Meghívó és részvételi felhívás
2014. évi Emberi Jogi Fórum & Börze

Tisztelt Kolléga!
Örömömre szolgál, hogy meghívhatom Önt és szervezetét az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági
Központjában (BEIK) tartandó 2014. Évi Emberi Jogi Fórum & Börzére. Az egynapos rendezvény célja a
Nemzetközi Emberi Jogi Nap méltó megünneplése az Európa Tanács gyűlöletbeszéd elleni kampányának
keretein belül, helyszínt biztosítva a párbeszédhez, a jó gyakorlatok egymással történő megosztásához,
valamint az aktivisták és civil szervezetek közötti kapcsolatépítéshez.
Egyúttal remélem, hogy az Ön szervezete is élni fog azon lehetőséggel, hogy egy tematikus workshop
megtartásával járuljon hozzá az esemény szakmai programjához. A workshopokkal kapcsolatos további
információkat a csatolt mellékletben talál.
Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács Főtitkára nemrég kiadott átfogó jelentésében úgy vélekedett, hogy
“Európa a hidegháború óta nem volt akkora emberi jogi válságban, mint napjainkban”: Sorozatos
jogsértések történnek Európa szerte, beleértve a korrupciót, az emberkereskedelmet, a raszizmust és
diszkriminációt, mindeközben pedig a munkanélküliség és szegénység több országban táptalajt nyújt az
extrémizmusnak és a konfliktusok kialakulásának. Hiányoznak a demokratikus fékek és egyensúlyok, a
szabad média és a független bíráskodás, ez pedig széleskörű korrupcióhoz és hatalmi visszaélésekhez
vezethet.

Ezzel a rendezvénnyel szeretnénk egy olyan párbeszédhez hozzájárulni, amely a fenti kihívások
leküzdésére irányul, szeretnénk továbbá teret biztosítani a résztvevők közötti információcserének és
kapcsolatépítésnek, illetve az esetleges együttműködések kialakításának.
Lévén, hogy a BEIK korlátozott befogadóképességgel rendelkezik, kérjük, hogy részvételi szándékát itt
regisztrálja, és jelezze azt is, ha részt kíván venni az “Ítélet Magyarországon” című film 18 órakor
kezdődő vetítésén. Az eseményre szervezetenként 10 fő regisztrálható.
Remélem Önt és kollégáit is üdvözölhetem December 6-án a Budapesti Európai Ifjúsági Központban!

Szívélyes üdvözlettel,

Dr. Olaf Köndgen
Igazgató
Európai Ifjúsági Központ

Tervezett program
A workshopok véglegesített programját a kiválasztás után tesszük közzé.
09:00 Regisztráció és a standok felállítása a börzéhez
09:30 Szakértői vitafórum: Az európai emberi jogi válság és a lehetséges válaszok
11:00 Szünet
11.30– 16:30 Folyamatos emberi jogi dokumentumfilm-vetítés a BEIK
Klubszobájában, válogatott filmekkel (részletes program később várható)
11:30 Az Európa Tanács Ifjúsági Igazgatósága és a partnerszervezetek által
szervezett workshopok
13:00 Hideg ebéd
14:15 Az Európa Tanács Ifjúsági Főosztálya és a partnerszervezetek által
szervezett workshopok
16:00 Szünet
16:30 Networking és börze
18:00 Az “Ítélet Magyarországon” című film vetítése, majd beszélgetés a
készítőkkel: Hajdú Eszter rendezővel és Mester Sándor producerrel
20:30 A rendezvény vége

