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Tisztelt Címzettek!
Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), a Magyar Helsinki Bizottság,
a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI), a Háttér Társaság a Melegekért és az
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány ezúton kívánják
kifejezni mély aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy Magyarország
Kormánya nem hosszabbította meg Kaltenbach Jenő úr mandátumát a
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságban (European
Commission Against Racism and Intolerance, ECRI), annak ellenére,
hogy Kaltenbach úr jelenleg az ECRI elnöke, és elnöki megbízatása 2014
márciusában járna le.
A fenti szervezetek jelezni kívánják, hogy Kaltenbach úr az egyik
ellenzéki párt prominens tagja, és reményüket fejezik ki a tekintetben,
hogy ezen tény nem játszott szerepet a leváltásáról szóló magyar döntés
meghozatalában, hiszen Kaltenbach úr nemzetközi és hazai vonatkozású
szakértelmével tagadhatatlanul nagymértékben hozzájárult a rasszizmus
és az intolerancia elleni küzdelemhez mind Magyarországon, mind
külföldön. Kaltenbach úr minden, az ECRI statútuma által meghatározott
tagsági feltételnek megfelel. Széles körű munkát végzett az emberi jogok
területén, beleértve azt a tizenkét évet 1995 és 2007 között, amely alatt
Magyarország első kisebbségi jogi országgyűlési biztosaként
tevékenykedett. A nemzetközi civil szervezetek rasszizmus elleni
munkájában is aktív szerepet vállalt, betöltve az Európai Roma Jogok
Központja (ERRC) igazgatótanácsának elnöki tisztét. Kaltenbach úr
kimagasló munkájának és az ECRI-ben való közreműködésének
elismerését jelentette, hogy megválasztották az ECRI elnökének. Az
aláíró szervezetek sajnálatukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy a
magyar Kormány nem támogatja Kaltenbach úr mandátumának
meghosszabbítását, ami abban is meggátolja őt, hogy kitöltse
megbízatását az ECRI elnökeként.
Továbbá szeretnénk felhívni a Miniszteri Bizottság figyelmét azon
eljárásra, amelyben Kaltenbach urat leváltották, valamint az ECRI

statútuma 2. és 3. cikkének való megfelelés szükségességére, különös
tekintettel azon rendelkezésre, amely szerint az Európa Tanács
tagállamait jogi kötelezettség terheli abban a vonatkozásban, hogy egy
független és pártatlan tagot nevezzenek ki, aki a rasszizmus, a faji
megkülönböztetés, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az
intolerancia kezelésének elismert szakértője. Arra kérjük a Miniszteri
Bizottságot, szíveskedjen körültekintően mérlegelni, hogy a Kaltenbach úr
helyett jelölt személy megfelel-e ezen követelményeknek, és amennyiben
nem, szíveskedjen élni a 3. cikk (3) bekezdése által nyújtott lehetőséggel,
és kérje Magyarországtól egy másik személy kinevezését.
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