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Állj ki a diszkrimináció ellen!

Albania
Andorra
Terry Davis nyilatkozata
Armenia
a rasszizmus elleni világnap alkalmából
Austria
Azerbaijan
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Strasbourg, 2009.03.20 – Egyesek azon a véleményen vannak, hogy egy gazdasági
Bulgaria
válsággal küzdő és terrorista veszélyekkel szembenézni kénytelen világnak fontosabb
Croatia
Cyprus
kérdésekkel kellene foglalkoznia, nem az emberi jogokkal. Nem is tévedhetnének ennél
Czech Republic
nagyobbat.
Denmark
Estonia
A gazdasági válság és a terrorizmus két különböző dolog, de mindkettő bizonytalanságot és
Finland
félelmet szül. Mindkettő erősen rányomja a bélyegét az emberek közötti és a népek közötti
France
kapcsolatokra.
Georgia
Germany
Pontosan az ilyen időkben van minden eddiginél nagyobb szükség az emberi értékek
Greece
védelmére, az igazságra, az egyenlőségre, a szolidaritásra, a toleranciára és egymás
Hungary
Iceland
kölcsönös megbecsülésére, amelynek az egyes emberek között és a népek között is meg
Ireland
kell nyilvánulnia.
Italy
Latvia
Ebben az összefüggésben a média nagyon fontos szerepet játszik. Segíthet a közvélemény
Liechtenstein
formálásában, közvetíthet a diszkriminációról, ezen belül a faji megkülönböztetésről
Lithuania
kibontakozó társadalmi vitában. Éppen ezért indította el az Európa Tanács az „Állj ki a
Luxembourg
diszkrimináció ellen!” elnevezésű kampányt európai újságírókkal és médiaszakemberekkel
Malta
együttműködésben. Kampányunk az Európa Tanács emberi jogi alapelveinek védelmét
Moldova
hirdeti, valamint ráirányítja a figyelmet a kultúrák közötti párbeszédről kialakított
Monaco
Montenegro
álláspontunkra, amint azt a 2008 májusában kiadott Fehér Könyvben is megfogalmaztuk.
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Sajtókapcsolat:
Romania
Russia
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A political
organisation set up in 1949, the Council of Europe works to promote democracy and human rights continentUnited
Kingdom
wide. It also develops common responses to social, cultural and legal challenges in its 47 member states.

