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What makes you who you are?
As an increasing number of persons move across countries, new stories
and layers are woven into the social fabric of the cities we live in.
Within the communication campaign “More than migrants” in
celebration of International Migrants Day on 18 December 2021, the
Council of Europe and Intercultural Cities programme (ICC) invited
schools, migrants and cities to engage to break down the stereotypes
that reduce migrants and their identities to labels.
The campaign aims to trigger a collective reflection on the contribution
each of us can make to society when we are given the opportunity to be
ourselves, not just a stereotype.

School classes with students aged 5-11 and 12-18 were asked to create a
poem or essay as well as potential illustrations to reflect on the topic of
identity, migration, stereotypes and diversity as a value. Migrants were
invited to share personal quotes or stories and Mayors and elected
officials could submit statements in support of the day.
This publication showcases the winning submissions from schools across
the continent together with statements of Mayors and elected officials
as well as of migrants residing in the Intercultural Cities participating in
the campaign. We thank everyone who contributed to the campaign!

Qu'est-ce qui fait de vous ce que
vous êtes ?
Un nombre croissant de personnes se déplacent d’un pays à l’autre.
Elles apportent avec elles de nouvelles histoires et perspectives qui
s’entremêlent au tissu social des villes dans lesquelles nous vivons.
Dans le cadre de la campagne de communication "Plus que des
migrants" célébrant la Journée internationale des migrants le 18
décembre 2021, le Conseil de l'Europe et le programme Cités
interculturelles (ICC) ont invité les écoles, les personnes migrantes
et les villes à s'engager pour briser les stéréotypes qui réduisent les
migrants et leurs identités à des étiquettes.
La campagne vise à déclencher une réflexion collective sur ce que
chacun de nous peut apporter à la société lorsque nous pouvons
être nous-mêmes, au-delà des stéréotypes.
Des classes d'élèves âgés de 5 à 11 ans et de 12 à 18 ans ont été
invitées à créer un poème ou un essai ainsi que des illustrations
pour réfléchir au thème de l'identité, de la migration, des
stéréotypes et de la richesse que constitue la diversité. Les
personnes migrantes ont été invitées à soumettre des citations ou
des histoires personnelles et les maires et les élu-e-s ont pu
soumettre des déclarations en faveur de cette journée.
Cette publication présente les contributions gagnantes des écoles
de tout le continent, mais également les déclarations des maires et
des élu-e-s ainsi que des personnes migrantes résidant dans les
Cités interculturelles participant à la campagne. Nous remercions
toutes celles et ceux qui ont contribué à la campagne !

School: Agrupamento de Escolas de Albufeira, School E.B. 2,3 Dr. Francisco
Cabrita
School class: Portuguese as a non-native language, A1 Program (Intensive)
Teachers: Joana Cordeiro and TEIP team (Elisabete Horta and Ana Nunes)
City: Albufeira, Portugal

Liceo Artistico
della Grafica
dell’IIS “Blaise
Pascal”

The contributions on the following
pages have been submitted by the
Liceo Artistico della Grafica dell’IIS
“Blaise Pascal” in Reggio Emilia, Italy,
classes 5A and 5B as a part of a larger
joint project commemorating several
international days. The project was
carried out in collaboration with
Comune di Reggio nell’Emilia, Reggio
Emilia
città
delle
persone,
www.comune.re.it/ditutti,
Centro
interculturale MONDOINSIEME, and
Fondazione E-35.
Teacher: Sonia Ruozzi

Migrants are dangerous ignorant useless different
infected ugly fools thieves violent disrespectful dirty
#humans

Enrich your plate!

Let’s re-establish the relationships

More than a Migrant
Today was rough, I feel really stressed,
Moving back and forth, moving from school to school, moving from house to house,
Moving all about,
No point in making friends, because it would have to end.
I hear everyone whispering,
They don’t know what I’ve been through, I’m still a person.
It has made me want to be some place else,
Left alone on the playground, the saddest most nervous boy in the entire school.
Missing my family so much, and missing my home because there were memories
there,
They have probably died in this miserable war.
I had to stand up for myself, but I didn’t have the power,
Having to move, leaving family and friends.
So far away from home, having to learn a new language
It feels like a never-ending world of negativity,
A wave of negativity has come to wash me away,
A tide that could take me under.
Worried about the path to come but relieved when I saw what had become,
Continually going down the same path, my nerves constantly on alert
I am a migrant, remote and stressed but thankful,
Sighing with relief as I step into this new world.
Feeling isolated from everyone around me,
Always overthinking but never losing hope.
You feel trapped and alone, being hurt from the past.
I’m so glad I’m free from danger.
Being hopeful is key,
I am hopeful because it is looking better,
Grateful to be alive
Feeling torn apart but nonetheless accepted.
Thankful for the people that helped me when I needed help
I will be safe at least, hopeful for the future.

