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Jövőképalkotó műhelymunkák Európában 
 

  

Részvételi demokrácia a zárlat alatt álló Brüsszelben – 
Tudósítás a rendhagyó belga CIMULACT műhelymunkáról 
 
November 21., szombat reggel 7:10   Rohanok a metróhoz, ugyanis ma lesz a brüsszeli CIMULACT Jövőképalkotó Műhelymunka. A 

milánói és a koppenhágai műhelymunkákkal együtt kezdjük meg azt a 30 országot és 1200 európai állampolgárt felölelő 
workshopsorozatot, amely az elkövetkező néhány hónap alatt fog lezajlani azzal a céllal, hogy felmérje, Európa állampolgárai milyen jövőt 
képzelnek el maguknak… 

7:15   Le van zárva a metró, furcsa… Szombat reggel ilyenkor már működnie 
kéne a metrónak. Hazasétálok, kocsiba be, rádió bekapcsol: „…legmagasabb 
szintű terrorfenyegetettségi készültség van érvényben tegnap éjszakától 
Brüsszelben, a metrókat lezárták, a tömegrendezvényeket elnapolták, a 

kormány különleges ülést hívott össze ma reggel.” Hmmm, ez nem kedvez a 
műhelymunkának. Hogyan fognak így a meghívottak részt venni, hogy a 
jövőjükről közösen gondolkodjanak? 

8:30   Megérkeznek az első résztvevők. Közben égnek a telefonvonalak: „Nem 
marad el a workshop?” „Törölték a vonatomat, nem baj, ha kések valamennyit?” 

A CIMULACT az „Állampolgári és többszereplős konzultáció a Horizont 2020-ról” (Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020) 

projektmegnevezés rövidítése. A projekt célja, hogy vágyainkból kiindulva jövőképeket és forgatókönyveket álmodjunk meg, és 
összekapcsoljuk a társadalmi szükségleteket a tudomány várható jövőbeli fejlődésével, és annak a technológiára, társadalomra, 
környezetre gyakorolt hatásával. Ez az első kísérlet az állampolgárok bevonásával történő felelős kutatás és innováció 
kialakítására… 

9:30   A műhelymunkához kitűzött létszámot majdnem elérjük, 35 meghívott 
állampolgár megérkezett. Ez egészen elképesztő szám a hirtelen korlátozások 
bevezetése mellett. Az asztaloknál különböző korú, teljesen eltérő szociális és szakmai 
háttérrel rendelkező állampolgárok beszélgetnek egymással. Emlékeznek, hogy milyen 
volt a társadalom 40 éve, és eszmét cserélnek arról, hogy mik a következő 40 évre 
vonatkozó vágyaik és félelmeik. A hangulat jó, az asztaltársaságok eldöntik, hogy 
legalább a mai napon nem beszélnek arról, hogy mi történt múlt héten Párizsban és ma 
reggel Brüsszelben. 

10:30   A résztvevők hátra hagyják a jelent, hogy egy képzeletbeli időutazásra 
induljanak… egy pihentető sétára 2050-be… 

11:30   A rendőrség telefonál, hogy a kormány elrendelte, minden közteret és középületet ki kell üríteni 
Brüsszelben. A CIMULACT workshopnak most azonnal véget kell vetni, mindenkinek el kell hagynia 
az épületet! „És akkor mikor folytatjuk?” – merült fel az egyik résztvevőben. „Mármint most azonnal be kell 

fejezni? De én folytatni szeretném, hiszen, nem sokszor fordul elő, hogy a jövőnkről gondolkodhatok.” „Igen, 
sajnos, ez rendőrségi utasítás, el kell hagynunk a helyszínt. Nem tudom, hogyan… hacsak nem megyünk 
esetleg az SDS* irodába, az magánépület, a 4. emeleten van, elvileg biztonságos!” „Rendben, nekem van 4 
üres hely az autómban!” „Én biciklivel megyek.” Leírom a címet, bepakoljuk az összes felszerelést, indulás! 
„A fenébe, havazni kezdett.” Ekkor Christophe megszólal: „Van egy öreg furgonom 6 üres hellyel, az 
idősebbeket szívesen elviszem!” 

