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Emberi Jogi Fórum & Börze 2015
Európa és a menekültválság

DÉLELŐTTI PROGRAM
(A délelőtti program során angol-magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.)

Dr. Olaf Köndgen köszöntője
10:00 – 11:30 | A menekültválság – A kontextus és a válaszok
• Őexc. Niclas Trouvé, Svédország nagykövete
• Montserrat Feixas Vihé, közép-európai regionális képviselő, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala
• Rolf Martin Moormann, Politikai Részleg, Német Nagykövetség Budapest
• Deák Zoltán, a politikai részleg vezetője, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete
• Dr. Nagy Boldizsár, docens, Közép-Európai Egyetem; docens, ELTE ÁJK
• Kováts András, igazgató, Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
Moderátor: Dr. Olaf Köndgen, igazgató, Budapesti Európai ifjúsági Központ

11:30 – 12:10 | Kávészünet
12:00 – 13:30 | Emberi jogi aggályok és a gyermekek és fiatalok védelme
• Antje Rothemund, az Ifjúsági Osztály vezetője, Európa Tanács
• Dr. Pardavi Márta, társelnök, Magyar Helsinki Bizottság
• Dr. Lantai Csilla, főosztályvezető, EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály
• Dr. Hárdi Lilla, Cordelia Alapítvány
• Bíró Endre, igazgatóhelyettes, Károlyi István Gyermekközpont, Fót
• Dr. Lux Ágnes, gyermekjogi vezető, UNICEF Magyar Bizottság
Moderátor: Molnár Bálint, igazgatóhelyettes, Budapesti Európai ifjúsági Központ
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DÉLUTÁNI PROGRAM
13:30 – 14:30 | Ebéd – a “Körítés – Gastrofest” projekt közreműködésével
Tudod mi az a teff? Hallottál már a nigelláról? Ettél már töltött sambusát? Ha nyitott vagy az új ízekre, akkor
az Artemisszió Alapítvány “Körítés – Gastrofest” projektjének repetáján a helyed!
A hozzánk ellátogatókat különleges ételekkel látjuk vendégül Afganisztánból, Eritreából, Szíriából és
Szomáliából. Tudj meg többet ezekről az országokról, amíg eszel!

13:30 – 17:15 | Dokumentumfilmek az OSA Archivum támogatásával
1. Life in Paradise - Illegals in the Neighborhood
(Svájc, 2013, német, angol és igbo nyelven, angol felirattal; 88 perc)
Valzenia egy istenhátamögötti hely Európa közepén, ahol az idegenrendészeti hatóság egy elhagyott házból alakított ki
átmeneti ellátóhelyet az elutasított menedékkérőknek. A film egy kis hegyi falu mikrokozmoszának bemutatásával
illusztrálja, hogyan bánnak Európa kivételezettjei az illegális migránsokkal.

2. Superior Orders / Felsőbb Parancs
(Magyarország, 2013, magyar, angol, szerb, spanyol, pastu, farszi, /magyar felirattal, 50 perc)
Tömegek kísérlik meg a tiltott határátkelést a szerb-magyar határon, hogy bejussanak az Európai Unióba. A magyar oldalon
helyi lakosok önkéntes polgárőrként védik a településük és az Unió határát. A szerb oldalon, a határsértésre készülő
migránsoknak egy szabadkai lelkész segít az életben maradásban.

3. Can´t Be Silent - On Tour with The Refugees
(Németország, 2013, angol, német, francia, farsi, eastern nyelven, angol felirattal; 85 perc)
Afrikai, balkáni és iráni zenészek turnéznak Németországban a német dalszerző Heinz Ratz együttesével. A projekt
különlegessége, hogy a zenészek többsége menedékkérő. Németországban a menekültekre vonatkozó szabályok
korlátozzák a szabad mozgást, a munkavállalást vagy éppen az élelemiszerboltok nyitását és az öltözködést. A menekültek
elkülönülten élnek a német lakosságtól. A koncertturné a zenén keresztül lehetőséget adott az elszigeteltségből való
kitörésre.

