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I smerte t ő
Bevezetés
1949 óta az Európa Tanács arra törekszik, hogy olyan Európát építsen, amely három
alappilléren nyugszik: az emberi jogokon, a demokrácián és a jogállamiságon. Ennek
eléréséhez gondosan kidolgozott eszközök egész sorát alkalmazza: jogi szabályozásokat,
ellenőrzési rendszereket, segítségnyújtási programokat, a tudatosságot fejlesztő
módszereket, valamint lehetőséget biztosít vitafórumok és újítási ötletek számára.
Ahhoz, hogy a több mint 800 millió európai polgár megbízzon az Európa Tanács 47
tagállamának jogrendszerében, az igazságszolgáltatásnak méltányosnak, mindenki
számára hozzáférhetőnek és gyorsnak kell lennie, mivel “a lassú igazságszolgáltatás
egyenlő az igazságszolgáltatás megtagadásával”.
Az európai igazságügyi miniszterek konferenciája rendszeres alkalmat ad a tárca
vezetői számára, hogy megvizsgálják az időszerű kérdéseket, és saját hatáskörükön
belül döntéseket hozzanak arról, milyen irányban haladjon tovább az Európa Tanács
tevékenysége. A tagállamok igazságügyi miniszterei legközelebb 2007 októberében a
spanyolországi Lanzarote-ban ülnek össze. A konferencia során a résztvevők
megtárgyalják az aktuális problémákat, valamint közös intézkedéseket kezdeményeznek
és dolgoznak ki annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kiszolgáltatott társadalmi
csoportoknak az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését. Két csoport érdekeit
vizsgálják meg különösen: a migránsokét és menedéket kérőkét, valamint a
gyermekekét.
Az “Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel” elnevezésű program az Európa
Tanács állam- és kormányfőinek 2005-ben, Varsóban rendezett 3. csúcsértekezlete
folytatásaként jött létre. A programmal az Európa Tanács egyrészt megfelelel annak a
feladatának, hogy széles körű tájékozatást nyújt a gyermekek jogairól, ugyanakkor
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pedig megvalósít egy olyan hároméves cselekvési programot is, amely szociális, jogi,
oktatási és egészségügyi vonatozásban közelíti meg a gyermekek erőszaktól való
megóvásának kérdéseit. A program egyúttal folytatást biztosít azoknak az ajánlásoknak
is, amelyeket az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkára fogalmazott meg a
gyermekek elleni erőszakról szóló tanulmányában; az európai szintű tanulmány az
Európa Tanács támogatásával valósult meg, és az ENSZ 61. Közgyűlésén került
bemutatásra.
A gyermekeknek az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésének megkönnyítése – úgy
nemzeti mint nemzetközi szinten – szintén egyik célja az “Építsük Európát a
gyermekekért a gyermekekkel” programnak is.

A konferencia célja
1. Megvizsgálni a gyermekek jogait biztosító nemzetközi ellenőrző mechanizmusok
működését:
a. a legfontosabb határozatok, a folyamatok, a tendenciák feltérképezése;
b. az eszközök hatásainak nemzeti szintű értékelése, valamint a nemzeti
intézmények és NGO-k szerepének vizsgálata;
c. a gyermekeknek ezekhez a mechanizmusokhoz való hozzáférésének
vizsgálata, az ebben mutatkozó akadályok felkutatása, azok elhárításának
lehetőségei;
d. gyermekbarát nemzetközi igazságszolgáltatási elvek megvitatása.

2. Növelni a jogi szakemberek tudatosságát nemzetközi szinten.
3. Biztosítani a lehetőséget a világ különböző ellenőrző szervezeteitől érkezett
résztvevők véleménycseréjéhez.

4. Összeállítani azokat a kérdéseket, amelyeket az európai igazságügyi miniszterek
28. konferenciája megvizsgálhat (Lanzarote, 2007. október 25-26.).

Résztvevők
Mintegy 60 résztvevő:
1. A tárgyban érintett nemzetközi bíróságok bírái
2. Egyezmények alapján létrehozott ellenőrző bizottságok tagjai
3. Ombudmanok
4. NGO-k, egyetemek, nemzetközi ügyvédi irodák, jogi tanácsadó irodák képviselői
5. Kormányközi szervezetek
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A legfontosabb témák és munkamódszerek
A konferencia három legfőbb témája:
1. Mérföldkövek a nemzetközi gyermekjogok fejlődésében,
2. A gyermekek hozzáférése a nemzetközi igazságszolgáltatáshoz,
3. Gyermekbarát igazságszolgáltatás nemzetközi szinten.
Minden témát kerekasztal-megbeszélés keretében vitatnak meg a szakemberek. A
témavezetők bevezető előadásait vita követi, így minden résztvevő kifejtheti
véleményét, és tapasztalatait megoszthatja a többiekkel.
Egy általános raportőr összeállítja, és a záróülésen összefoglalja a konferencia
következtetéseit.

Időpont és helyszín
Időpont:
2007. szeptember 17, hétfő (14.30-18.30) és
2007. szeptember 18, kedd (09-17.30)
Helyszín:
Európa Palota, Strasbourg (Franciaország), 2 . terem

Szervezők
A konferenciát az Európa Tanács “Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel”
programjának munkatársai szervezik.

Elda Moreno

Programvezető, a csoport vezetője

Tel: + 33 (0)3 88 41 2262
elda.moreno@coe.int

Daniela Ercolani

Projekt tanácsadó

Tel: + 33 (0)3 88 41 3984
daniela.ercolani@coe.int

Consuelo Holtzer

Kommunikációs és PR koordinátor

Tel: + 33 (0)3 88 41 3964
consuelo.holtzer@coe.int

Michelle Staehli

Asszisztens

Tel: + 33 (0)3 90 21 5251
michelle.staehli@coe.int

3

Yulia Rogacheva

Asszisztens

Tel: + 33 (0)3 90 21 5953
yulia.rogacheva@coe.int

Building a Europe for and with children
DG III -Social Cohesion
Council of Europe
Strasbourg F-67075
E-mail: children@coe.int Web: www.coe.int/children
Fax: 33 (0)3 90 21 52 85

4

