Az Európa Tanács Demokrácia nyári egyeteme
Strasbourg, 2008.06.23 – „Kormányzás, hatalom és demokrácia” a fő témakörei az
Európa Tanács harmadik Demokrácia nyári egyetemének, amely június 30 – július 4.
között kerül megrendezésre Strasbourgban.
A rendezvényre több mint 600 résztvevőt várnak 16 európai ország politikai
tanulmányokat oktató iskolájából.
A találkozót Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára nyitja meg június 30-án 9 óra
30-kor. A nyitóelőadást a tervek szerint Filip Vujanovic, Montenegró köztársasági
elnöke tartja.
Roland Ries, Strasbourg város polgármestere, Göran Lindblad, a Parlamenti
Közgyűlés alelnöke, valamint Meglena Kuneva, európai fogyasztóvédelmi biztos
szintén szerepel a megnyitó szónokainak sorában.
Az ötnapos ülésszakon számos tematikus konferenciára és munkacsoport-ülésre
kerül majd sor. Ezek megrendezésében és levezetésében mintegy 75 olyan szakértő
fog közreműködni, akik járatosak a demokrácia, a nemzetközi ügyek, a civil
társadalom és a média kérdéskörében. Ismert nemzetközi személyiségek is részt
vesznek a rendezvényen, többek között Kim Campbell, volt kanadai miniszterelnök,
Jegor Gajdar, Oroszország volt miniszterelnöke, Sztanyiszlav Suskevics, volt
belarusz köztársasági elnök és Ivan Vejvoda, a Balkan Trust for Democracy
ügyvezető igazgatója.
Jean-Paul Costa, az Emberi Jogok Európai Bíróságának elnöke, valamint Andreas
Gross, a Parlamenti Közgyűlés alelnöke is részt vesz július 4-én pénteken a
záróünnepségen, amelynek végén zárónyilatkozatot terveznek kiadni.
Szintén július 4-re tervezi hivatalos megnyitóját a Politikai Iskolák Európai Egyesülete
Catherine Lalumière, az Európa Tanács volt főtitkárának részvételével.
A plenáris ülések és a konferenciák sajtónyilvánosak, azonban a munkacsoportok,
valamint a Bíróság ülései a sajtó számára nem látogathatók.
Jean-Louis Laurens, az Európa Tanács politikai főigazgatója sajtótájékoztatót tart
június 24-én kedden 15 órakor (helyszín: Európa Palota, földszint 17.)
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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 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” volt.

