Az Európa Tanács ötödik alkalommal rendezi meg a Demokrácia
nyári egyetemet „A vezetés válsága” címmel
Időpont: 2010. június 28 - július 2.
A rendezvény szervezője az Európa Tanács, támogatói az Európai Unió, a francia kormány, valamint
Elzász régió és Strasbourg város helyi önkormányzatai.
A rendezvény:
Több mint 600 politikust, civil aktivistát, újságírót és vállalkozásvezetőt várnak minden kelet-és
délkelet-európai országból, valamint a Dél-Kaukázusból Strasbourgba abból a célból, hogy
megvizsgálják, milyen fejleményeket váltanak ki napjaink válságai a hatalom gyakorlása során.
A nyári egyetem az Európa Tanács politikai tanulmányokat oktató 16 iskolájának legnagyobb éves
rendezvénye. Az iskoláknak az a céljuk, hogy az átalakulóban lévő országokban a politikai, gazdasági,
társadalmi és kulturális vezetők következő nemzedékét kiképezzék.
Felszólalók:

-

Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára nyitja meg a nyári egyetemet június 28-án
hétfőn 9 órakor. Ezt követően Sylvie Kauffmann, a Le Monde főszerkesztője mond nyitóbeszédet.
- Roland Ries, Strasbourg város polgármestere, Mevlüt Çavuşoğlu, a Parlamenti Közgyűlés
elnöke, Vasko Naumovski, az európai integrációs ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes a
Miniszteri Bizottság elnöki teendőit ellátó Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság részéről,
valamint Catherine Lalumière, a Politikai Iskolák Európai Egyesületének elnöke szerepel a
megnyitó előadóinak sorában.
- Bamir Topi, az Albán Köztársaság elnöke, Ludmilla Alekszejeva, a moszkvai Helsinki
Bizottság elnöke, a Szaharov Díj 2009. évi nyertese, valamint Bianca Jagger, a londoni Bianca
Jagger Emberi Jogi Alapítvány alapítója és elnöke is részt vesz a július 2-i záróünnepségen,
amelynek végén zárónyilatkozatot terveznek kiadni.
Gyakorlati tudnivalók:

-

Jean-Louis Laurens, az Európa Tanács politikai főigazgatója, Nawel Rafik-Elmrini, Strasbourg
alpolgármestere, valamint Jack Hanning, a Poltikai Iskolák Európai Egyesületének főtitkára
sajtótájékoztatót tart június 23-án szerdán 9 órakor (helyszín: Európa Palota).
- A plenáris ülések, a munkacsoportok megbeszélései és a konferenciák sajtónyilvánosak,
azonban a kétoldalú tárgyalások és az Emberi Jogok Európai Bíróságának tárgyalásai a sajtó
számára nem látogathatók.
- A nyitó- és záróünnepség az interneten is látható lesz élőben az Európa Tanács honlapján:
www.coe.int
Honlap: The Schools of political studies
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HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Az Európa Tanács támogatásával működő első politikai tudományokat oktató iskola 1992-ben kezdte
meg működését Moszkvában a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális területen döntést hozók új
nemzedékének képzésével. Jelenleg 16 ilyen típusú iskola működik Oroszországban, Grúziában,
Bulgáriában, Moldovában, Koszovóban, Macedóniában, Szerbiában, Horvátországban, Romániában,
Örményországban,
Ukrajnában,
Azerbajdzsánban,
Bosznia-Hercegovinában,
Albániában,
Montenegróban és Belarusziában.
A Demokrácia nyári egyetem rendezvényeire a résztvevők a politikai iskolákból érkeznek (2006-ban
500, 2007-ben 600, 2008-ban 608, 2009-ben 600 fő) abból a célból, hogy közösen vitassák meg a
mindannyiukat érintő kérdéseket, és hogy kétoldalú és regionális kapcsolatokat alakítsanak ki a
további párbeszéd érdekében. Az esemény arra is alkalmat ad a résztvevők számára, hogy
megismerhessék a nemzetközi és az európai vezetők véleményét, valamint hogy találkozhassanak a
világ számos pontjáról érkező szakemberekkel.
Minden nyári egyetemnek speciális témája van: ez 2006-ban „A demokrácia kihívásai”, 2007-ben „Az
Európa-terv jövője”, 2008-ban „Kormányzás, hatalom és demokrácia”, 2009-ben „A demokrácia
világméretű kihívásai” volt.

