Изследователският проект „Пробуждане. Овластяване на младото поколение: Към нов
социален договор в южното и източното средиземноморие” (FP7-SSH-2013-2 SAHWA:
empowering the young generation; towards a new social contract in South and East
Mediterranean countries), в който участва колектив от Философско-исторически факултет
на нашия университет (доценти Сийка Ковачева, Иво Христов и Красимира Кръстанова и
докторант Пламен Нанов) вече е в последната фаза на набиране на емпирична
информация. Работата на терен с качествени методи вече е приключена, а с
количественото допитване продължава още в две страни. Първите резултати са видео
филми с биографични интервюта с млади хора от Алжир, Мароко, Тунис и Ливан. Автор на
филмите е режисьорът Марк Алмодовар с подкрепата на изследователските колективи от
тези страни.
Във всяка страна бяха проведени по две биографични интервюта (с един млад мъж и една
млада жена), които да покрият осем основни теми:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Младите хора се представят със свои думи
Представят своите виждания за младото поколение в своята страна
Споделят своите представи за възрастните и междупоколенческите отношения
Описват града/селото, в което живеят и своите основни дейности
Спомнят си детството и юношеството
Излагат виждането си за ситуацията в страната си
Споделят вижданията си за ситуацията в света
Споделят представата си за бъдещето.

Целта е всеки интервюиран млад човек да сподели своите притеснения, възможности и
аспирации.
Интервю 1. Сирин живее на остров Джерба в Тунис. Тя е на 19 години. Баща й е дошъл от
Сус, а майка й е местна. Сирин е в четвърти курс на програма по актьорско майсторство и
се готви за изпитите за матура. Тя обича да участва в пиеси и представлява Джерба в
Международния социален форум.
Интервю 2. Вайди е млад мъж от Тунис. Той е на 23 години и живее в квартал Ибн Халдун
на град Тунис. Баща му е шивач, който работи вкъщи, а майка му работи от много години
в завод за облекла. Вайди е изключен от училище и посещава професионален бизнес
курс. Неговата голяма и единствена страст е рап музиката.

Интервю 3. Мирна е на 31 години. Тя е родена и живее в Айн Ел Ремане – квартал на
Бейрут, Ливан. Тя е християнка и неомъжена. Има бакалавърска степен по педагогика, но

работи като секретарка в електрозавод. Мирна е от семейство на средната класа.
Прекарва свободното си време в посещения на кино и търговски молове.

Интервю 4. Аюб е на 22 години и живее в Казабланка, Мароко. Той не успява да завърши
университет и да получи бакалавърска степен и в момента работи без договор на няколко
места. Той свири на дарбука, занимава се с рап и обича да играе различни роли в
Културния център на фондация Абделазис Този в Казабланка.
Интервю 5. Каутар е родена в Рабат, Мароко и е на 22 години. Сега живее в Агдал,
богаташко предградие на Рабат, но се кани да се премести в Казабланка, за да живее
самостоятелно. Баща й е професор по математика. Каутар учи инженерство и има малка
компания за производство на филтри за пречистване на вода. Тя е член на Енактус – кафеасоциация на млади предприемачи.

Интервю 6. Хекмет е двадесет и две годишен и е роден в Юн, земеделски район близо до
Сайда, Ливан. Сега живее в Ремейлех и учи естествени науки в Ливанския университет в
Хадат близо да Бейрут. Обича да ходи на кино, да слуша музика и да говори с приятели.

Интервю 7. Фатма е родена и живее в Тунис. Тя е на 27 години и работи в търговска
агенция. След събитията от 2011 г., те става член на профсъюз. Завършила е гимназия
преди няколко години и е изкарала няколко резлични професионални курсове. Баща й е
бръснар, а майка й – домакиня.

Интервю 8. Интервюираният поиска да остане анонимен. Той е на 22 години и живее в
селски район на Алжир. Произхожда от скромно семейство.

