létrehozott honlapon zajló közönségszavazás nyertesének. 

A három kategóriában első díjat elnyerő hallgatók iskolái, valamint a közönségdíj nyertese 

fejenként 10 000 euró nyereményben részesülnek, amelyet oktatási célokra 

használhatnak fel. 

A verseny feltételeinek teljes körű leírása az alábbi honlapon található:  

www.migrantsineurope.eu/ 

http://www.migrantsineurope.eu/


 

 2 

Előzmények 

2011-ben a világ lakosainak száma meghaladta a 7 milliárdot, és 20,2 millió harmadik 

országbeli állampolgár élt az EU területén1. Ez az EU lakosságának (502,5 millió) 

megközelítőleg 4%-át, és a világviszonylatban mintegy 214 millióra becsült migránsok 

9,4 %-át teszi ki. Összehasonlításképpen, Kanadában él a világ teljes migráns 

népességének 3,4 %-a (7,2 millió fő, ami az ország lakosságának 21,3 %-át teszi ki), az 

Egyesült Államokban pedig körülbelül 20 %-a (42,8 millió fő, ami a teljes lakosság 

13,5 %-ának felel meg).  

Hasznos linkek 

 Cecilia Malmström honlapja 

 Kövesse Malmström biztos híreit a Twitteren 

 A Belügyi Főigazgatóság honlapja 

 Kövesse a Belügyi Főigazgatóság híreit a Twitteren  

 A „Migránsok Európában” elnevezésű verseny honlapja 

 

 

Kapcsolattartók: 

Rozsi Netta (Hu) (+36 52 311 693) 

Michele Cercone  (+32 2 298 09 63) 

Tove Ernst  (+32 2 298 67 64) 

 

                                           
1 Az EU migrációs helyzetével kapcsolatos adatok a Bizottság harmadik bevándorlási és 

menekültügyi jelentésében találhatók. 
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