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te is más vagy
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Az Európa Tanács egy kormányközi politikai szervezet, amelyet 1949-ben
alapítottak, központja Franciaországban, Strasbourgban van. Célja, hogy az európai
kontinensen olyan értékeket óvjon, mint az emberi jogok, a sokszínűség, a
demokrácia és a jogállamiság. Ma az Európa Tanácsnak 47 tagállama van, s ez több
mint 800 millió európait jelent. Magyarország 1990-ben, a közép- és kelet-európai
régióból elsőként csatlakozott az Európa Tanácshoz.
Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központját az Európa
Tanács és a Magyar Országgyűlés mint társalapítók hívták életre 1991-ben. A
közönség számára 1992-ben nyílt meg a Parlamentben. A Központ könyvtárában
megtalálhatók az Európa Tanács dokumentumai, a fontosabb anyagok magyar
nyelvű fordításai. A Központ részt vesz az Európa Tanács által meghirdetett vagy
szervezett együttműködési programokban (konferenciák, előadások, versenyek,
kampányok, nyílt napok).
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„Te is más vagy, te sem vagy más” – az Európa Tanács által meghirdetett kampány
célja egy toleráns társadalom iránti igény kialakítása; küzdelem a rasszizmus, az
idegengyűlölet, az antiszemitizmus, valamint a kirekesztés mindennemű
megnyilvánulása ellen.
Sokfélék vagyunk és különbözőek is egyben, és ez így természetes. A kampány arra
törekszik, hogy bemutassa ezt a sokféleséget, feltárja az ebben rejlő értékeket, és
ezzel is hozzájáruljon egy türelmesebb, előítéletektől mentesebb gondolkodás
kialakulásához. Minél jobban felismerjük és vállaljuk saját különbözőségünket, annál
egyértelműbb lesz elfogadni a többieket: a másik nemzetiségét, bőrszínét, nemét,
faját, vallását, szokásait, kultúráját, nyelvét.
A kampánnyal az Európa Tanács a fiatal nemzedék figyelmét kívánja felhívni az
emberi jogok, a sokszínűség és az aktív felelős társadalmi részvétel jelentőségére.
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