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"Állj ki a diszkrimináció ellen!" kampány Budapesten
Időpont: 2010. február 25. A sajtókonferencia kezdete: 11:30
Helyszín: Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. Országház IV. kapu)
Leírás: Az Európa Tanács és az Európai Unió bécsi Alapjogi Ügynöksége (FRA) közös
szemináriumot rendez, amelynek célja, hogy megosszák egymással a gyakorlati
tapasztalatokat az újságíróképzés interkulturális és antidiszkriminációs kérdéseiről. A
rendezvény főleg a tanítás árnyalataira helyezi a hangsúlyt: hogyan lehet vegyes
összetételű hallgatóságot bevonni a közös munkába, vagy hogyan lehet olyan elemekre is
kiterjeszteni az oktatást, amelyek megkívánják az emberi jogi vagy antidiszkriminációs
jogalkotás jobb megértését.
Háttér: A kampány abban támogatja a médiát, hogy tegyen önálló erőfeszítéseket annak
érdekében, hogy építő szerepet töltsön be egy folyamatosan bővülő, kulturálisan egyre
sokszínűbbé váló környezetben. Teljes mértékben tiszteletben tartva a média
szakembereinek és szervezeteinek függetlenségét és önállóságát, a kampány három,
egymással szorosan összefüggő célt tűz ki maga elé:
1 – Bátorítani kell a médiát, hogy foglalkozzanak a diszkriminációval és az
antidiszkriminációs mechanizmusokkal.
2 – Jobban fel kell készíteni a média szakembereit egy kulturálisan sokszínű európai
környezetben való munkára.
3 – Kisebbségi háttér biztosításával segíteni kell a szakembereket abban, hogy a média
iparág minden szektorához hozzáférhessenek.
A kampány leginkább a rasszista hozzáállásból és az előítéletekből eredő diszkrimináció
különböző aspektusaira fordít figyelmet, különös tekintettel az iszlamofóbiára, az
antiszemitizmusra és a romaellenes megnyilvánulásokra.
Az Európa Tanács munkatársai:
Carole REICH (carole.reich@coe.int), kampánykoordinátor;
Reynald BLION (reynald.blion@coe.int), médiamenedzser
Honlap: www.coe.int/antidiscrimination
További információk Budapesten:
PAPPNÉ FARKAS Klára igazgató
Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ
1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.
Tel.: +36 1 441 4563, Fax: +36 1 441 4878, Mobil : +36 30 547 4065
E-mail.: idcbud@t-online.hu
Honlap: www.europatanacs.hu
Felhívjuk figyelmüket, hogy az eseményen csak akkreditációval vehetnek részt az
újságírók, az állandó parlamenti belépők nem érvényesek!
Részvételi szándékukat jelezzék az Európa Tanács Információs és Dokumentációs
Központjánál 2010. február 24-én 15.00 óráig!
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