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Szabadnak születtünk
Országos konferencia az emberi

jogokról

Ijedten vesszük észre, hogy az emberi jogokról
milyen keveset tudunk. A cél felé haladni – az
emberi jogok oktatásának bevezetéséért, valóra
váltásáért –, úgy látszik, a legnehezebb igyeke-
zetek közé tartozik. A cselekedetet kereste, ta-
lálta meg a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapít-
vány, amely március 6-án elõször rendezett or-
szágos konferenciát Budapesten.

Pári Zsolt ügyvezetõ többek között azt
hangsúlyozta: az emberi jogok oktatása a fia-
taloknak szóló program, célja egy olyan világ
létrehozása, ahol békés módszereket alkalmaz-
nak az egyének, csoportok és nemzetek közöt-
ti nézeteltérések megoldására. Nem meglepõ,
hogy annyian összegyûltek a rendezvényen, s
tették egyértelmûvé, segítenek az emberi jo-
gok gondolatainak a fiatalság széles körében
való ismertetésében, hirdetésében, terjesztésé-
ben, s nem a tétlenségben akarnak egyetértést.
A gróf Széchenyi nevét viselõ rendezvényha-
jón tartott konferencia igazán hasznos volt,
amit jelez, hogy végig kitartott a meghívottak
(kormányzati képviselõk, pedagógusok, könyv-
tárosok, támogatók, oktatási szakértõk, civil
szervezetek képviselõi) türelme.

Az elsõ kézbõl kapott információk a kezde-
tekrõl és az alapítvány munkájáról (no meg a
hozzászólások és a kötetlen beszélgetés) azt
bizonyították, hogy elõbb-utóbb sikerül össze-
egyeztetni a dolgokat, sikerül minél több em-
bert meghódítani az ügynek.

Attól nem kell tartani, hogy nagy csönd
követi a konferenciát, a terveket. Immár a
széles nyilvánosság elõtt vett kedvezõ fordu-
latot az ügy, mert – példa csak – van abban
valami hátborzongató, amit a családon és az
iskolán belüli erõszakról hallhatunk. Persze
lehet, hogy a Halász Pálma (az Életérték Ala-
pítvány kurátora) elõadásában elhangzott kér-
dés egyre aktuálisabb: Ki védi meg az erõsza-
kot elszenvedõket?

Az esélyegyenlõség éve az idei, miközben
lépten-nyomon kiderül, mennyi az esélyegyen-
lõtlenség. Hozták a példákat az elõadók. Szi-

kinger István alkotmányjogász a vallásszabad-
sággal kapcsolatban arról is beszélt, hogy alap-
vetõ alkotmányos problémák vannak, hiány-
zik az emberi jogok tiszteletben tartására való
törekvés, pedig egyértelmû a cél: ezek bizto-
sítása. A vallásszabadság – aminek kapcsán
természetesen elõkerült Luther neve – és a
lelkiismereti szabadság már igazi emberi jog-
ként létezett. A hitet nem lehet elvenni az
emberektõl, velünk születik, nem a hatalom
adja. Miben egyenlõ egy politikus és egy kol-
dus? Abban, hogy emberek.

Ha már Luther. Õ mondta: a hit legyõzi az
ördögöt. A kísértés arra való, hogy a hit erõ-
södjék. Igen jellemzõ mondatok hangzottak el:
az ENSZ által 1948-ban megalkotott Emberi

jogok egyetemes nyilatkozatát nem oktatják
széles körben és kötelezõ jelleggel. Mivel az
emberek kezében nincs megfelelõ eszköz az
alapvetõ jogsértések kivédésére, rohamosan
terjed a durvaság, a rasszizmus, a hátrányos
megkülönböztetés – határokon belül a magyar
„öli” a magyart, teszi nehézzé és kevésbé él-
hetõvé az életet; határokon túl a magyar ki-
sebbség szenved – az egész világot ez az
emberi viselkedés jellemzi.

