
A vakok esélyegyenlõségéért
Az Európa Tanács

Információs és Dokumentációs Központ projektje

Az Európa Tanács elsõdleges célkitûzése 1949. évi megalakulása óta
a földrész egységének megszilárdítása és az európai polgárok emberi
méltóságának megõrzése olyan alapvetõ értékek érvényesítése révén,
mint a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletben tar-
tása. Ezen célkitûzések megvalósításához kíván hozzájárulni a Ma-
gyar Országgyûlés elnöke és az Európa Tanács fõtitkára által közösen
létrehozott Információs és Dokumentációs Központ. Tevékenységében
alapvetõ jelentõségû az információhoz való szabad hozzáférés bizto-
sítása, ami egyrészt a nyilvános és ingyenes könyvtári szolgáltatások,
másrészt a széles körû kiadói tevékenység révén valósul meg. Az in-
tézmény tízéves fennállása óta felhalmozódott tapasztalatokra építve
a Központ 2001 tavaszán a vakok esélyegyenlõségét segítõ projektet
kezdeményezett, melyet az Európa Tanács minta értékûnek ítélve fo-
gadott el és hirdetett meg a tagországokban. A kezdeményezés egy-
ben tisztelgés kívánt lenni az Olvasás Éve elõtt, megadva az olvasás
élményét ezen a területen is.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy az integrációs folyamatban
kiemelt szerepet játszik az információ. Ezért a Központ ezen projekt
keretében hozzáférhetõvé tesz magyar nyelven Európa Tanács-i
egyezményeket és tájékoztató anyagokat a vakok és gyengénlátók
számára. A koncepció kidolgozását a felhasználók oldaláról Erhartné
dr. Molnár Katalin, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö-
vetségének fõtitkára segítette, mind az elsõ csomagban megjelenõ ki-
adványok körének meghatározását, mind pedig az alkalmazott tech-
nika kiválasztását illetõen.

A Központ által 2001-ben a Fehér Bot Napjára megjelentetett
Braille-kiadványok két csoportba sorolhatók. Az elsõbe olyan Európa
Tanács-i egyezmények tartoznak, melyek az emberi és szociális jogok
védelmét szolgálják. Ezek a következõk:

• Egyezmény az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl;
• Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevõ sze-

mélyekre vonatkozó európai megállapodás;
• Európai szociális karta;
• Európai egyezmény a szociális és orvosi ellátásról.
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A második csoportba alapvetõ tájékozódást szolgáló rövid kiad-
ványok tartoznak az Európa Tanácsról, a budapesti Központról, az
Emberi Jogok Európai Bíróságához való folyamodás feltételeirõl és
módjáról; végül pedig egy rövid összefoglalás az Európa Tanács és
az Európai Unió fõbb szervezeteirõl, elõsegítendõ az eligazodást a két
intézményt illetõen egy olyan idõszakban, amikor az együttmûködés
erõsödése jellemzi a munkájukat.

A pontírásos kiadványok mellett a Fehér Bot Napja alkalmából tar-
tott bemutatóra elkészült a projekt Braille- és öregbetûs változata ma-
gyarul és angolul.

A projekt célkitûzése kettõs: egyrészt biztosítani a vakok Európa
tanácsi információhoz jutását, másrészt követendõ például szolgálni
a különbözõ szervezeteknek, intézményeknek, hogy maguk is csatla-
kozzanak a most útjára bocsátott kezdeményezéshez. Ezen szempon-
tok határozzák meg a terjesztési politikát. Mindezeket a kiadványo-
kat, melyeknek természetesen síkírásos változata is rendelkezésre áll,
széles körben terjeszti a Központ. Elsõdlegesen a vakok és
gyengénlátók magyarországi szervezetei, intézményei, iskolái számá-
ra, valamint a határon túli magyar társszervezeteik számára Kolozs-
vártól Munkácsig azok igényei szerinti mennyiségben bizosítja a ki-
adványokat.

Természetesen az Országos Széchényi Könyvtárban, az Ország-
gyûlési Könyvtárban, a megyei és egyetemi könyvtárakban is hozzá-
férhetõk a dokumentumok.

Fontos, hogy a projekt keretében megjelenõ kiadványok eljussanak
a döntéshozókhoz, a partnerintézményekhez, a nem kormányzati
szervezetekhez és a civil szférához. Ezért a Braille-kiadványoknál ér-
vényesülõ általános gyakorlattól eltérõen az alapvetõ információk
minden kiadványon síkírással is szerepelnek.

A projekt magyarországi bemutatása 2001. október 15-én volt a
Parlament Delegációs termében az Európa Tanács fõtitkárának,
Walter Schwimmer úrnak a védnökségével. Az eseményre az Európa
Tanács a magyar kezdeményezést ismertetõ sajtókommünikét adott
ki. Ezt követõen novemberben, Strasbourgban, az igazgatói értekez-
leten került sor a vakok esélyegyenlõségét szolgáló magyar projekt
ismertetésére és a kiadványok átadására az Európa Tanács szervezete
és az Európa tanácsi információs központok hálózata számára.

A bemutatókat követõen több szervezet jelentkezett a csatlakozás
szándékával, és több országban megkezdõdött a kezdeményezés ki-
dolgozása a saját viszonyaikra.

Meggyõzõdésünk, hogy a projekt sikeres megvalósításához nagy-
mértékben hozzájárult, hogy a bemutató az Európa Tanács és a Ma-
gyar Országgyûlés támogatásával, az Európai Integrációs Ügyek Bi-
zottsága közremûködésével valósult meg. A Központ a projekt foly-
tatását és évente új elemekkel történõ gazdagítását tûzte ki célul,
melyhez a már kialakított többoldalú együttmûködés bõvítését tervezi.
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A vakok esélyegyenlõségéért projektrõl további információkkal áll
rendelkezésükre Pappné Farkas Klára igazgató és Borosné László
Krisztina PR-koordinátor az Európa Tanács Központjában (telefon:
441-4857, fax: 441-4878, e-mail: idcbud@axelero.hu). Honlapunkon
(www.europatanacs.hu) bemutatjuk a felhívásunk nyomán megvaló-
suló ötleteket.
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