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A K/6208. számon benyújtott írásbeli kérdésével kapcsolatban az alábbiakról szeretném
tájékoztatni :

A magyar — kínai emberi jogi párbeszéd eredete a 90-es évek közepére nyúlik vissza . A kínai
partner kereste meg e tekintetben, nrLagyararszáget és kérte, hogy az emberi jogi kérdéseket
elkülönítve kezelje a többi politikai kérdéstöl . 1999-ben megállapodás született Kína é s
Magyarország között a rendszeres emberi jogi párbeszéd elindításáról . 2000-ben a két fél egy
megállapodásban részletesen kidolgozta az emberi jogi párbeszéd kereteit és struktúráját .

A reedszeres párbeszéd elindulása nemzetközi szinten is jelent ős eredménynek tekinthető ,
mivel Magyarország az egyetlen közép-európai ország, amelynek a rendszerváltás során
szerzett tapasztalatairól Kína tájékozódik . A mai napig az emberi jogi párbeszéd összesen öt
fordulójára került sor változó helyszínnel, Pekingben vagy Budapesten .

Az elmúlt két év során Magyarország és Kína között egy emberi jogi fordulóra került sor,
2007. augusztus 27-28-an_ A kétnapos kenzultáeló napirendjén az alábbi kérdések
szerepeltek: I . P. nemzeti, vallási, nyelvi és etnikai kisebbségek hazai és nemzetközi
védelmével kapcsolatos rapaszta]etak megvitatása. 2_ A szakszervezeti jogok és
érvényesülésük. 3 . Az ENSZ Emberi Jogi Tanács eddigi tevékenységének értékelése ,
Együttműködés az ENSZ emberi jogi mechanizmusaival 4. Az Alkotmánybíróság és az
ennek megfelelő kínai intézményrendszer m űködésének ismertetése . 5 . A migráció és a
menekültkérdés kezelésének tapasztalatai a két országban . 6. A civil szervezetek működésére
és tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás, illetve ennek gyakorlati érvényesülése . A kínai
KÜM a napirendnek megfelelően három külső konzultációt szervezett a magyar delegáci ó
részére, az Atlanti Nemzetiségi Bizottság, az Országos Szakszervezeti Szövetség, valamint a
China Society for líuxnan Rights vezet ő képviselő ivel .

Mint az a fenti napír-er ►dböa' is tatszik, a tibeti kérdés ennek a találkozónak nem szerepelt a
napirendjén, mivel a szinte ugyaaxebben az id őben zajló az EU—Kina emberi jogi párbeszéd
során az Unió részletesen foglalkozott a kérdéssel . Az 5. napirendi pont alatt a felek nem
érintettek konkrét ügyeket, csak menekültügy és migráció kezelésének jogszabályi hátterérő l
adott a két delegáció tájékoztatást egymásnak. Mindezek alapján a konzultáció semmilye n
szempontból nem érintette a hazánkban élő tibeti köztességet .
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A magyar és a kínai kormány között, miniszteri vagy miniszterelnöki szinten emberi jog i
kérdésekben egyeztetésre egyetlen alkalommal sem. került sar . Bilaterális érintkezéseink során
rendszeresen napirenden tartjuk az emberi jogi kérdéseket, igy például tibb atkalvrnmal és
főrumon is kifejeztük mély aggodalmunkat a tibeti helyzet iránt, sürgettük az emberi é s
szabadságjogok érvényre juttatását és a kérdés békés, tárgyalásos úton történ ő megoldását.

A Külügyminisztérium 2008 januárjában elfogadott egy konkrét lépéseket tartalmazó emberi
jogi koncepciót, az emberi jogi elemnek a magyar diplomáciában történ ő hangsúlyosabb
megjelenítése érdekében. E koncepció alapján született a döntés arról, hogy a
Külügyminisztérium minden évben egy nagyszabású nemzetközi emberi jogi konferenciát
rendez Budapesti Emberi Jogi Fórum néven. Az első konferenciára 2008 . augusztus 28-29-én
került sor, nagy nemzetközi érdeklődés mellett. A Fórum témája az emberi jogvédők helyzete
volt . A FórurnrnaZ kapcsolatos eddigi visszajelzések rendkívül pozitívak voltak .

Magyarország saját történelmi tapasztalatai alapján is kiemelt fontosságot tulajdonít az emberi
jogok nemzeti és nemzetközi védelmének, határozottan támogat minden erofeszitést, amely e
jogok érvényesítéséhez és kiterjesztéséhez hozzájárul . Az újrafogalmazott külkapcsolet i
stratégiához kötődően kidolgozott láthatóbb emberi jogi koncepció a hagyományos magyar
prioritásokra épül, mint például a kisebbségek, valamint a polgári és politikai jogok védelme .
A témakör fontosságát jelzi, hogy emberi jogi nagykövetet neveztünk ki, akinek a feladata a z
emberi jogi szervpontok egységes érvényesítése a magyar külügyi döntéshozatalban. A
Küliigyminisztér*zmbazz ezen kívül önálló Demokrácia Munkacsoport gondoskodik a
demokráciatámogatással összefüggő feladatok tervezéséről, összehangolásáról,
végrehajtásáról – céljaira ebben az évben 600 ezer murát fordítanak .

Magyarország a népirtás büntettének megelőzése és megbüntetése Megyében kötött 1945 . évi
Egyezmény 60 . évfordulója alkalmából elhatározta, hogy megvalósíthatósági tanulmányt
készít egy Nemzetközi Népirtás Elleni Központ budapesti felállításának lehet őségéről .
Reménycink szerint az új, független intézmény a nemzetközi közösség támogatásáva l
hozzájárul majd az erőfeszítések összehangolásához ezen a téren .

A Tibet ügyében megfogalmazott határozati javaslat ügyében természetesen nyitottak
vagyunk egy több párti szakmai egyeztetésre, amely során megvizsgálnánk, milyen
hozzáadott értéke lehetne egy ilyen határozat mostani elfogadásának, valamint áttekinthetné k
a politikai erők, hogy esetleg más módon hatékonyabban tudná Magyarország előmozdítani a
tibeti emberi jogi helyzet javulását . Hazánk jelenleg is aktív résztvevője az EkJ – K{na ember i
jogi párbeszédhez kapcsolódó jogi szemináriumnak, és Magyarország emberi jog i
szakértelmének elismerését jelzi, hogy szinte minden évben felkérik a résztvevő magyar
szakértőt egy előadás megtart€tsára .

Budapest, 2008. szeptember „

Üdvözlettel :

Dr. Göncz Kinga
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