Y6 classes - 6MF
Crossley Fields Infant & Junior School
United Kingdom
Teacher: Nick Long

We are all students of a typical Ukrainian school. Every day we meet
before classes, sharing news, thoughts, playing and communicating. We
got used to each other, having been studying so many years together. We
are a school family, we are community!
But when someone visits our class for the first time , they can easily
notice four students who are different from the rest. And it is not only
because of their appearance, nationality, culture or something else. Yes,
they are migrants…
All of them are from Afghanistan: two boys and two girls. What
amazes us most of all is that, those children, living far away from their
country could learn Ukrainian, study our history, respect our traditions.
You know, they even have our national clothes! Vyshyvankas suit them a
lot.
Our foreign friends are always smiling, talkative and cheerful. The
destination and conditions didn’t make them depressive or violent. They
take an active part in our class life. These schoolchildren are also
hardworking. They do after class activities regularly. They study
needlecraft and attend local school for migrants, where these boys and
girls keep going studying their mother tongue. It is always so interesting to
listen to their stories about the life, customs and beliefs.
We are happy to have these students among us . They make our
class unusual and unique, they are definitely our “raisins”.

Dear children of migration,
Receive our congratulations,
Be always full of joy!

Odessa School № 85, number
of class: 7-B
Teacher - S.М. Karbatovska

Goffs-Churchgate Academy
What is a migrant?

More than migrants

Welcome to our country,
you are welcome to learn,
You are here to stay,
please don’t return,
It doesn’t matter who you are,
You may be local or come from afar,
Here we celebrate difference,
Other opinions are irrelevant,
In life we strive for equality,
We will have a world that is quality!

A person who moves from one
place to another
However, we should all still be
equal to one and other
We are all different within 8T
As individuals we should all
celebrate me
From Russian, Polish, Turkish
and Gujarati
We should all celebrate a
cultural party
We shouldn't judge people for
who they are
Instead, we celebrate people
from countries a far

Class – 8A
More than Migrants
Difference, individuality and not
using stereotypes,
Everyone knows that everyone has
rights,
We shouldn’t use labels or put
people in a box,
We should show kindness always,
forever, lots.
Those that have come far and those
that feel isolated,
They have human rights, they have
been violated.
We are more than migrants, more
than our labels,
Listen to our story, let us put our
true cards on the table.
Class – 10A
Migrant Poem
A Person is ‘More than a Migrant’
Diversity makes a place Vibrant.
Equality is the overall goal
To achieve it we each have a role
Be respectful and kind
Make up your own mind
Class 10T

Class – 8T

More than migrants
Migrants
Travelling Adapting Respecting
Everyone should have the freedom to be as
they are – a community with equality
Different Equal
Migrants
Class 9R

More than migrants
Migrants
Unique Beautiful
Travelling Fighting Fleeing
Gun Food People Bombs Shelter
Amazing Surviving Thriving
Brave Grateful
Hope
Class 7T