Nagy tervét az alapítvány az ügyet támoga-
tókkal próbálja megvalósítani, tenni akaró em-
beri alapállással és érzékenységgel. Napiren-
den van a kisfüzet és az oktató könyv megis-
mertetése (ez utóbbi tíz leckét tartalmaz, gya-
korlati és elméleti részek vannak benne), az
emberi jogi klubok szervezése, azután verseny
lesz az emberi jogok hõse címért, a program
népszerûsítése érdekében pedig három tévé-
csatorna vetíti a UNITED rövidfilmjeit (ren-
dezõ: Taron Lexton).

Futólag érinthetjük még, hogy az alapító,
Weith Katalin a kezdetekrõl beszélt, az eddigi
tapasztalatokról, arról, hogy a felsõ tagozatos
diákok érzékenyek a témára, határozott véle-
ményük van, nyitottabbak, mint a felnõttek.
Vági Péter, az alapítvány elnöke a nemzetkö-
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zi szervezetrõl szólt, a kisfüzetrõl, az ismeret-
terjesztõ túrákról. Elõadás hangzott el a szer-
zõi jogokról, az alternatív vitarendezésrõl, a
kisebbségi jogokról, a diszkriminációról, az
ENSZ és a tagállamok viszonyáról, a világ-
szervezetben történt változásokról, a kormány-
zat és az emberi jogok kérdéseirõl.

Rokonszenves a dolog, fanyalgás és óvatos-
kodás helyett minél többször kell szóba hozni az
ezzel foglalkozókat, a segítõket, s ahogy azt Pári
Zsolt ügyvezetõ mondta, az oktatásban nem a
versenyen van a lényeg, hanem a munkán, azon,
hogyan lehet az erõket egyesíteni, mindazokra
számítani, akik valóban segíteni akarnak. A prog-
ram reális, megvalósítható, derûlátásra alkalmat
adó. Az új idõk iramában felnövõ nemzedékek-
nek az iskolában az élet egyszeregyét is tanítani
kellene, az alapvetõ emberi jogokat. A dolog ter-
mészetesen ott kezdõdik: mindegyikünk szabad-
nak született, mindegyikünknek lehetnek saját
gondolatai és elképzelései…

A rendezvényen Nagy Anikó, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete fõtitkára és Joó Jó-

zsef, a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi Könyv-
tár munkatársa képviselte a könyvtáros-társa-
dalmat.

J. J.

Gyermekkönyvek ünnepén

Öröm a könyvtárban

1802. április 2-án született Hans Christian An-
dersen, a nagy dán meseköltõ. Több mint két-
száz év eltelte után is csodálatos élményt jelent
kicsiknek és nagyoknak egyaránt meséinek va-
rázslatos világa.

Tiszteletére és rá
emlékezve születés-
napján 1967 óta a
gyermekkönyveket
ünnepli a világ. A
svájci Nemzetközi
Gyermekkönyvek Ta-
nácsa indította útjára
ezt a szép és hasznos
hagyományt.

Ehhez az ünnephez kapcsolódva a mohácsi
Mohácsi Jenõ Városi Könyvtár Kedvenc Ander-

sen-mesém címmel rajzpályázatot hirdetett óvo-
dások és kisiskolások részére. Hiszen a mesék-

hez a gyerekek értenek legjobban! Örömmel
mondhatom, hogy a mozgósítás remekül sike-
rült. Három óvodából negyven rajz érkezett. A
város általános iskolái közül háromból, és öt
vidéki iskolából, a sombereki, majsi, duna-
szekcsõi, véméndi és nagynyárádi általános is-
kolából 135 munkával pályáztak a gyerekek.
Nagyon sok mesét jelenítettek meg sokféle, vál-
tozatos technikával, nehéz munka elé állítva a
zsûri tagjait.

Március 31-én délelõtt, ünnepélyes keretek
között történt az eredményhirdetés és a pálya-
mûvekbõl rendezett kiállítás megnyitója a könyv-
tár gyermekrészlegében. A részt vevõ büszke
hozzátartozók elõtt nagy örömmel vették át a
díjakat és jutalmakat a mosolygó szemû kis
„mûvészek”.

A Nemzetközi Gyermekkönyvnap alkalmából

Alice Csodaországban címmel Szegedi Katalin
illusztrátor alkotásaiból nyílt kiállítás

a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Központi Könyvtárában

az IBBY Magyar Szekciója

és a General Press Kiadó közremûködésével.

(Lásd Tudjon róla! rovatunkban!)