13:30 – 17:15 | Civil börze
Gyere és találkozz olyan civil szervezetek munkatársaival, akik emberi jogi, gyermekjogi, ifjúsági, nemzetközi
fejlesztési és sok egyéb érdekes területeken tevékenykednek!
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13:30 – 17:15 | Tematikus „Élő Könyvtár“
Találkoztál vagy beszélgettél már menekülttel, menedékkérővel vagy migránssal? Volt már alkalmad
menekültekkel foglalkozó ügyvédnek, aktivistának vagy éppen ENSZ-alkalmazottnak feltenni kérdéseidet?
Tematikus “Élő Könytvárunk” alkalmával a “Könyvek” ezúttal olyan személyek, akik az aktuális
menekültválságot testközelből tapasztalják meg. Gyere, és kölcsönözz ki egy élő könyvet, beszélgess egy jót!

14:30 – 17:15 | Párhuzamos szakmai műhelyek
A résztvevők az alábbi nyolc szakmai műhely bármelyikén részt vehetnek. Fontos tudni, hogy a termek
befogadóképessége véges, ezért javasoljuk az előzetes regisztrációt az alábbi linkeken. Minden szakmai
műhely magyar nyelvű.
1. Transparency International Magyarország
“Mit tehetsz Te a korrupció ellen?”
http://goo.gl/forms/uoGWuFrML5
2. Office of the Commissioner for Fundamental Rights
“Gyermeksorsok a XXI. századi Magyarországon”
http://goo.gl/forms/wxcUA1suyw
3. Hősök Tere Kezdeményezés
“Te mit tennél?”
http://goo.gl/forms/D7MQJfK5Dl
4. No Hate Speech Mozgalom
“Internetbiztonságban?”
http://goo.gl/forms/f2shqClEI5
5. Artemisszió Alapítvány
“Migráns sorsok – Közelebbről”
http://goo.gl/forms/0VhJu7YeoE
6. Átlátszó
“KiMitTud - a közérdekű adatigénylés és az oknyomozó újságírás technikái”
http://goo.gl/forms/ksLckrtjHA
7. Nemzeti Ifjúsági Tanács
“Érdekel az érdeked? – Szólj bele a fiatalok érdek(képviselet)ébe!”
http://goo.gl/forms/CElRlE3rn1
8. StreetAid/ Budapest Bike Maffia / A Város Mindenkié
“Az alulról szerveződő állampolgári aktivitás lehetőségei, eszközei és eredményei a marginalizált és
hátrányos helyzetű emberek segítésében”
http://goo.gl/forms/oPGvKwJaSE
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KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK
10:00 – 17:15 | Gyermeksarok
A gyermeksarok a legfiatalabb érdeklődők számára, gyermekanimátorok és képzők segítségével kínál
szórakoztató és játékos formában érzékenyítő programokat.

10:00 – 19:00 | Fotókiállítások
„Budapest Seen”
Edd Carlile brit fotós eredetileg Budapestet, nem pedig a menekültkrízist akarta dokumentálni, de a sors úgy
hozta, hogy a nyáron készült képei mégis erről a forró témáról szólnak. Afgán menekültek a „Pápatéren", elnyűtt
önkéntesek a Keletiben, elszánt, papucsban menetelő tömegek az autópályán, mosolyok a röszkei
„senkiföldjén", épülő drótakadályok, remény és kétség, fájdalom és öröm.
„Refugee Stories”
A neves japán fotóriporter Jiro Ose két anyagát is bemutatjuk a hozzánk ellátogatóknak:
A „Kétségbeesett intézkedések: szomáliai menekültek” és a „Szárazság pusztít Afrika szarván” című
kollekciókat.
„Children’s Drawings from the Refugee Camps”
Az UNHCR Kenyában rajzműhelyt szervezett szomáliai, oromó és kongói gyerekeknek a Dadaab és a Kakuma
menekülttáborokban, valamint a biztonságos házakban és egyéb szálláshelyeken Nairobiban. A tevékenységen
keresztül a menekült gyermekek hangot adhattak emlékeiknek, bemutathatták jelenlegi helyzetüket,
reményeiket és kívánságaikat. Tekintse meg a gyerekek alkotásait!

17:15 | Zárófogadás
Étel, ital és zene.

