Diák-diplomaták
Melyik fiatal nem ábrándozik legalább egyszer arról, hogy diplomata lesz? Nekünk, az
Ady Endre Gimnázium diákjainak immár sokadszor adatott meg a lehetőség, hogy
kipróbáljuk magunkat ebben a szerepben: idén is részt vettünk a budapesti Karinthy Frigyes
Gimnázium által megrendezett diák ENSZ-konferencián. Tanáraink örömére meglepően
sokan, tizennégyen is vállaltuk az ezzel járó kihívást. A részvételhez elengedhetetlen a
nemzetközi politikában való tájékozottság, a világot foglalkoztató témákban való jártasság, a
jó szónoki képesség és a talpraesettség, mivel a rendezvényen egy idegen ország érdekeit kell
képviselnünk, és esetenként megvédenünk. Mindezt pontosan úgy, ahogyan az a valódi
Egyesült Nemzetek Szervezetében zajlik: bizottságokba és tanácsokba tömörülve vitatunk
meg különböző ügyeket és problémákat, amelyek megoldására javaslatokat nyújtunk be, és
szavazunk. A konferencia komolyságát és színvonalát fokozza, hogy a diplomatákhoz illő
öltözék (öltöny, illetve kosztüm) viselete kötelező. A hab a tortán pedig az, hogy a
rendezvény nemzetközi – érkeztek résztvevők Angliától Portugálián át Szlovákiáig –, mindent
angol nyelven beszélünk meg, így természetesen megfelelő szintű nyelvtudás is szükséges.
A 2010-es KarMUN (Karinthy Model United Nations, azaz Karinthy Modell ENSZ)
fő témája a gazdasági válság volt, amelyről az Országházban megtartott nyitóünnepségen és a
konferencián is vendégszónokok tartottak előadást. A napirendre tűzött témák azonban
változatosak voltak: a nigériai keresztények és muszlimok konfliktusa, a fogyatékkal élők
jogainak védelme, az élelmiszerhiány leküzdése és a szélsőséges ideológiák terjedése is heves
viták tárgyát képezte. A konferencia mindhárom napja fárasztó és szellemileg kimerítő volt,
de a szervezők gondoskodtak róla, hogy a kemény munka után lazíthassunk egy kicsit: a
második, szombati estén egy bálon vehettünk részt, ahol (végre) informális keretek közt is
megismerhettük „diplomata-kollégáinkat”, a gondosan összeállított műsort követően pedig jót
táncolhattunk. Vasárnap került sor a nem hivatalos záró bulira egy közeli szórakozóhelyen.
Ezekkel a programokkal színesítve a konferencia mindannyiunk számára életre szóló élményt
nyújtott, hiszen nem csupán a globális társadalom égető problémáit beszéltük meg, de
megismerhettük a világ különböző tájain élő kortársaink nézeteit, véleményét is. Bár
mindössze három rövid napot töltöttünk együtt, barátságok, sőt, szerelmek is szövődtek, és jó
viszony alakult ki köztünk, résztvevők és a szervezők között is – akik szintén diákok voltak.
A KarMUN konferencia az egyik legizgalmasabb emlékem gimnazista éveimből.
Noha jövőre már egyetemista leszek, így nem vehetek részt rajta, szívből remélem, hogy az
adysok újabb generációi is felismerik a benne rejlő tanulás és új ismeretségek lehetőségét, és
bátran jelentkeznek rá!
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