Lăsaţi muzica să vorbească, lăsaţi ritmul să vibreze şi arătaţi lumii întregi ce au tinerii de spus!

Concursul
Internaţional de
Muzică pentru Tineri
Rio +20

Pentru susţinerea

Comunicat de presă
Oraşul Klagenfurt am Wörthersee din Austria a fost gazda atelierului de lucru pregătitor şi a
ceremoniei de lansare ale Concursului Internaţional de Muzică pentru Tineri Rio +20, două
evenimente istorice care au avut loc în însoritul Palat Maria Loretto, cu participarea unui grup
divers de treizeci şi doi (32) de reprezentanţi internaţionali ai tinerilor. Participanţii reprezentând
Australia, Austria, Brazilia, Bosnia şi Herţegovina, Camerun, China, Croaţia, Olanda, India,
Macedonia, Mexic, Muntenegru, Pakistan, Qatar, Rusia, Ruanda, Serbia, Africa de Sud, Marea
Britanie, Statele Unite ale Americii şi Vanuatu s-au reunit pentru o săptămână de lucru intensă, cu
scopul de a dezvolta materialele şi strategia necesare pentru implementarea Concursului
Internaţional de Muzică pentru Tineri Rio +20 pe glob împreună cu organizaţiile şi reţelele lor. Au
fost sprijiniţi de o echipă de şase (6) facilitatori internaţionali, printre care Dr. Miroslav Polzer,
secretarul general al Asociaţiei Internaţionale pentru Promovarea Abordarilor Inovatoare la
Provocările Globale (International Association for the Advancement of Innovative
Approaches to Global Challenges – IAAI), asociaţia care a iniţiat acest proiect.

Între 11 şi 15 septembrie 2011 acest grup divers a fost prezent în Klagenfurt, împărtăşind aceeaşi
pasiune: proiectarea unui concurs de muzică pentru tineri la nivel global, organizat împreună cu un

număr de parteneri şi reţele pentru tineret cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a Comisiei
Naţiunilor Unite privind Dezvoltarea Durabilă (Summit-ul Pământului Rio +20, www.uncsd2012.org)
care va avea loc în iunie 2012 în Brazilia. Pe parcursul celor trei zile atelierul de lucru a reuşit să
dezvolte un cadru al concursului, inclusiv criteriile, categoriile, premiile, strategia de comunicare,
evenimentele pregătitoare şi termenele limită, precum şi crearea paginilor de Facebook şi Twitter,
unde vor fi diseminate majoritatea informaţiilor care vin în sprijinul paginii web existente.
Rezonanţa muzicii a fost considerată de către toţi participanţii drept o exprimare puternică, ce
incită angajamentul pentru dezvoltare durabilă. Concursul va aduna mesaje muzicale de la tineri
din toată lumea, care explorează soluţii globale pentru dezvoltarea durabilă. Câştigătorii locului
întâi de la fiecare categorie (Tineri şi Copii) vor fi răsplătiţi cu o excursie la Rio de Janeiro
pentru a participa la Summit-ul Pămâmtului Rio +20 în iunie 2012 şi vor da o reprezentaţie
acolo pentru a face auzite prin muzică vocile tinerilor din lumea întreagă. Câştigătorii îl vor întâlni
de asemenea pe secretarul general al ONU, E.S. Ban Ki-Moon şi vor primi sfaturi în munca lor de
la Ambasadorii Bunăvoinţei.
Ca parte a activităţilor sociale şi a oportnunităţii de a învăţa despre regiunea care a găzduit
atelierul de lucru, participanţii au avut ocazia să cunoască şi să interacţioneze cu tinerii din partea
locului. În data de 14 septembrie au participat la un tur cu autobuzul şi au vizitat oraşele Trieste din
Italia şi Ljubljana din Slovenia, unde l-au cunoscut pe Dl. Gašper Hrastelj din partea Comisiei
Naţionale Slovene pentru UNESCO. Acesta le-a promis tinerilor că va integra concursul
internaţional în activităţile UNESCO, mai ales în Decada pentru Educaţie pentru o Dezvoltare
Durabilă. Grupul a revenit la Klagenfurt în aceeaşi seară. În dimineaţa următoare, pe 15
septembrie, participanţii au asistat la Adunarea Generală a IAAI. Majoritatea au devenit membri,
iar o parte din ei şi-au exprimat interesul de a deveni membri în Echipa de Administrare şi
Coordonare şi au fost primiţi ca atare.
Conferinţa internaţională cu tema “Cunoaştere, tineri şi bunurile globale comune – Orientarea
sistemelor de cunoaştere şi a relaţiilor între generaţii către dezvoltarea durabilă şi Rio +20”
care a avut loc de asemenea la Palatul Maria Loretto şi a fost organizată de către Asociaţia
Internaţională pentru Promovarea Abordarilor Inovatoare la Provocările Globale (www.glocha.info),
Oficiul Austriac de Legătură pentru Ştiinţă şi Cercetare din Ljubljana (www.aso.zsi.at) şi Consiliul
Academic pentru Sistemul Naţiunilor Unite – oficiul de legătură din Viena (www.acuns.org) a adus
împreună participanţi la atelierul de lucru pregătitor pentru Concursul Internaţional de Muzică
pentru Tineri Rio +20, care au fost cu toţii invitaţi ca oaspeţi speciali şi VIP. Cu toţii au avut ocazia
de a se prezenta şi de a-şi împărtăşi viziunea lor pentru viitor. Doi dintre ei chiar au fost incluşi în
program ca vorbitori pentru a ţine prezentări şi a răspunde întrebărilor publicului.

