Konferencia terv
A konferencia címe: „A civil szervezetek helyzete az Európai
Unió országaiban, feladataik az európai biztonság
megerősítésében” tapasztalatok, eredmények, feladatok.
A konferencia célja:
Az európai biztonság, a válságkezelés területén működő
magyar és nemzetközi civil szervezetek személyes
kapcsolatfelvétele, a kapcsolati háló bővítése, az információs
központ létrehozása.
Az EU tagországok civil szervezetei közös nyilatkozatának
kialakítása az európai biztonság fenntartásában vállalt civil
felelősségről.
Módszertani tapasztalatok cseréje, a jó gyakorlat terjesztése.
A magyar EU- elnökség társadalmi támogatása a „ public
diplomacy” eszközeivel.
A konferencia helye: Pallas Páholy
A konferencia ideje: 2011. március 21-31. között (egy nap)
A konferencia levezetése
Regisztráció: 08.00-08.30 között
1. Üdvözlés:

Dr. Deák Péter hadtudományok doktora

2.) Bevezető előadás: 08.40-09.05-ig
Az európai civil szervezetek felelőssége, főbb eredményei és
feladatai az európai közös biztonságpolitika támogatásában,
az állami kapcsolatokon túli hálózat működtetésében
Előadó: Civil szervezettől (felkérés alatt)
Kérdések, válaszok, hozzászólások. 09.05 -09.30-ig
3.) Konferencia témakörei, tartama és tervezett időrendje
a.) Az ökológia és természetvédelem terén észlelhető
kedvezőtlen hatások elleni civil fellép szélesítése, illetve
kiemelten a Duna stratégia
környezetvédelmi kérdéseinek közös fejlesztését szolgáló
komplex feladatrendszer támogatása.( 09.30-11.10-ig)
Előadás: Az emberi egészség, az élhető környezet és a vízvédelem

biztosítása terén az elmúlt években elért, illetve – kiemelten - a
magyar elnökség ideje alatt Duna Stratégia létrehozását támogató
civil komplex tevékenységek várható eredményei valamint a 201215 közötti időszak alapvető feladatai.
Előadó: Levegő Munkacsoport igazgatója.( 20 perc)
Korreferátumok: (felkért hozzászólók 10-10 perc)
A földünk légkörének kedvezőtlen felmelegedéséből kialakuló
időjárás-változás negatív hatásának javuló előrejelzése és a
hatás csökkentésére tett (teendő) elképzelések civil
támogatása, a környezet és az emberek életvitelének
biztosítása érdekében.
Előadó: Amatőr Meteorológusok Szövetségének elnöke
Civil szervezetek közös fellépésének eredményei a
nagyméretű víz- és ökológiai szennyezést okozó ipari
tevékenység ellen Romániában. A hazai és a nemzetközi
együttműködés útjai és irányai, a határokon átnyúló további
veszélyek megakadályozására teendő elképzelések a román magyar civil szervezetek között.
Előadó: Fókusz Öko Központ elnöke (Románia)
Humanitárius civil szervezet szerepe, eredményei és a
közeljövő feladatai a katasztrófák, az egészségügyi ártalmak
hatásának csökkentése céljából.
Előadó: Magyar Vöröskereszt elnöke.
Kérdések, válaszok, hozzászólások (45 perc)
A magyar EU Elnökség idején és a 2012-15 közötti időszakban
a tervezett szakterületi feladatok és azok várható
eredményei, új módszerei.
Előadók: Érintett civil szervezetek vezetői. (5-5 perc)
Téma zárása.(5 perc)
Szünet: 11.10 -11.25-ig
b.) A romák helyzete az EU tagországaiban, a roma migráció
biztonsági kérdése, a civil szervezetek szerepe és
lehetőségei a társadalmi migráció elősegítésében. (11.25 12.50-ig)
Előadás: A tartós kirekesztés – sok helyen a nagyméretű
mélyszegénység – mint biztonságpolitikai kockázat. Civil és
kormányzati felelősség a gondok kezelésében.
Előadó: Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke. (20 perc)
Korreferátumok: (felkért hozzászólók 10-10 perc)
Hátrányos helyzetű – különösen roma – fiatalok oktatási és

élethelyzetének társadalmi jellemzése Szlovákiában. A
romakérdés kezelése az EU országaiban, a civil szervezetek
részvétele a határokon átívelő feladatok megvalósításában.
Előadó: Közös Úton a Roma Kultúrával SR elnöke
(Szlovákia)
A roma integráció helyzete Magyarországon és Európában. A
roma rendvédelmi civil szervezetek tevékenységének
eredményei, gondjai és a fejlesztési területek.
Előadó: Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Egyesület főtitkára
Kérdések, válaszok, hozzászólások.( 40 perc)
Ökumenikus és karitatív szervezetek szakterületi feladatai,
új módszerei és várható eredményei, a magyar EU
Elnökség idején és a 2012-15 közötti időszakban, a
szegénységben élők emberibb életfeltételeinek javításáért.
Előadók. Érintett szervezetek vezetői.
Téma zárása.(5 perc)
Ebédszünet: 12.45 -13.30-ig
c) Civil szervezetek a nyugat –balkáni civil társadalom
támogatásáért , az európai gondolat erősítéséért. ( 13.3015.00-ig)
Előadás:” Civil Polgárvédelmi Szervezetek Uniós Együttműködési
Fóruma” tevékenységének magyar részről történő szervezése és
működtetésének beindítása a nyugat-balkáni államokban.
(eredmények, további feladatok).
Előadó: Magyar Polgári Védelmi Szövetség elnöke. (20 perc)

Korreferátumok: (felkért hozzászólók 15-15 perc)
Magyarország a Balkán biztonságának fenntartásában való
katonai, rendőri és igazságszolgáltatási részvételének
eredményei, az EU-s jelenlét további erősítését szolgáló hazai
és nemzetközi feladataink.
Előadó: BHKKA kuratórium elnöke.
„Európai
Tartalékos
Tisztek
Konferenciájának
„megszervezése és 2011 májusában történő megtartása
Budapesten. Konferencia célja minden európai ország
tartalékos tisztjei együttműködésének megalapozása.(eddig
végzett munkák eredményeinek bemutatása, elképzelések a
további időszakra)
Előadó: Magyar Tartalékosok Szövetség elnöke
Kérdések, válaszok, hozzászólások (35 perc)

A magyar EU Elnökség idején és a 2012-15 közötti időszakban
a tervezett szakterületi feladatok és azok várható
eredményei, új módszerei.
Előadók. Érintett szervezetek vezetői.(5-5 perc)
Téma zárása. (5 perc)
4.) Befejezés.(15.00-15.30)
Konferencia eredményességének összefoglalása.
Civil szervezetek további feladatai a biztonságpolitikai
közgondolkodás fejlesztése
terén. A véglegesített.” Munkaterv a civil szervezetek hazai és
nemzetközi
együttműködésre 2012-15 közötti időszakra.” c. okmány
tartalmának elfogadása.
Az EU tagországok civil szervezeteinek véglegesített közös
dokumentumának ismertetése „Nyilatkozat az európai
biztonság fenntartásában vállalt civil felelősségről” és
elfogadása.
Budapest 2010.08.13.
Balogh Béla	
  

