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,,...mert vé tkesek közt cinkos aki né ma"

A strasbourgi szé khely  Európa Tanács általában 1e-
lent s esemé nyek szí nhelye, amelyek sorából azon-
ban különösen kiemelkedik az október l1-13. között
megrendezett,,Európai Rasszizmus, Faji Diszhrimináció,
ldegenqq liilet é s Intolerancia Elleni Konferencia", Ezze| az
,,öreg kontinens" a 200l  szé n Dé l,Afrikában sorra ke-
rül  Rasszizmus EIleni Világkonferencia el ké szí té sé -
hez iárult hozzá,

A rendezvé nyen a magyar kormányküldöttsé g mel-
lett ré szt Vett a nemzeti é s etnikai kisebbsé gi iogok
országgy lé si biztosa is, aki a Magyal KöZtársaság á1-

landó ké pvisel ie az Európa Tanács Rasszizmus é s In-
tolerancia El]eni Bizottságában (aZ ECRt-ben).

AZ ENSZ tagországok küldöttej l997-ben a világ-
szervezet 52- ülé sszakán határozták el, hogy legké -
s bb 200l -ben világkonferenciát rendeznek a rassziz-
mus ellen, amely a világkonferenciák sorában immár
a harmadik lesz (az Emberjogi Világkonferencia Bé cs,
1993,; é s a N k Világkonferenciája Peking, l995.
után),

A Strasbouí gi konferenciát Mary Roú inson asszony,
az ENSZ Emberjogi F biztosa, a Rasszizmus Elleni Vi-
lágkonferencia f titkáIa nyitotta meg. Beszé dé ben
hangsú lyozta, hogy a leglé nyegesebb kiinduló pont a
Iasszizmus é s idegengy lölet jelent sé gé nek felisme-
ré se korunk Európájában, Nem hunyhatunk szemet
afölött, ami ma köIülöttünk törté nik. Mindennapossá
váltak a í asszizmus é s idegengy lölet jelensé gei:
megemelkedett a kü]földiekkel, menedé kjogot kór k-
kel é s a kisebbsé gekkel szembeni türelmetlensé g, a
kisebbsé gi csoportokka1 szembeni rend ri atrocitások
száma; er södött a munkahelyi diszkrimináció é s a
SZolgáltatási szfé rában jelentkez  különbsé gté tel,
Egyre több ember ismeri el nyí ltan, hogy rasszista né -
zeteket vall, Egy közvé lemé ny-kutatás szerint a franci-
ák38%-a, a belgák 45%-a, a né metek 23%-a é s a britek
22"Á,a vallotta magát a fenti kategóriába tartozónak,
Több európai országban pedig n tt a populista po]iti-
kai pártok támogatottSága-

A f biztos asszony beszé dé ben kité rt né hány Euró-
pa számára követend  nemzeti gyakorlatra, Magyaror-
szágol aZ a megtisztelteté s é rte, hogy pé ldaké nt mé l-
tatta a nemzeti é S etnikai kisebbsé gi jogok országgyú -
lé si biztosa hivatalának lé trejötté t, é s mú ködé sé t,

Az ENSZ emberi jogi f biztosa beszé dé ben kiemel-
te a politikusok pé ldamutatásának fontosságát ú gy a
nemzetközi, mjnt nemzeti szinten- Az elmú lt ötven é v
során az európai közé rzetet kedvez en befolyásolták
azok a vezet k, akik nyomaté kosan hangsú lyozták a
mú lt sú lyos té vedé seit l, sztereotí piáitól való elsza-
kadás szüksé gessé gé t é s megkövetté k az áldozatokat,

Günter Crass, a Nobel-dí ias né met í ró, a konferenci-
át köszöntó beszé dé ben nagy figyelmet szentelt az

Európában é l  cigányság problé májának, Európa leg-
mobilabb polgárainak nevezte  ket, akik korábban
sem ismerté k az államhatárokat, s a törté nelem során
elviselt szenvedé sek é s megaláztatások, Euí ópa sokat
próbált, kipróbált polgáraivá tetté k  ket, Mé ltán ké It
ké pvisel ik számára helyet az Európa Parlament sora-
iban,

W alter Sthwimmer, az Európa Tanács f titkára, be-
szé dé ben szinté n é rintette a romák problé máját, ami,
kor arról beszé lt, hogy a társadalom minden tagjának
egyformán ré szesülnie kell a multikulturalizmus nyú |-
totta javakból. Azoknak is, akik a társadalom perifé riá-
ján é lnek.