În seara aceleiaşi zile a avut loc şi inaugurarea Centrului IAAI Global Challenges (GloCha),

care va fi localizat la Klagenfurt, după transferul de la Ljubljana. Au fost prezenţi mulţi oaspeţi
speciali care doresc cooperarea ca parteneri cheie cu Centrul GloCha. Printre aceştia s-au
numărat D-na Anneliese Stoklaska, reprezentanta Ministerului Austriac pentru Ştiinţă şi
Cercetare, Dl. Blaž Golob, directorul Centrului pentru Dezvoltarea eGuvernării în Europa de SudEst, Dl. Michael Plazter, directorul Consiliului Academic pentru Sistemul Naţiunilor Unite – oficiul
de legătură din Viena şi Dl. Beppe Lovoi din partea Secretariatului Comisiei Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare Durabilă din New York. Domnul Lovoi le-a împărtăşit participanţilor la atelierul
de lucru câteva explicaţii cu privire la activităţile desfăşurate de către ONU în domeniul guvernării
dezvoltării durabile la nivel global şi sfaturi despre cum pot tinerii să se facă auziţi la Rio +20.
A urmat ceremonia de lansare a Concursului Internaţional de Muzică pentru Tineri Rio +20, o
ocazie pentru lansarea oficială a “Invitaţiei la Muzică” şi “Lăsaţi muzica să vorbească”. Unul
dintre cele mai frumoase momente a fost înmânarea unei “Declaraţii de Grup” a tinerilor
participanţi domnului Beppe Lovoi din partea Secretariatului ONU CDD, scrisă şi semnată de
către toţi participanţii la atelierul de lucru, în care aceştia îşi exprimă speranţele şi aşteptările cu
privire la dezvoltarea durabilă. Declaraţia a fost adresată, prin intermediul domnului Lovoi,
Secretarului General al ONU E.S Ban Ki-Moon şi Secretarului General al summit-ului Rio +20 la
Secretariatul ONU CDD Dl. Sha Zukang. Dl. Lovoi a promis să înmâneze declaraţia celor vizaţi şi
a încurajat IAAI şi pe toţi tinerii să dezvolte şi alte iniţiative pentru Summit-ul Pământului Rio +20.

Acest moment istoric a fost urmat de reprezentaţia oferită de corul de tineri sloveni “DANICA”,
care, împreună cu toţi cei 32 de reprezentanţi internaţionali ai tinerilor de pe toate continentele, au
cântat “We Are the World”, ca un exemplu concret că muzica are puterea de a conecta
oamenii, fără să ţină cont de diversitatea lor. Acesta a fost semnalul pentru începerea
diseminării informaţiilor despre concurs pe Internet şi prin participanţii care au devenit Ambasadori
ai concursului în regiunile, ţările şi comunităţile lor. Unii dintre ei au decis să devină Coordonatori
Regionali şi/sau Naţionali, care vor lucra strâns cu Coordonatorul Global, Coordonatorul
Comunităţi şi IAAI pentru implementarea cu succes a acestui proiect inovator.

Termenul limită pentru a trimite videoclipuri muzicale pe Internet este 15 februarie 2012, ora
24:00 GMT.
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