8:30 – 9:15

REGISZTRÁCIÓ

9:30

Dr. Olaf Köndgen, a BEIK igazgatójának köszöntője

9:35 – 11:00

SZAKÉRTŐI VITAFÓRUM
Az európai emberi jogi válság és a lehetséges válaszok
Résztvevők:
•
•
•
•
•

Antje Rothemund, az Ifjúsági Főosztály vezetője, Európa Tanács
Dr. Montserrat Feixas Vihé, regionális képviselő, UNHCR
Dr. Kádár András Kristóf, társelnök, Magyar Helsinki Bizottság
Dr. Sándor Judit, egyetemi tanár, Társadalmi Nemek Tanszéke, Jogtudományi
Tanszék, Közép-európai Egyetem (CEU)
Dr. Lápossy Attila, osztályvezető-helyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Osztály

Moderátor:
•

Dr. Olaf Köndgen, igazgató, Budapesti Európai Ifjúsági Központ, Európa Tanács

11:00 – 11:30

SZÜNET

11:30 – 16:00

NETWORKING ÉS BÖRZE

11:30 – 18:00

FOLYAMATOS EMBERI JOGI DOKUMENTUMFILM-VETÍTÉS
az Open Society Archives közreműködésével

RÉSZLETES FILMPROGRAM:
11:30 A mi iskolánk / Şcoala noastră [FL 2658] (román nyelven,angol felirattal)
A film három roma gyerek sorsát követi egy erdélyi kisvárosban, akik bekerültek az iskolai
szegregáció felszámolását célul kitűző programba. 2006-ban Alin, Benjamin és Dana a jobb
oktatás és az új barátságok reményében a városi iskolában folytatja a tanulást, de kedvüket
szegik az alacsony elvárások és az elszigetelődés. A négy éven át forgatott bensőséges
portréfilm közelről láttatja a gyerekek világát és megtörhetetlen szellemét, amelyet időről
időre próbára tesz az előítélet és a közöny. Személyes történetük olyan általános kérdésekre
világít rá, mint a közoktatás intézményesült rasszizmusa és a kilátástalan szegénység. A
felkavaró finálé azzal szembesíti a nézőt, hogy a roma gyerekek küzdelmei az égbekiáltó
emberi jogsértések fehér könyvében érnek véget.
Nicoară, Mona; Coca-Cozma, Miruna, USA, 2011, (román nyelven,angol felirattal), 94 perc,
dokumentumfilm, DVD-ROM
A film után magyar nyelvű beszélgetés a roma gyermekek szegregációjáról Sárközi
Gáborral, a Roma Sajtóközpont szakértőjével (25 perc)
13:30 – 14:00 : SZÜNET

14:00 Superior Orders / Felsőbb Parancs [FL 3197] (magyar, angol, szerb, spanyol,
pashto és kelet-farszi nyelven, magyar felirattal)
Tömegek kelnek útra Ázsiából, Afrikából, hogy bejussanak az Európai Unióba. A többségében
alulképzett fiatal férfiak üldöztetések, háborúk elől menekülnek vagy a kilátástalan gazdasági
helyzet miatt vállalják a hosszú, veszélyes utat. Papírjaik nincsenek, egyetlen lehetőségük az
illegális határátkelés. Utolsó akadály a szerb-magyar határ. Ha átjutnak, megnyílik az út a
nyugati országok felé. A határt azonban a legmodernebb hőkamerákkal tartják megfigyelés
alatt. Azokat, akiknek mindezek ellenére sikerül átjutniuk, a határrendészet emberei és a
helyi lakosokból verbuválódott önkéntes polgárőrök várják a túloldalon. Az átkelés előtt
azonban még a hideggel, az éhezéssel, a fáradtsággal, a szerb rendőrök erőszakos
zaklatásaival kell megbirkózniuk a szabadban éjszakázó menekülteknek. A közeli szerb
városból egy lelkész, vállalva a kockázatot, hogy tettei miatt a törvény kezére jut, élelemmel,
ruhával és feltétel nélküli szeretetével látja el a rászorulókat.
Nagy Viktor Oszkár; Petrik András, Magyarország, 2013, (magyar, angol, szerb, spanyol,
pashto és kelet-farszi nyelven, magyar felirattal) 50 perc, dokumentumfilm, DVD-ROM