Hertfordshire, United Kingdom
Teacher: Suzanna Renew

Не просто мігрант
Ми, учні 9-А класу Сумського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С.
Нестеровського Сумської міської ради, вирішили
долучитися до написання есе з нагоди Міжнародного
дня мігранта, у рамках комунікаційної компанії під
гаслом «Не просто мігрант».
Тож спробуємо висловити своє бачення, роздуми про
те, який внесок у життя суспільства може зробити
кожен з нас, якщо дати усім можливість бути самим
собою, а не лише стереотипними образами. Так, ми
дійсно по закінченню свого навчання можемо зробити
свій внесок у життя суспільства, примножити багатства
та міць рідної країни. Адже серед нас,
дев’ятикласників, є спортсмени, юні майстри пензля,
відмінники в навчанні і просто не байдужі учні. До
уроків ми готуємося ретельно, пізнаємо багато нового,
створюємо проєкти, цікавимося історією свого краю,
країни. Кожен з нас не змарнував дорогоцінний час
навчання, адже перед нами скоро постане питання:
«Ким бути? Де жити: в Україні чи за кордоном?». Та
головне: усі ми повинні свідомо обрати свій шлях у
житті, бути самими собою. Зізнаємося, це зробити
нелегко. На жаль, не всі опиняються в гарному
оточенні, де всі живуть справедливо, злагоджено,
розуміють один одного.
Людина як особистість формується упродовж усього
життя. Кожен день ми зустрічаємося з новими
труднощами, знаннями, перешкодами малими чи
великими, складними чи повсякденними. Щоразу нам
необхідно пристосовуватися до певних потреб і вимог,
загартовувати свій характер та самодисциплінуватися.
А ще хочемо зазначити, що великий вплив на
можливість бути самим собою мають наші батьки, які
дали нам життя, їхня любов, виховання, постійне
піклування, взаєморозуміння.
Кожна людина – це окрема особистість із певними
задатками, знаннями, поведінкою, уміннями. На нашу
думку, особистість – це дар Божий. Новонароджені
з’являються у цей світ чисті, як білий аркуш паперу.
Про це свідчить їхня нездатність до розмови, невміння
сприймати навколишній світ. Та минає час, і немовля
починає аналізувати навколишнє середовище
поступово, пізнаючи світ навколо себе. Погляньмо на
кожного з нас, адже всі ми прийшли до школи зовсім з
маленькою дрібкою знань. Саме тут, у школі, поособливому зрозуміли, що життя прекрасне, що життя
– це багатство, яке не можна змарнувати. Звичайно, на
формування особистості великий вплив мають досить
вагомі фактори: спадковість, темперамент, задатки
(здібності, обдарованість, талант), стан здоров’я,
оточення (виховання).

Ми глибоко переконані, що оточення впливає на життя
переважної більшості людей, але сильна особистість сама
визначає власну долю.
З одного боку, у процесі виховання дитини прищеплюють
моральні принципи сім’ї. З іншого боку, розумна та
свідома особистість на певному етапі життя починає
шукати істину, прислухається до різних думок, читає
розумні книжки, міркує про важливе в житті. Тоді вплив
суспільства стає не таким сильним. У цьому зв’язку
хочеться згадати книжку Річарда Баха «Чайка Джонатан
Лівінгстон». Головний герой не хоче жити лише як
споживач. Усі члени його родини думають тільки про їжу.
Він же постійно самовдосконалюється в польоті, через що
родичі його нещадно критикують і навіть виганяють зі
зграї. Незважаючи на це, Джонатан залишається вірним
собі й згодом змінює життя зграї.Отже, соціум і
найближче оточення визначають якість життя переважної
кількості більшості людей, але сильна особистість сама
вирішує свою долю й навіть впливає на інших
Найболючішим є той факт, що на людей, які самі
вирішують свою долю, виїздять за межі рідної країни у
пошуках кращого власного життя, стають мігрантами,
іноді навішують ярлики. Не завжди людина мігрує за
велінням свого серця. Є випадки, коли у службових
справах той чи інший фахівець змушений працювати і
жити поза межами своєї Батьківщини. На таких людей, на
нашу думку, не слід навішувати ярлики мігрантів.
Та ми наведемо ще інші приклади з життя наших
однокласників і не тільки.
Сім’ї, пов’язані з тими чи іншими релігійними
осередками за кордоном, в основному багатодітні. Ними
опікуються українські діаспоряни - вихідці з України. Із-за
кордону вони постійно отримують матеріальну
підтримку. Батьки нашого учня Іллі теж збираються
мігрувати до Канади, так як чотири роки тому зробила
сім’я нашої однокласниці Щербонос Неоніли. Звичайно,
нам боляче сприймати, що учень нашого класу рано чи
пізно залишить Україну, поїде до Канади, де з часом уся
родина отримає дозвіл на постійне місце проживання.
Сподіваємося, що він обов’язково повернеться до рідної
країни.
Дійсно, кожен із нас може зробити певний внесок у життя
суспільства. Але це можливо лише тоді, коли дати всім
можливість бути самими собою, а не лише
стереотипними образами. Ми переконані, що доля
кожної людини в її руках і оточення не має суттєвого
впливу на якість її життя.
По-перше, цілеспрямована людина ніколи не звертає
уваги на негативні фактори й негаразди, які трапляються
на її шляху. Вважаємо, що ці проблеми допомагають їй
стати сильнішою та кращою.
Sumy institution of general secondary education, I-III degrees №19,
named after MS Nesterovsky Sumy City Council
Sumy, Ukraine.
Class 9-A.
Class teacher: Andriyko Nadiya Volodymyrivna