A megnyitón felszólalók közül többen, köztük Lord
Russel-]lhnstln, az Európa Tanács Parlamenti Közgy ,
lé sé nek elnöke is hangsú lyozta a nevelé s fontosságát
a lasszizmus é s intolerancia elleni harcban, A társa,
dalom egyetlen ré tege sem vé dett teljesen a fert zé -
sekkel szemben, Az embereknek meg kell tanulniuk,
látni, megé rteni é s elfogadni a különböz sé geket, Ar,
ra kell törekednünk, hogy a Változatosságot é rté knek
é s ne fenyegeté snek tekintsé k-

A nevelé s té maköí é nek külön teret szenteltek a
szer,lez k, hiszen a konferencia né gy szekcióiának
egyike pont ezzel a ké rdé ssel fogla]kozott,

A nyitó plenáris ülé sen felvetett másik igen fontos
té makört az ET Parlamenti Közgy lé sé nek elnöke a
köVetkez  módon fogalmazta meg: Nem minden or,
szág melí tette mé g ki a iog által adott lehet sé geket a
rasszizmus é s intolerancia elleni harcban, azonban
ezt Sürg Sen meg kell tenniük, A rasszista gy löletre
uszí tás b ncselekmé ny, szankcionálni is b ncselek,
mé nyké nt kell, A jogvé delemmel foglalkozó munka-
csoport f ké nt azt vizsgálta, hogy az európai emberi
jogi dokumentumokat, hogyan lehetne haté konyab-
ban használni a í asszizmus eJlen folytatott küzdelem-
ben, hogy a nemzetközi jog ú | ví vmányai, mint a már
lé tez  Nemzetközi Büntet bí róság (Hága), é s a mai-
dan lé trehozandó Nemzetközi Büntet törvé nyszé k,
valamint az Emberi logok Európai Konvenciójához
kapcsolódó l2, számú  |egyz könyv miké pp kaphatná-
nak nagyobb támogatottSágot, hogyan é rvé nyesülhet-
né nek eredmé nyesebben,

A diszkrimináció elleni küzdelem nemzetközi é s
nemzeti irányelveir l, gyakorlatával kapcsolatban a
ré sztvev k azt vizsgálták meg, milyen akciókra van
szüksé g ahhoz, hogy az állam é s szociális inté zmé -
nyei, valamint az j3azságszol1áltatási rendszer szervei
(bí róságok, ügyé szsé gek, rend rsé g,), az iskolák, a
hadsereg, s a lakhatással é s egyé b ióié ti ké rdé sekkel
fogJalkozó inté zmé nyek, ne követhessenek el hátrá-
nyos megkülönbözteté st, A rasszizmus ké rdé sé nek ke-
zelé se e]s rend  fontosságú  ezen inté zmé nyek szá-
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mára, kiemelt fontosságú  tehát tudni, hogy milyen in-
té zkedé sek akadályozhatják meg a rasszista jelensé -
gek elterjedé sé t a szociá]is, kulturális, gazdasági é s
oktatáSi terüIeten, Valamjnt aZ igazságszolgáltatásban,

A munkacsoportokban folyó viták lé nyegé t a követ-
kez kben összegezté k, mintegy Európa üzeneteké nt a
Világkonferenciára:

. A rasszizmus é s a faji diszkrimináció az emberi
iogok stllyos megsé rté se é s a jog minden lehetsé ges
eszközé vel küzdeni ke]l ellene,

. Az Európa Tanács minden álIama í rla alá é s rati-
fikáIia a ,,Faii diszkrimináció minden formájának meg-
szünteté sé "-r l szóló Konvenciót csakú gy, mint az
Emberi |ogok Európai Konvenciójára vonatkozó l2.
legyz köny/et!. küzdelmet kell folfiatni annak é rdeké ben, hogy
szankcionálhatóvá váljanak a rasszista motivációból
elkövetett b ncselekmé nyek,

. A ré sztvev  országok mindegyike - a büntet -,
polgári- é s az adminisztratí v jog keretei között - hatá-
rozottan é s kú l nösen tiltsa a közvetlen é s közvetett
diszkrimináció minden faitáját !