14:55 Life in Paradise - Illegals in the Neighborhood / Life in Paradise - Illegale in
der Nachbarschaft [FL 2990] (angol, igbo nyelven,angol felirattal)
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.
Vital, Roman; Svájc, 2013, német, angol és igbo nyelven, angol felirattal, 88 perc,
dokumentumfilm, DVD-ROM

16:30 Secret Years / Eltitkolt évek (magyar nyelven, angol felirattal)
Tizenegy magyar leszbikus nő beszél arról, milyenek voltak eltitkolt éveik: hogyan fedezték fel
identitásukat, hogyan próbálták magukat megnevezni. Aztán minderről hallgatni a családjuk,
tágabb környezetük előtt. Történetek a rendszerváltáson innen és túl társra, közösségre
találásról, barátságokról: az '56-os forradalomtól a megalkuvó '60-as, '70-es éveken keresztül
a '80-as évek alternatív kultúráján át a rendszerváltás nyomán lehetővé vált meleg és
leszbikus mozgalom megszerveződéséig.
Takács Mária; Magyarország, 2009, magyar nyelven, angol felirattal, 90 perc,
dokumentumfilm, DVD-ROM

11:30 – 13:00

WORKSHOPOK
A részvételhez kérjük, töltse ki az on-line regisztrációs űrlapot!
Phiren Amenca: Roma Genocide Remembrance (in English)
The workshop will provide participants with an overview of important events and
facts relevant to the Roma Holocaust. It will also engage participants into a discussion
with the purpose of drawing conclusions from the past and present in regard to the
human rights realities of the Roma. The importance and relevance of remembrance
activities will be also discussed by examining different methodologies and
approaches.
Átlátszó: KiMitTud- a közérdekű adatigénylés és az oknyomozó újságírás technikái
(magyar nyelven)
A résztvevők megismerhetik a közérdekű adatigénylés módszereit, jogi hátterét és a
KiMitTud közérdekű adatigénylő rendszer hatékony használatát. Az atlatszo.hu
újságíróitól alapszintű tényfeltáró újságírói technikákat sajátíthatnak el és
gyakorolhatnak be.

Open Society Foundations: Human rights in practice (in English)
The workshop aims to contribute to the participants understanding of rights and
institutional tools as part of European integrations in the context of permanently
(re)framed understanding and interpretation of the concept of universal human
rights. Making the Most of EU Funds for Roma Programme will initiate a discussion,
share experience and tools from the programme interventions in Central and South
East European countries in addressing the needs of the Roma community. The
workshoop will examine the issues of balancing the competition among the local,
national and international key stakeholders for accessing EU development funds for
Roma and opportunities for youth participation.
Igazgyöngy: Tényleg nincs kiút? - Az integráció színterei az Igazgyöngy Alapítvány
esélyteremtő modelljében (magyar nyelven)
A problématérkép feltárásával a résztvevők megismerhetik azt a bonyolult rendszert,
amelyben a mélyszegénységben élők bezárva élnek, amely táptalaja az emberi jogok
megsértésének, azt az ördögi kört, amelyből nagyon nehéz kiutat találni. A workshop
során bemutatásra kerülnek az esélyteremtő munka fókuszai, nehézségei és azok az
innovációk, melyeket már az adaptálhatóságig kidolgoztak az alapítvány munkatársai.
Európa Tanács – Budapesti Európai Ifjúsági Központ (EYCB): – Iskolai Élő Könyvtár:
Az előítélet-csökkentést célzó módszer (magyar nyelven)
Az Iskolai Élő Könyvtár előítélet-csökkentő, a kontaktus-hipotézis elméletén alapuló
gyakorlati módszerének bemutatása. Az Élő Könyvtár módszer segítségével olyan,
diszkriminációt elszenvedő csoportok képviselőivel kerülhetnek kapcsolatba a
résztvevők, akikkel szemben előítéleteik lehetnek, illetve akikkel más módon nem
kerülnének kapcsolatba. A gyakorlati foglalkozás során a résztvevők maguk is
kipróbálhatják a módszert.
Háttér Társaság a Melegekért: Az LMBTQI jogok emberi jogok (magyar nyelven)
A workshop interaktív, gyakorlati feladatokon keresztül mutatja be, hogyan küzdheti
le egy aktivista az akadályokat, az előítéleteket és azt, hogyan tud hatékonyan
küzdeni a homofóbia és a transzfóbia ellen.
Tom Lantos Institute: Discussing minority rights in Hungary (in English)
A number of deeply controversial issues have emerged both in the interpretation and
the implementation of minority rights. This workshop identifies and debates some of
these controversial issues in the context of Hungary. Who can stand up for the
protection of minoritised group? Can non-minority actors advocate for minority
rights? Does advocating for the rights of one particular minority automatically imply
advocacy for the rights of other minorities? With its tripartite mandate focusing on
Jewish life and anti-Semitism, Roma rights and citizenship, and Hungarian minorities,
the TLI invites civil society actors to discuss the above questions in a world café
workshop.