EB1/JI from Vale Pedras
Albufeira, Portugal
Poems - Teacher Sónia Pinto
Braille – Teacher José Rocha

«Еміграція» – слово, що викликає в
кожного з нас різні асоціації, воно так чи
інакше пов’язане з труднощами людського
буття та пошуками кращої долі, а ще з
навішуванням ярликів на людей, що
обрали такий шлях. Ми формуємо в нашій
свідомості парадигму, що вказує нам на те,
що всі мігранти мають дуже подібні історії.
Саме так народжуються стереотипи та
розцвітає шаблонність мислення стосовно
один до одного. Тож сьогодні моєю
головною метою стане розвіювання
найпопулярніших моделей сприйняття
людини-мігранта.
Почати хочу з того, що для мене
найголовніше, я переконана, що кожен із
нас має своє світобачення, яке
сформувалося впродовж життя на цій
планеті, досвід допомагає нам у вирішенні
та сприйнятті певних ситуацій. Те ж саме і
з питанням міграції . Людина – живий
організм, що має передусім найголовніше сенс життя. Вірогідно, ми всі розуміємо,
що саме завдяки тому, що ми є водіями
власного життя, ми зазвичай прагнемо
лише кращої долі. Тож у випадку міграції
дійсно справедливим для всіх є
твердження, що мета, яка об’єднує й
надихає, – це перш за все бажання жити
краще. А далі вже все інше, ситуації у
кожного – різні, і я вважаю просто
абсурдним підтримувати стереотип про
те, що мігрант – людина, що просто втекла
від проблем, сім’ї, залишила всіх і вчинила
дуже егоїстично. Це, напевно,
найпопулярніший стереотип. Мотиви
залежать суто від людей, а всі ми знаємо:
немає двох ідентичних осіб. Одні їдуть
задля пошуку більших можливостей, інші
для заробітку – і це нормально:
покращення рівня власного життя повинно
бути фундаментальним у кожного з нас, у
той час як інші просто мандрівники, що
займаються пошуком місця власної
гармонії.

І тут ми підходимо до найпереконливішого
аргументу, що, звичайно, доводить те, що
мігрант – це людина, яка має право на таке
життя й не повинна страждати від
неприйняття суспільством. Шлях – це певні
відрізки прожитого тобою, і, певно, те, що
дає змогу продовжувати це прийняття
рішення. Усі ми без винятку кожного дня
приймаємо десятки, а може, навіть і сотні
рішень. Так що ж спільного між мігрантами
та кожним із нас? Ми робимо свій вибір, ми
маємо повне право керувати власними
думками, згідно з якими обираємо, як
краще вчинити. Так ось і найголовніше:
мігранти зробили всій вибір, і це заслуговує
на повагу та прийняття рішення іншої
людини, саме принцип толерантності дійсно
є доречним. Інколи набагато складніше
обрати, аніж сидіти й думати, що краще
нічого не робити, щоб не погіршувати
ситуацію, ні, це так не працює. Мігранти – не
лише люди, що зробили всій вибір, а й ще й
надзвичайно хоробрі та цілеспрямовані
особистості, їм вистачило наснаги обрати бік
боротьби та нової долі, щоб не марнувати
власний час, а отже, і свого життя.
Підсумовуючи, хочу сказати: я щиро вірю в
те, що кожен із нас має своє місце в цьому
світі, і саме постійний пошук та хоробрість
стануть у пригоді кожному. Я хочу жити лише
в тому світі, де кожен має власне місце й
керує своїм життям на повну, саме так ми
зможемо існувати в гармонії із собою та
зовнішнім середовищем, тож закликаю всіх
поважати вибір іншої людини, іноді слово
підтримки та відсутність осуду можуть дати
неперевершений результат, бажаю всім
віднайти в собі сили жити та поважати
інших, і тоді наш світ точно буде кращий. Усе
залежить від тебе!
KU Sumy Secondary School
I-III degrees №15,
Sumy, Ukraine
Class - 11-b
Teacher: Ostrishko Marina Vladimirovna.

