
TOLERANCIA A MAI MAGYARORSZÁGON (?)
Miért (nem) vagyunk be- és elfogadóak?

Kerekasztal beszélgetés
civil szervezetekkel

Az EU FP7-es keretprogram által támogatott ACCEPT PLURALISM projekt rendezvénye a
CEU Közpolitikai Tanulmányok Központja (Center for Policy Studies) szervezésében

Id pont: 2011. január 21.
    09.15-13.00

Helyszín: Közép-európai Egyetem (CEU), 1051 Budapest, Nádor utca 9. I. em. Popper
terem

Az ACCEPT PLURALISM projekt az Európai Unió 14 tagállamában és egy tagjelölt
országában arra keresi a választ, hogy mit jelent az etnikai, faji, és vallási sokszín ség
iránti tolerancia az európai társadalmakban, vajon elfogadóbbá (toleránsabbá) vagy
elutasítóbbá váltak-e ezek az országok az elmúlt 20 évben, illetve milyen típusú
konfliktusok származnak az európai társadalmakban az etnikai és vallási sokszín ségb l
és hogyan reagál erre a közhatalom, a különböz  intézmények és a civil szféra.

A projekt az oktatás és  a politikai képviselet és részvétel területén kutatja, hogy
milyen be- és elfogadó gyakorlatok léteznek Európa különböz  részein a közpolitikában
és a mindennapok szintjén.

A rendezvény els  felében olyan civileket szólítunk meg, akik a társadalmi párbeszéd, a
sokszín ség és tolerancia terjesztésén dolgoznak az oktatásban alternatív tanórák,
gyermek és feln tt képzések, stb. szervezésével.

A program második részében a politikai részvétel fel l közelítünk a tolerancia mai
állapotához: olyan civil szervezetek fejtik ki véleményüket, amelyek a nyilvánosságot, a
közvéleményt igyekeznek a be- és elfogadó gyakorlatokra érzékennyé tenni, illetve a
közhangulat széls séges megnyilvánulásain próbálnak változtatni az olvasók, hallgatók,
néz k, csetel k, blogolók (inter-)aktív bevonásával.



Program:

09.15 – 09.30 Megnyitó
Bemutatkozik az ACCEPT PLURALISM projekt – Jon Fox (School of Sociology, Politics
and International Studies, University of Bristol)

09.30 – 11.00
I. Kerekasztal-beszélgetés: Tolerancia az oktatásban – a tolerancia oktatása

Résztvev k: AnBlokk, Artemisszió Alapítvány, Ec-Pec Alapítvány, HAVER,
Kurt Lewin Alapítvány, Zachor Alapítvány, UCCU Informális Roma Oktatási Projekt

Moderátor: Zentai Viola (igazgató, Közpolitikai Tanulmányok Központja, CEU)

11.00 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 13.00
II. Kerekasztal-beszélgetés: A politikai részvétel alternatívái – közösségi oldalak,
hírportálok a toleranciáért

Résztvev k: Roma Sajtóközpont, Sosi net, coMMMunity, RomNet

Moderátor: Vidra Zsuzsanna (kutató, Közpolitikai Tanulmányok Központja, CEU)

Kapcsolattartó: Vidra Zsuzsanna, vidrazs@ceu.hu

mailto:vidrazs@ceu.hu