13:00 – 14:15

HIDEG EBÉD (SZENDVICS)

14:15 – 16:00

WORKSHOPOK
A részvételhez kérjük, töltse ki az on-line regisztrációs űrlapot!
Ars Erotica Foundation: Forum theatre - violence against women (in English)
The workshop aims at raising awareness of rarely mentioned forms of hate speech
manifested in verbal abuse against women but also encouraging actions against
them. Body-awareness exercises and pair-work activities will be conducted for
setting up forum theatre situations which will allow participants to discuss issues
of women’s rights among activists and professionals and find solution strategies in
order to tackle issues of violence against women.
Unite for Contemporary Art: Art workers won’t kiss ass (in English)
The workshop Art workers won't kiss ass has two aims: one is to define cultural
activism, the other is to present case studies with national and international good
practices. The case studies are introduced in an interactive way, using the
methods of non-formal education.
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ): Videók az emberi jogokért - A Társaság a
Szabadságjogokért tapasztalatai (magyar nyelven)
A TASZ 2008 óta készít kisfilmeket azokban az emberi jogi témákban, amelyekkel
foglalkozik. A filmek célja, hogy közérthetően és érdekesen mutassáks be azokat a
sokszor nehéz és bonyolult ügyeket, amelyekkel a TASZ foglalkozik úgy, hogy
cselekvésre is buzdítják a nézőt. A workshopon a TASZ rövidfilmjei segítségével
bemutatjuk, mi a video-érdekérvényesítés, mikor érdemes videókat használni, és
mi milyen ügyekben használtuk eredményesen a filmeket sérülékeny csoportok
jogainak védelméért.
Amnesty International: Emberi jogok az iskolában (magyar nyelven)
Hogyan lehet az emberi jogi oktatást bevinni az iskolai oktatásba? A trénerek jó
gyakorlatokat és módszereket osztanak meg a résztvevőkkel.
No Hate Speech: A Bookmarks című kézikönyv bemutatása (magyar nyelven)
A Bookmarks című kézikönyv bemutatása, valamint a hazai adaptációs folyamat
ismertetése. A foglalkozás során a résztvevők bepillantást nyerhetnek a kézikönyv
gyakorlati módszereinek használatába.
Migrant Solidarity Group of Hungary (MigSzol): Migration Activism in Hungary (in
English)
An interactive workshop about migration and migration activism with the purpose
of discussing the most relevant aspects on migration in Hungary. Examining and
discussing practical issues and problems of migration issues such as the life at the
“reception centres”, different legal statuses people can attain, the European
asylum system and other migration related topics.

16:00 – 16:30

SZÜNET

16:30 – 18:00

NETWORKING ÉS BÖRZE

18:00 – 20:30

Az „Ítélet Magyarországon” című film vetítése, majd beszélgetés a
készítőkkel, Hajdú Eszter rendezővel és Mester Sándor producerrel

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
A rendezvény helyszíne:
Európa Tanács – Budapesti Európai Ifjúsági Központ
1024 Budapest,
Zivatar utca 1-3.

Megközelítése:
tömegközlekedéssel: 4-es villamossal, 6-os villamossal a Mechwart térig, vagy 91-es, 291-es busszal a Zivatar utcáig

Parkolás:
Kérjük az autóval érkezőket, hogy a környékbeli utcákban igyekezzenek parkolni (díjmentesen), mert a parkolónkban
nem áll módunkban helyet biztosítani.

