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Zaproszenie na konferencję EFHR "Ochrona praw mniejszości
narodowych na Litwie: tendencje w ostatnich pięciu latach"
Europejska Fundacja Praw Człowieka, 15 października 2015, 08:16

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) w
dniu 23 października organizuje konferencję pod
tytułem "Ochrona praw mniejszości narodowych
na Litwie: tendencje w ostatnich pięciu latach".
Celem konferencji jest zaprezentowanie
przeglądu wybranych zagadnień, związanych z
ochroną mniejszości narodowych na Litwie oraz
podsumowanie działalności EFHR w przeciągu
pięciu lat.
Logo EFHR, fot. efhr.eu
Przedstawimy również najnowszy raport EFHR o ochronie praw człowieka na Litwie w latach 2014/2015.
Konferencja będzie także okazją do dyskusji i wymiany opinii na temat implementowanej przez Radę Europy
Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych.
Konferencję rozpocznie przemówieniem i powitaniem uczestników mer Wilna Remigijus Šimašius. Pośród
prelegentów znajdą się także m.in.: przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OSCE), Biura Rzecznika ds. Równych Możliwości, Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL,
Europejskiego Centrum do Spraw Mniejszości (ECMI), jak również wybitni eksperci w tej dziedzinie.
Konferencja przeznaczona jest dla pracowników organizacji, których działalność związana jest z ochroną praw
człowieka. Do udziału zapraszamy również prawników, przedstawicieli instytucji publicznych oraz wszystkich
zainteresowanych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rejestracji drogą mailową
info@efhr.eu , telefonicznie + (370) 691 50 822 lub za pomocą formularza dostępnego tutaj. Na konferencję
należy rejestrować się do godz. 15 w dniu 22 października.
EFHR działająca na Litwie od 2010 roku, powstała w odpowiedzi na rosnące nadużycia i naruszenia w zakresie
praw człowieka, w szczególności praw mniejszości narodowych. EFHR udziela bezpłatnej pomocy prawnej, a
także dba o edukację społeczeństwa poprzez organizowanie szkoleń, wykładów oraz wizyt. Zajmujemy się
również monitorowaniem mediów oraz internetu w poszukiwaniu wypowiedzi i komentarzy nawołujących do
nienawiści i dyskryminacji. Promujemy ideę społeczeństwa wolnego od naruszeń praw człowieka. W celu
uzyskania więcej informacji na temat naszej działalności zapraszamy na stronę internetową: www.efhr.eu.
Konferencja prowadzona będzie w dwóch językach: angielskim oraz litewskim, z możliwością tłumaczenia
symultanicznego. Data i miejsce wydarzenia: 23 października 2015 r., 09:00 - 15:15, Samorząd m. Wilno,
Konstitucijos pr. 3, Sala 2001 (Tarybos kolegijos posėdžių salė), 20 piętro.
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Projekt jest współfinansowany
ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania
"Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
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