Есе «Бути самим собою»
Інколи замислюєшся, як різноманітність впливає на наше повсякденне життя в класі та за
його межами? Кожна людина – індивідуальна. Клас, у якому навчаюсь, не виняток. Усі різні:
кожен має своє коріння, полюбляє різну їжу і має улюблене хобі. Ми вважаємо, що це
нормально – бути неповторними особистостями. Цікаво спілкуватися на різноманітні теми,
дізнаватися нову для себе інформацію й пізнавати інших людей. Найчастіше на інтереси
людини, її особистий розвиток впливає суспільство та її оточення.
У суспільстві існує багато стереотипів, які іноді заважають людині самовиражатися.
Наприклад, якщо ти прийдеш у школу не так, як всі одягненим, або пофарбуєш волосся в
інший колір, то ти можеш стати об′єктом булінгу. Що можна зробити для подолання
стереотипів та забезпечення гідності й рівності для всіх? Важливо вміти правильно реагувати
на таке ставлення, мати свою думку й не піддаватися впливу. У школі повинні вчити дітей
бути толерантними. Багато учнів не знають, що це і не розуміють цього поняття. На нашу
думку, кожна людина індивідуальна, і це прекрасно!
Хто ми в своєму класі? Чим ми всі схожі і чим можемо відрізнятися одне від одного? Ми
схожі в тому, що всі хочемо закінчити школу з гарними результатами, здати ЗНО і вступити
до вузу. Відрізняємося одне від одного нашими цінностями, бажаннями, планами на
майбутнє. У кожного свої прагнення і мрії. Якось під час уроку громадянської освіти ми
обирали те, що для нас є найважливішою цінністю в житті, а без чого можна обійтися. Наша
група зупинилась на тому, що нам потрібна сила, кар′єра і здоров′я. Здоров′я, бо без нього
ніяк. Для кар′єри потрібна сила. За допомогою сили ти зможеш контролювати свою кар′єру.
Непотрібною в житті ми вважаємо скромність і довіру. Для гарної кар′єри, на нашу думку, не
потрібно довіри. Скромність теж заважає.
Під час уроків громадянської освіти, досліджуючи історію своєї родини, ми дізналися, що
деякі наші предки приїхали до Павлограда з різних місць України та колишнього Радянського
Союзу, що в наших жилах тече не тільки українська кров, а й російська, польська, німецька,
молдовська, білоруська, казахська, навіть чуваська. Це неймовірно! І це просто круто!
Більшість із нас це вразило! Хоча багато з нас вдома розмовляє російською мовою, але всі
ми ідентифікуємо себе українцями.
Узагалі, у наш час дуже багато людей емігрують в інші країни з різних причин: через кризу,
війну або низький рівень життя на Батьківщині, сподіваючись на більші заробітки, ніж вдома.
Не всі країни відкривають свої кордони для біженців та емігрантів, але в тих державах, які це
роблять, виникає ряд зобов′язань щодо цих людей. Країна повинна забезпечити мігрантів
пільгами і дати змогу заробляти собі на життя. Не кожна країна зможе виділити на це гроші
без шкоди для економіки.
Так, ми українці, якою б мовою ми не розмовляли, ким би не були наші предки. Ми дуже
хочемо, щоб Україна була розвинена і нікому з нас чи наших батьків не хотілося б виїжджати
на заробітки до іншої країни. Але, з іншого боку, нам цікаво, як у розвинених країнах
живуть? І бажано дізнатися про це не тільки з підручника чи інтернету, а побачити на власні
очі. Побачити, щоб зрозуміти, чи варто так робити в Україні, сліпо копіюючи чуже, чи обрати
власний шлях.
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What is the
Intercultural Cities
programme?

The Intercultural Cities programme
(ICC) is a Council of Europe capacitybuilding programme supporting local
authorities to design and implement
inclusive integration policies. The
programme proposes analytical and
practical tools to help stakeholders
develop
institutional
capacity
ensuring the diversity in society is
managed positively through equal
enjoyment of rights and opportunities
for all, embracing diversity as an asset
for societal development, promoting
meaningful intercultural interaction,
and
encouraging
participation
throughout the public space.
Find out more here.
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