. A lé sztvev  országok biztosí tsák a diszkrimináció
áldozatai számára a haté kony é s adekvát iogorvoslati
lehet sé get, valamint azt a jogot, hogy elé gté telé rt,
vagy kárté rí té sé rt folyamodhassanakI

. A ré sztvev  oí s zágok számára lé nyeges annak fel-
ismeré se, hogy a rasszizmus minden formája, é s az
abból ered  diszkrimináció ellen fol}tatott küzdelem
a kormányok els dleges felel ssé ge,

. A ré sztvev  országok teremtsé k meg a szüksé ges
felté teleket annak é rdeké ben, hogy a rasszizmus é s
diszkrimináció cé lcsoportjaihoz tartozó szemé lyek
ré szt vehessenek az  ket é rint  dönté sek meghozata-
lában !

. A nemzetközi gyakorlatnak megfelel en biztosí -
tani kel] a nemzeti kisebbsé gekhez tartozó szemé lyek
ré szé re a Ié SZVé te]t a politikaj dönté shozatali folya-
matokban I

. ugyanez a gyakorlat lenne kí vánatos a rasszista
diszkrimináció által leginkább é rintett migránsok é s
kü llö]di munkaválIalók eselé ben is,

. A ré sztvev k külön fe]hí vlák a figyelmet a politi-
kusok é s politikai pártok felel ssé gé re a rasszizmus
elleni harcban,,Ezzel kapcsolatban szorgalmazzák,
hogy az ,,Európai Politikai Pártok Rasszizmus Elleni
Kartáját" í riák alá azok a pártok is, amelyek ezt idáig
mé g nem tetté k meg.

o A ré sztvev k külön kité rtek a vallási meggy z dé -
sen alapuló diszkrimináció é s into]erancia elleni küz-
delem fontosságára, é s a rasszjzmus által leginkább
é rintett csoportokhoz tartozó n k helyzeté nek felkaro-
]ására,

o A társadalmi é let minden területé n megkülön-
böztetett Szerepe Van az oktatásnak é s figyelemfelkel,
té snek, az emberi jogok é s a kulturális sokszí n sé g
tjszte]eté nek é s az ifjú ság köré ben vé gzett tevé keny-
sé gnek.

o Az elektronikus é s í rott mé dia munkatársai rend-
kí vül sokat tehetnek a közvé lemé ny kedvez  ielleg 
befolyásolása é rdeké ben,

A konferencia záródokumentumának is iekinthet  az
Európa Tanács tagországainak kormányai által elfoga-
dott poiitikai Deklaráció,

Az európai konferenciát decemberben az amerikai
földré sz regionális konferenciája követi majd Chilé -
ben, Az afrikait januárban rendezik meg Szenegálban,
az ázsiait pedig Teheránban jöv  é v februárjában,

Heizerné  Heged s É va

Kedves Barátunk!

Köszönjük, hogy a Filantróp Társaságnak, mely a Barátság cí m  folyóirat kiadója, juttatta sze-
mé lyi jövedelemadója l százaIé kát, ami összessé gé ben 54 943 Ft-ot tett ki. A pé nzt a lap
megielenteté sé re fordí tottuk.

Ké riük, gondoljon ránk ismé t, amikor 2000- é vi szemé lyi jövedelemadójának I százalé -
káról rendelkezhet, Nagy megtisztelteté snek venné nk, ha azt megint a folyóirat megielente-
té sé re szánná.

Ké riük ezé rt, kedvezmé nyezettké nt a Filantróp Társaság adószámát:

l80375l1.2-43

tüntesse fel é s zárt borí té kban iuttassa el adóbevallásáva] együtt az Adóhivatalnak. Fontos,
hogy Ön a borí té kon megadja nevé t, lakcí mé t é s adóazonosí tó ielé t is.

köszönettel é s tisztelettel:
a szerkeszt sé g
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