EurOpen Hamburg
Med 14. in 19. novembrom 2019 smo se debaterke Gimnazije Litija: Maša Cvetežar, Gala
Pregel in Gaja Starc

z mentorjema Jernejo Logaj ter Jernejem Podgornikom udeležile

mednarodnega turnirja EurOpen v Hamburgu. Drugega največjega evropskega turnirja se je
udeležilo nekaj več kot dvesto udeležencev iz 15 različnih držav ter 4 celin, zato so vse debate
potekale v angleščini.
Turnir je bil sestavljen iz osmih predtekmovalnih krogov, ki so jim sledili izločilni boji med 16
najvišje uvrščenimi ekipami. V prvih osmih krogih smo debatirali na dve vnaprej pripravljeni
trditvi (“Ta zbor bi podržavil energetska podjetja v boju proti podnebnim spremembam” in “Ta
zbor verjame, da bi morala EU kaznovati države članice, ki prodajajo orožje nedemokratičnim
režimom”) in štiri impromptu (“improvizirane”) trditve :“Ta zbor bi prepovedal politično
oglaševanje na socialnih omrežjih”; “Ta zbor bi staršem, ki ostajajo doma(“stay-at-home
parents”) plačal vsaj minimalno plačo”; “Ta zbor bi uvedel zgornjo mejo plače za profesionalne
športnike” in “Ta zbor verjame, da bi morala država finančno podpirati le umetnost tistih, ki
pripadajo manj zastopanim skupinam”. Vsi krogi od osmine finala dalje so bili impromptu.
Poznani trditvi smo zastopali na obeh straneh - na propozicijski oz. zagovorniški strani smo se
s trditvama strinjali, na opozicijski pa smo jima nasprotovali. Zaradi njune kompleksnosti in
specifičnosti smo morali v obdobju pred turnirjem narediti obširno raziskavo, tako za pripravo
naših argumentov kot tudi za negacije - torej odziv na argumente nasprotne ekipe.
Na impromptu kroge smo se pripravljali med enournim pripravljalnim časom neposredno pred
debato, med katerim smo brez pomoči mentorjev in elektronskih naprav znotraj ekipe
pripravili argumente za stran, ki nam je bila določena, kar pa je bilo povsem neodvisno od
naših stališč in preferenc. Impromptu trditve so po navadi bolj splošne in preprostejše, saj
imamo za pripravo na debato relativno malo časa, medtem ko pripravljene trditve zahtevajo
podrobno raziskovanje in številne primere ter statistične podatke za podkrepitev argumentov.
V finale turnirja sta se uvrstili ameriška in kitajska ekipa, ki sta debatirali na trditev “Ta zbor
obžaluje ponovno združitev Nemčije”. Po soglasni odločitvi sodnikov je zmagovalka turnirja
postala ekipa opozicije - China Red.

Turnir je bil odlična priložnost za izpopolnjevanje znanja angleščine, širjenje obzorij in
spoznavanje novih ljudi ter njihovih navad. V sklopu turnirja je bil organiziran tudi kulturni
večer, v okviru katerega so ekipe iz vseh sodelujočih držav predstavile značilne jedi in prigrizke
ter nekatere druge kulturne značilnosti. Časa pa ni zmanjkalo niti za ogled mesta - obiskali smo
center, pristanišče in znameniti sejem Hamburger Dom.

