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Az előítélet motiválta erőszakos támadások a világ minden pontján különös kihívások elé állítják az 

érintett közösségeket, a társadalmat és a támadásokkal szemben fellépő hatóságokat. A gyűlölet-

bűncselekmény elkövetője magánál alacsonyabb rendűnek tartja egy adott társadalmi csoport (például 
etnikai, vallási, nemi identitáson vagy szexuális irányultságon alapuló közösség) tagjait. Az ezen az 

előítéletes megfontoláson alapuló erőszakos magatartás alapjaiban sérti az egyenlő emberi méltóság 

demokratikus jogállamban védendő értékét. Éppen ezért a gyűlölet-bűncselekmények elkövetője 

különös állami és hatósági gondossággal kell, hogy találkozzon. 
 

Az univerzális szinten elfogadott, az egyenlő emberi méltóság védelmét szolgáló szabályozás, 

valamint az európai régióban folyamatosan fejlődő normatív keretek szegélyezik a közös fellépést és 
érdemi dialógust szolgáló nemzetközi együttműködést. Régiónk szintjén az Európai Unió, az Európa 

Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet égisze alatt számos nemzetközi 

dokumentum, kutatás és esemény született, melyek a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni szigorú 
állami fellépésre való ösztönzést, az áldozatok segítését, kapcsolódó módszertani diskurzust, 

információgyűjtést, vagy éppen a szakemberek képzését szolgálják.  

 

A konferencia célja, hogy fórumot teremtsen az akadémiai és szakértői diskurzusra a nemzetközi és 
regionális szintű tapasztalatokról, a gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni hatékony fellépés 

nehézségeiről és azokról a kezdeményezésekről, melyek annak elősegítését célozzák. A következő 

témákban várunk előadásokat:  
 

1) Társadalmi tényezők a gyűlölet-bűncselekmények hátterében 

2) A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos, nemzetközi és európai együttműködés története, 

kialakulásának okai 
3) Egyenlő emberi méltóság: az előítélet motiválta bűncselekményekkel szembeni nemzetközi 

fellépés jelentőségének koncepcionális alapjai 

4) A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és európai szabályozás természete és 
alapvető elemei 

5) A gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozóan országok szintjén gyűjtött adatok 

összehasonlításának nehézségei 
6) Az európai szervezetek adatgyűjtési gyakorlata és kutatásai 

7) Intézményesített diszkrimináció nemzetközi összehasonlításban 

8) A gyűlölet-bűncselekmények és az állam politikai és nemzetközi jogi felelőssége 

9) A nemzetközi emberi jogi kontrollmechanizmusok pillérei és hatékonysága 
10) Az Emberi Jogok Európai Bírósága gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos joggyakorlata 

11) Képzések, konferenciák az Európai Unió, az Európa Tanács és az EBESZ gondozásában, 

előnyök és az eredményesség korlátai 
 

Előadásra egy 1500 karakter hosszúságú absztrakt benyújtásával lehet pályázni 2020. február 15-ig, 

melyeket a lendulet.hatecrimes@gmail.com e-mail címre várunk. A kiválasztott előadókat 2020. 
március 10-ig értesítjük.  
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