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Στο Στρασβούργο, στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης, διεξήχθη από τις 19 έως τις 20
Ιουνίου το ετήσιο συνέδριο του προγράμματος HELP με θέμα τη δημιουργία μιας φιλικής
δικαιοσύνης. Την πρώτη ημέρα το συνέδριο χαιρέτησε ο κ. Χρήστος Γιακουμόπουλος, Διευθυντής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο κ. Emil Ruffer, Πρέσβης της Τσεχίας
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Τσεχία είναι για το τρέχον εξάμηνο η προεδρεύουσα χώρα
της επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου. Ακολούθως ο δικαστής στο Ε.Δ.Δ.Α. κ. Yonko Grozev,
ανέλυσε τις τελευταίες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. σχετικά με ζητήματα του δικαστικού σώματος. Στη
συνέχεια παρουσίασα το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων προκειμένου να θεμελιωθεί μια
φιλική δικαιοσύνη στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη (στα αγγλικά). Κατά την εισήγησή μου
ανέπτυξα τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, του Ε.Δ.Δ.Α. και της Επιτροπής
Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ αναφέρθηκα και σε υποθέσεις
από τα εθνικά δικαστήρια. Μετά το διάλειμμα ακολούθησε ανάλυση από την κ. Eva Pastrana,
υπεύθυνη του προγράμματος, σχετικά με το μέλλον του προγράμματος. Στην απογευματινή
συνεδρία αναπτύχθηκαν οι παρακάτω κύκλοι σπουδών: 1. Φιλική δικαιοσύνη προς τα παιδιά από
τις κ.κ. Natasha Kravchuk και Valentina Boz, 2. Ρατσισμός, ξενοφοβία και ομοφοβία, από τον κ.
Josquin Legrand, 3. Εργασιακά δικαιώματα από τον κ. Marius Bartninkas, 4. Βία κατά των γυναικών
και ενδο‐οικογενειακή βία από την κ. Eva Pastrana. Tέλος από την κ. Stephanie Denton
παρουσιάστηκε η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου
ολοκληρώθηκε με τη λειτουργία δύο ομάδων εργασίας. Οι ομάδες ασχολήθηκαν με τη
διασυνοριακή συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πρώτη ομάδα
συμμετείχαν εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων, ενώ στη δεύτερη εκπρόσωποι σχολών δικαστών
(στη δεύτερη ομάδα συμμετείχα και ο ίδιος). Τέλος αναφέρθηκαν τα συμπεράσματα των δύο
ομάδων και σημειώθηκαν κάποιες τελικές παρατηρήσεις από τον κ. Mikhail Lobov, επικεφαλής του
Τμήματος Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συνεργασίας.
Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου ξεκίνησε με την κοινή συνεδρίαση με το συνέδριο για την
κοινή ευρωπαϊκή ιθαγένεια και την εκπαίδευση. Την κοινή συνεδρίαση χαιρέτησε η κ. Gabriella
Bataini‐Dragoni, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο κ. Stanislav
Stech, αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας της Τσεχίας. Σε βίντεο παρουσιάσθηκε η θεματική της
κοινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας και της εκπαίδευσης με τη βοήθεια της Χάρτας για την Εκπαίδευση
για την Δημοκρατική Ιθαγένεια και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ο κ. Matthew Johnson, διευθυντής
Δημοκρατικής Ιθαγένειας και Συμμετοχής, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοκρατίας του Συμβουλίου
της Ευρώπης, αναφέρθηκε στο θέμα «Συμβούλιο της Ευρώπης: 20 έτη υποστήριξης στα κράτη μέλη
κατά την προώθηση της Δημοκρατικής Ιθαγένειας και των Ανθρωπίνων Δικαιωματων». Στη
συνέχεια η κ. Antonia Wulff, εξέθεσε τα συμπεράσματα από την πρώτη κοινή συνεδρία. Η κ. Eva

Pastrana, ανέπτυξε το πρόγραμμα HELP στους συνέδρους (πάνω από 300 άτομα). Ακολούθως οι
σύνεδροι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες εργασίας. Στην πρώτη το θέμα ήταν τα ανθρώπινα
δικαιώματα στην ανώτατη εκπαίδευση. Στη δεύτερη τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δια βίου
εκπαίδευση. Στη δεύτερη ομάδα συμμετείχα και ο ίδιος. Το συνέδριο έκλεισε με τα συμπεράσματα
και τις προοπτικές για το πρόγραμμα από την κ. Tatiana Termacic, επικεφαλής του τμήματος
Εθνικής Εφαρμογής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Το απόγευμα έλαβε χώρα η ετήσια συνάντηση των εκπροσώπων σχολών δικαστών και
δικηγορικών συλλόγων στο πρόγραμμα HELP. Κάθε εκπρόσωπος ανέφερε τα επιτεύγματα της
προηγούμενης χρονιάς σε σχέση με το πρόγραμμα. Επίσης τονίστηκε το σχέδιο για το επόμενο έτος
και οι στόχοι κάθε φορέα. Η κ. Valentina Boz, επικεφαλής του προγράμματος για τα δυτικά
βαλκάνια και την Τουρκία, ανέφερε το ρόλο και τις υποχρεώσεις των εκπροσώπων των σχολών
δικαστών και των δικηγορικών συλλόγων. Η κ. Anastasia Shadarova, επικεφαλής του προγράμματος
για τη Ρωσία, αναφέρθηκε στις εξελίξεις εκεί και η κ. Ana Medarska – Lazova, μέλος της
γραμματείας του HELP έδωσε στατιστικά στοιχεία για την προηγούμενη χρονιά. Τέλος η κ. Eva
Pastrana, έκλεισε τη συνεδρίαση με τα συμπεράσματα και τις προοπτικές για την επόμενη χρονιά.

