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Rajtunk múlik a jövő: Védjük meg a bolygónkat! 

Rövidfilmverseny diákoknak 2019 

this human world – Nemzetközi Emberi Jogi Filmfesztivál 2019 

A verseny 

This human world rövidfilmverseny diákoknak 2019 

A this human world (thw) évente megrendezésre kerülő emberi jogi filmfesztivál a bécsi ENSZ 
Információs Szolgálat (UNIS) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) ausztriai irodájának 
támogatásával, valamint az osztrák, szlovén, magyar és szlovák iskolákkal együttműködésben 
megrendezi a 2019-es Emberi Jogi Rövidfilmversenyt. 

A versenyre minden 10 és 20 éves kor közötti diák önálló vagy iskolai osztályok nevezését várják olyan 
rövidfilmekkel, amelyeket az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának cikkei ihlettek. A verseny idei 
témája: „Védjük meg bolygónkat”. 

A hőség, a szárazság, a vízhiány és az erőforrások szűkössége egyre jobban hozzájárulnak a 
háborúkhoz, a szegénységhez és a migrációhoz. A klímaváltozás hatásai, az egyre több természeti 
katasztrófa és a környezet pusztulása mind közös jövőnk legnagyobb kihívásai közé tartoznak. Ezen 
kihívások leginkább a globális délen élő szegényeket sújtják. Tulajdonképpen a gazdag országok a 
legszegényebbek kárára élnek. 

Az alábbi kérdések segíthetnek elindulni: 

Hogyan védhetjük meg azokat az embereket, akiknek az 
életére a fentiek hatással vannak? 

Miben nyilvánul meg a mi felelősségünk vagy az én 
felelősségem? 

Hogyan lehetek tudatos fogyasztó? Mit veszek? Hol és 
hogyan készült? 

Milyennek képzelünk el egy fenntartható jövőt? 

A verseny célja, hogy az emberi jogokat és az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának 30 cikkét közelebb hozza a 
fiatalokhoz, és lehetőséget biztosítson a diákok számára, 
hogy észrevételeket tegyenek ezekkel a témákkal 
kapcsolatban, valamint arra, hogy a fiatal elkötelezett 
filmkészítők bemutathassák elkészült műveiket a 
nagyérdemű közönség előtt.  

A beérkezett filmeket egy neves nemzetközi zsűri értékeli. A 
zsűri által díjazott rövidfilm pénzjutalomban részesül és 
bemutatásra kerül a this human world nemzetközi 
filmfesztivál egyik estéjén Bécsben 2019. november 29. és 
december 10. között. A fiatal filmkészítők meghívást kapnak 
Bécsbe a fesztivál megnyitójára. A tíz legjobb film között egy 
közönségdíj is kiosztásra kerül online szavazást követően. Az elmúlt tíz évben beérkezett számos, 
minőségében kiemelkedő pályamunkához hasonlóan 2019-ben is várjuk a gondolatébresztő és 



izgalmas pályaműveket egyénileg a diákoktól vagy az osztályok által készített közös műveket. A 
verseny az ENSZ partnerszervezetei által nemzetközileg, valamint az osztrák, szlovák, szlovén és 
magyar helyi oktatási intézményekben is meghirdetésre kerül. 

A verseny általános feltételei: 

A versenyre minden 10 és 20 éves kor közötti gyermek és fiatal pályázhat. A filmeket a diákok 
önállóan vagy osztályként is benevezhetik. A rövidfilmek hossza legfeljebb 3 perc lehet. A filmek 
bármilyen az iskola által biztosított és / vagy a diákok rendelkezésére álló eszközzel elkészíthetők és 
szerkeszthetők. A professzionális videokameráktól kezdve a mobiltelefonok kameráin át bármilyen 
digitális eszköz használható és a film bármilyen műfajban készülhet. 

A versenyre nevezni a schulfilmprojekt@thishumanworld.com e-mail címen keresztül lehet 2019. 
június 21-ig. 

A regisztrációnak tartalmaznia kell: 
* az iskola nevét és címét, 
* az iskolai kapcsolattartó személy (tanár) nevét és elérhetőségét, valamint 
* a film elkészítésében résztvevő diákok korát és számát. 
* A diákok és a kiskorúak törvényes képviselői, a gyermekük által készített film benevezésével 

beleegyeznek abba, hogy a díjátadó ünnepségen készített fénykép és videofelvétel (a 
nyertesekről készült fényképek, interjúk a résztvevőkkel) megjelenhessen a médiában és a 
verseny szervezésében közreműködő szervezetek (UNIS, UNHCR, THIS HUMAN WORLD) 
honlapjain, valamint a közösségi médiában. 

A filmeket 2019. november 8-ig kell megküldeni az alábbi e-mail címre: 
schulfilmprojekt@thishumanworld.com 

További kérdés esetén kérjük, keresse Lara Bellont telefonon: +43/1/5855888/24 vagy e-mailen: 
schulfilmprojekt@thishumanworld.com 
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