Változó társadalmak - migránsok a reflektorfényben
műhelyfoglalkozás médiaszakos hallgatók számára
2011. október 19. szerda 10:00-17:00
Helyszín: K+K Hotel
1065 Budapest, Révay utca 24. Telefon: 269-0222
Jelentkezési határidő: 2011. október 7. (péntek)

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) budapesti irodája és a Független Médiaközpont
műhelyfoglalkozást tart „Változó társadalmak – migránsok a reflektorfényben” címmel
Budapesten 2011. október 19-én (szerdán) 10 órai kezdettel médiaszakos hallgatók
számára. A program célja, hogy az újságírói pályára készülő hallgatókat tájékoztassa
napjaink egyik fontos globális jelensége - a migráció - különböző aspektusairól,
megismertesse őket az alapvető tényekkel és adatokkal. A műhelyfoglalkozáson szó lesz
arról is, milyen a médiakép a migránsokról, hogyan lehetne pontosabban,
közérthetőbben foglalkozni e témákkal.
A foglalkozásra várjuk a téma iránt érdeklődő, az újságíróképzésben résztvevő főiskolai
és egyetemi tanárokat, előadókat is.
Az egynapos műhelyfoglalkozást Richard Cookson újságíró, a MediaWise Trust
szakértője vezeti. Richard Cookson tapasztalt újságíró, televíziós riporter és oktató.
Számos képzést vezetett nemzetközi szervezetek, köztük a Nemzetközi Újságíró
Szövetség, a UNICEF, a UNDP és az Oxfam felkérésére a világ különböző tájain. Emberi
jogi témákra és oknyomozó újságírásra szakosodott, újságíróknak tartott foglalkozásokat
Koszovóban, Lettországban, Macedóniában, Marokkóban, Moldovában és NagyBritanniában. Újságíróként több mint 30 európai és afrikai országból tudósított. Richard
Cookson jelenleg a Channel4 televíziós csatorna „Unreported world” című, díjnyertes
külpolitikai sorozatának producere.
A program tervezetét alább mellékeljük. A műhelyfoglalkozáson angol-magyar
szinkrontolmácsolást biztosítunk. A programon a részvétel ingyenes, de előzetes
jelentkezéshez kötött. Az írásbeli jelentkezéseket 2011. október 7-ig (péntekig) várjuk a
cij@cij.hu címen. A vidéki városokból érkező résztvevők utazási költségét a szervezők
megtérítik az IOM Budapest 1065 Budapest, Révay u. 12. címre kiállított áfás számla
ellenében. Szállodai elhelyezést 5 vidéki résztvevőnek tudunk biztosítani a programot
megelőző éjszakára (2011. október 18.). További részletekkel szívesen állunk
rendelkezésre a +36-1-317-5448-as telefonszámon.

PROGRAM
9:30-10:00

Regisztráció

10:00-10:15

Megnyitó - Móricz Ilona , Független Médiaközpont

10:15-11:00

Bevándorlók, kivándorlók és menekültek régiónkban, trendek a világban
Előadó: Dóra Bálint, Nemzetközi Migrációs Szervezet

11:00-11:15

Kávészünet

11:15-12:30

Hogyan mutatja be a migránsokat a média?
Oktató: Richard Cookson, MediaWise Trust (Nagy-Britannia)

12:30-13:30

Ebéd

13:30-15:00

Csoportos és egyéni gyakorlatok – a MediaWise szerepjáték-feladatai
alapján
Oktató: Richard Cookson

15:00-15:15

Kávészünet

15:15-16:00

A foglalkozások összegzése, következtetések, javaslatok

16:00-17:00

Értékelés - a műhelyfoglalkozás lezárása

A műhelyfoglalkozás része a „Migránsok a reflektorfényben” című nemzetközi
projektnek, amelynek célja az, hogy hozzájáruljon a migrációt, a harmadik országbeli
állampolgárokat és az integrációt érintő kérdések jobb megértéséhez, valamint a
témával kapcsolatos társadalmi tudatosság és médiakép javításához Magyarországon,
Csehországban, Lettországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában. A
kezdeményezés az Európai Unió támogatásával, a magyar Belügyminisztérium, a Soros
Alapítvány (Románia), a Milan Simecka Alapítvány (Szlovákia), a budapesti Független
Médiaközpont és az ERSTE Stiftung (Ausztria) társfinanszírozásával jött létre.

