Kofi Annan és Simone Veil kapja 2008-ban az Európa Tanács
Észak-Dél díját
Strasbourg, 2008.03.31 – Az ENSZ volt főtitkára, Kofi Annan, és az Európai Parlament első
közvetlenül választott elnöke, Simone Veil kapja az Európa Tanács 13. Észak-Dél díját. Az ünnepségre
április elsején Lisszabonban kerül sor.
„Ez a két kivételes ember az emberi jogok területén világszerte kifejtett fáradhatatlan és bátor
munkájáért kapja a díjat” – mondta Claude Frey, az Észak-Dél Központ elnöke. „Az emberi jogok
megsértésének tudatosítása, a jogsértett áldozatok megsegítése érdekében tett erőfeszítéseik ösztönző
példái az elkötelezettségnek és a társadalmi felelősségvállalásnak.”
Aníbal Cavaco Silva, Portugália elnöke, Jaime Gama, a Portugál Országgyűlés elnöke, Terry Davis, az
Európa Tanács főtitkára, valamint Lluís Maria de Puig, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
elnöke is részt vesz azon az ünnepségen, amelyet az Európa Tanács Észak-Dél Központja rendez
közösen a Portugál Országgyűléssel.
Az Európa Tanács Észak-Dél díját minden évben két embernek ítélik oda, egy északinak és egy
délinek, az emberi jogok védelmében és az észak-déli együttműködés erősítésében kifejtett
tevékenységük elismeréseként.
-----------Az Észak-Dél díj idei nyertesei:
Kofi Annan (Ghana) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének hetedik főtitkára az emberi jogok, a
jogállamiság és az egyenlőség, az egyetemes emberi értékek, a tolerancia, az emberi méltóság
mindenkori szószólója, a Milleniumi Fejlesztési Célok és Afrika védelmezője. Arra törekedett, hogy
közelebb hozza az ENSZ-et a széles tömegekhez a civil társadalom, a magánszektor és más partnerek
bevonásával. Főtitkárként Kofi Annan egyik legfontosabb célkitűzése volt egy érthető reformprogram
az Egyesült Nemzetek felélénkítésére, valamint a nemzetközi rendszer hatékonyabbá tétele. Kofi Annan
és az ENSZ 2001-ben közösen nyerte el a Nobel-békedíjat.
Simone Veil (Franciaország) vezető európai politikus és emberi jogi aktivista, aki túlélte a náci
koncentrációs táborokat. Elöljárói és politikusi pályafutása során arra törekedett, hogy harcoljon a
diszkrimináció minden formája ellen. 1974-től 1979-ig egészségügyi miniszterként tevékenykedett, az ő
nevéhez fűződik az az 1974. évi törvény, amely liberalizálja az abortuszt és a fogamzásgátlást. Az
Európai Parlamentbe 1979-ben, 1984-ben és 1989-ben választották, ő volt az első közvetlenül választott
elnök. Tagja volt a francia Alkotmányügyi Tanácsnak. Alapítótagja a Soa Emlékalapítványnak,
amelynek 2007-ig az elnöke volt.
Nyertesek 1995 óta (winners)
További információk: http://www.coe.int/t/dc/files/events/2008_prix_ns/default_en.asp?
Kontakt személy Strasbourgban:
Ulvi Akhundlu, Press Officer, Council of Europe
Tel: +33 (0)3 88 41 26 38
Mob:+33(0)6 61 14 83 16
Ulvi.Akhundlu@coe.int
Kontakt szermély Budapesten:
Pappné Farkas Klára igazgató, Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ
Tel.: +36 1 441 4563
Fax: +36 1 441 4878
E-mail: idcbud@t-online.hu