12:05   Mindenki újra a jövőre koncentrál. A 35 résztvevőből 32 fő villamossal, autóval, biciklivel vagy éppen gyalog, de megérkezett. 

A délután végére befejeztünk minden CIMULACT feladatot, 6 jövőkép kristályosodott ki az oktatásra, demokráciára és fenntarthatóságra 
fókuszálva. „…fel kell találnunk a jövőt. Itt nem lehet félmunkát végezni!” 

Ez bizonyára egy jelentéktelen történet, szinte említésre 
sem érdemes. Egyesek szerint talán nem is szabadna 
ezekben a vészterhes időkben ilyen csip-csup dolgokról 
szót ejteni. Azonban azt gondolom, hogy pont ebben a 
nehéz időszakban esik különösen jól megosztani minden 
hírmorzsát, ami reményt adhat. Minden, ami az 
állampolgári tudat, a közös elköteleződés, a van tovább 
bizonyítéka, még ha parányi is, fontos üzenetet hordoz. 
És egyébként is, ez a legjobb hír most, amit Brüsszelből 
ezzel a hétvégével kapcsolatban meg tudok osztani… 

*François Jégou, az SDS (Strategic Design Scenarios, a 
CIMULACT projekt belga partnerszervezete) igazgatója 

Az eredeti blogbejegyzés itt olvasható angolul. 

 

http://www.cimulact.eu/
http://www.strategicdesignscenarios.net/lab/2015/11/22/some-citizenship-in-brussels-blackout/
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Vegyen részt a magyar műhelymunkán! 
 

  

Ön is szeretné Európa jövőjét formálni? Jöjjön el: 

CIMULACT Jövőképalkotó Műhelymunka 
2016. január 9-én Budapesten! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

A CIMULACT projektben összesen 30 európai ország 1000 
állampolgárát hallgatjuk meg, és használjuk fel a tőlük kapott 
jövőképeket az Európai Unió kutatási programjainak 
kialakításához. Szeretnénk ugyanakkor a műhelymunkáknak 
otthont adó országok saját kutatási programjaihoz is hozzájárulni. 
A célunk, hogy a kutatások olyan témákra és területekre is 
fókuszáljanak, amelyek valóban fontosak az európai emberek 
hétköznapjaiban. És itt kap szerepet Ön: szeretnénk megtudni, 
hogyan vélekedik a jövőről. Milyen jövőt szeretne saját 
magának, a szeretteinek, a szomszédjainak, illetve a 
társadalom egészének? Azzal, hogy megosztja velünk a jövőről 

alkotott elképzeléseit, segít megépíteni az afelé vezető utat. Nincs 
szüksége semmilyen speciális tudásra ahhoz, hogy a 
segítségünkre lehessen, hiszen mindenki saját életének legjobb 
szakértője.  

Jelentkezzen itt december 15-ig, és vegyen részt Ön is a 
2016. január 9-én (szombaton) Budapesten megrendezendő 
egésznapos CIMULACT Jövőképalkotó Műhelymunkán, ahol a 

többi résztvevővel csoportokat alkotva, lebilincselő és játékos 
formában álmodhatja meg a jövő Európáját.  

A program során teljes ellátást biztosítunk (kávészünetek, frissítők, 
ebéd), és az utazási költséget is előre egyeztetett módon térítjük. 

A megadott információk alapján a jelentkezőkből kb. 40 főt 
választunk ki úgy, hogy minél sokszínűbb csoport alakuljon ki. A 
kiválasztás tényéről december 20-ig értesítünk mindenkit. 

 

https://docs.google.com/forms/d/19idooQFzE9AF8Eb-p78CXYyhri49a7R0WyNNj8QKT34/edit?ts=565708c2
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Hasznos információk, kapcsolat 
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