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Küzdelem a faji indíttatású erőszak és diszkrimináció ellen:
az ECRI kerekasztala Magyarországon
Időpont: 2009. november 16.
Helyszín: Budapest – Novotel Budapest Centrum, Rákóczi út 43-45.
Szervező: az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottsága
(ECRI).
A rendezvény célja a magyarországi helyzet vizsgálata különös tekintettel a faji
indíttatású erőszakra, az idegengyűlöletre, az antiszemitizmusra és az intoleranciára a
közbeszédben. A résztvevők eszmét cserélhetnek a rasszista diszkrimináció elleni
törvények és politikák végrehajtásáról, valamint az ECRI Magyarországról készített
negyedik jelentésében tárgyalt ajánlások utánkövetéséről is.
A rendezvényt Szabó Vilmos külügyminisztériumi államtitkár és Eva Smith Asmussen,
az ECRI elnöke nyitja meg. A kerekasztal lehetőséget nyújt arra, hogy a kormány, az
országgyűlés, a bírói testület, a helyi és regionális önkormányzatok, az országos emberi
jogi szervezetek képviselői, valamint a tudományos kutatók, a nem-kormányzati
szervezetek és a szakszervezetek együtt vitathassák meg a felvetett kérdéseket.
Az ECRI Magyarországról készített negyedik jelentésében üdvözölte a törvényhozásban
végrehajtott pozitív előrelépéseket, valamint a diszkrimináció elleni küzdelemért felelős
testületek felállítását és a meghozott intézkedéseket. Ugyanakkor kifejezte aggodalmát a
roma kisebbség helyzetével kapcsolatban különösen a foglalkoztatás és az oktatás
területén, valamint a rasszista közbeszéd terjedésének vonatkozásában.
A kerekasztal november 16-án 9:00 és 17:15 között kerül megrendezésre, nyilvános a
sajtó képviselői számára.
Linkek: Program és Tájékoztató
Az ECRI az Európa Tanács független emberi jogi szakosított testülete, amely a
rasszizmus és az intolerancia problémáját vizsgálja, országjelentéseket készít és
ajánlásokat dolgoz ki a tagállamok számára. További információk: www.coe.int/ecri
További felvilágosítást ad:
Stéphanie Marsal, ECRI’s External Relations officer, tel: +33(0)3 90 21 43 28, mobile
(15-16 November): + 33 (0)6 62 18 55 42, stephanie.marsal@coe.int

To receive our press releases by e-mail, contact: Council.of.Europe.Press@coe.int
A political organisation set up in 1949, the Council of Europe works to promote democracy and human rights continent-wide.
It also develops common responses to social, cultural and legal challenges in its 47 member states.

