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A halálbüntetés elleni európai nap:
vitafórum Robert Badinter és Bianca Jagger
részvételével, fotókiállítás
Strasbourg, 2008. október 2. – Az Európa Tanács és az Európai Unió október
10-ét jelölte ki a halálbüntetés elleni európai nap számára. E napon 11.00 és
12.30 között egy vitafórum kerül megrendezésre az Európa Tanács Agora
Épületében, a volt francia igazságügyi miniszter, valamint a halálbüntetést
ellenzők úttörőjeként ismert Robert Badinter szenátor, a nemzetközi aktivista és
jószolgálati nagykövet Bianca Jagger, az Európa Tanács főtitkára Terry Davis és
a svéd emberi jogi nagykövet Jan Nordlander közreműködésével.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának svéd elnöksége és az Európai Unió
francia elnöksége közös támogatásával létrejött fórumot a szerb Rádió Televízió
műsorvezetője, Tatiana Bilankov vezeti. A vitafórumon - amely élőben nyomon
követhető az Európa Tanács honlapján (www.coe.int) és az Alsatic TV adásán bemutatnak egy új, az Európa Tanács által készített halálbüntetés elleni
videoklipet. A halálbüntetésről szóló nyílt megbeszélésen helyi diákok által
feltett kérdések is elhangzanak. Az Amnesty International jóvoltából az Egyesült
Államokban halálra ítélt Troy Davis videó üzenetét is levetítik.
A halálbüntetés elleni európai nap egybeesik a halálbüntetés elleni világnappal,
így széles körű eseményeket szerveznek egész Európában Örményországtól
Ukrajnáig. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának svéd elnöksége és az
Európai Unió francia elnöksége nevében Carl Bildt és Bernard Kouchner
külügyminiszter sajtóközleményt jelentet meg a főbb európai médiumokban.

Fotókiállítás az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 60. évfordulója
tiszteletére
A vitafórumot követően a résztvevők megtekinthetik a halálbüntetés elleni
világnap és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 60. évfordulója
tiszteletére összeállított fotókiállítást. A rendezvény a francia kormány
szervezésében, a Geo Magazine és a FNAC francia multimédiás üzletlánc
közreműködésével valósul meg. Mindegyik kiállított fotó a Nyilatkozat 30
cikkének egyikével kapcsolatos témát mutat be. A képeket egyidejűleg a
Francia Külügyminisztériumban, a Quai d’Orsay–n is kiállításra bemutatják.
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A halálbüntetés és az Európa Tanács
Európa ma ez egyetlen olyan területe a világnak, ahol a halálbüntetést nem alkalmazzák. Az Európa
Tanács mind a 47 tagországában eltörölték már a halálbüntetést, vagy moratóriumot vezettek be rá.
Az Európa Tanács vezető szerepet töltött be az eltörlésért folytatott küzdelemben, abban a tudatban,
hogy a demokratikus társadalmakban nincs helye a halálbüntetésnek. A teljes megszüntetésre
irányuló elhatározás tükröződik az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló
egyezmény 6. kiegészítő jegyzőkönyvében. Ezt a Parlamenti Közgyűlésnek a halálbüntetés
békeidőben való eltörléséről szóló kezdeményezése követte, amelyet 1983 áprilisában fogadtak el.
Egy másik fontos lépés a 13. kiegészítő jegyzőkönyv 2002. évi elfogadása volt, amelyben a
halálbüntetést minden körülmény között, még háború ideje alatt is elutasítják. Az Európa Tanács a
halálbüntetés eltörlését a tagfelvétel előfeltételeként jelölte meg. Ennek eredményeként 1997 óta a
tagállamok területén nem hajtottak végre kivégzést. A Parlamenti Közgyűlés folyamatosan
figyelemmel kíséri a halálbüntetéssel kapcsolatos tagállami tevékenységeket. Megfigyeléseit
kiterjeszti azokra az országokra is, amelyek az Európa Tanácsban megfigyelői státuszt élveznek,
beleértve Japánt és az Egyesült Államokat.
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