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CODE – Conference on 
Democracy and Human Rights

A CODE a Demokratikus Átalakulásért 
Intézet és a Tom Lantos Intézet közös 
kezdeményezése. Az intézetek elsődleges célja, 
hogy elinduljon egy évente megrendezésre 
kerülő konferencia sorozat, amely az emberi 
jogok és a demokrácia aktuális és kiemelkedő 
témáival foglalkozik. A jelenlegi konferencia a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet hatodik, 
évente megrendezésre kerülő nagyszabású 
konferenciája, a CODE névvel és a Tom Lantos 
Intézettel közös szervezésben azonban a 
második ilyen rendezvény. 

Az első CODE 2011 júniusában került 
megrendezésre Budapesten. Az esemény 
egybeesett a Tom Lantos Intézet ünnepélyes 
budapesti megnyitójával, amelyet az 
Egyesült Államok külügyminisztere, Hillary 
Rodham Clinton és az Egyesült Államok 
volt külügyminisztere, Condoleezza Rice is 
megtisztelt jelenlétével. A konferencia nagy 
sikert aratott, számos magas rangú előadó 
fogadta el meghívásunkat, úgy, mint Moldova 
és Grúzia külügyminisztere, illetve az Európa 
Tanács főtitkára. A 2011-es konferencia 
napirendi témái között olyan fontos kérdések 
szerepeltek, mint az Arab Tavasz, az EU Keleti 
Partnerségi országainak politikai fejleményei 
vagy a romák helyzete Európában. 

Az idei évi konferencia a Wallenberg év 
részeként Raoul Wallenberg születésének 100. 
évfordulójára is emlékezik, aki több tízezer 
magyarországi zsidó életét mentette meg a II. 
világháború alatt. A Raoul Wallenberg emlékére 
tervezett előadások mellett a legtöbb panel olyan 
aktuális kérdésekkel foglalkozik, mint az emberi 
jogok helyzete Európa szomszédságában, 
különös tekintettel a Nyugat-Balkánra és 
Kelet-Európára, előítéletek és konfliktus 
megelőzés vagy a sokszínűség kezelésének 
különböző szempontjai, a globalizáció hatására 
egyre erőteljesebben multikulturális világunkban.

A Wallenberg év 
Magyarországon

Raoul Wallenberg a korabeli magyarországi 
és európai embermentés szimbolikus alakja.  
„Ember az embertelenségben”, a holokauszt 
borzalmaiban. Magyarország nagyra becsüli 
és őrzi a mártír svéd diplomata emlékét. 
Születésének 100. évfordulója alkalmából 
Magyarország Kormánya határozatot hozott 
arról, hogy Wallenberg Évvé nyilvánítja a 
2012-es esztendőt és Emlékbizottságot 
hoz létre. Célunk, hogy az emlékév során 
tisztelegjünk emberi nagysága előtt, s egyben 
az is, hogy megemlékezzünk mindazokról, 
akik vele összefogva, vagy hozzá hasonlóan 
a zsarnoki rendszerek embertelenségéből 
embereket mentettek. Ez az évforduló jó 
alkalom arra, hogy levonjuk a múlt tanulságait, 
s fényükben áttekintsük az aktuális emberi jogi, 
kisebbségi kérdéseket, megszólítsuk a jövőt, a 
fiatalokat.

Az Emlékév rendezvényein bemutatjuk 
Raoul Wallenberget, a diplomatát és embert, 
embermentő társait, magyarországi segítőit, 
az embermentés körülményeit, a kirekesztés 
és diszkrimináció veszélyeit. Mindezzel a 
demokrácia és az emberi jogok védelmére, 
a több évezredes értékeink melletti kiállás 
fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. 
2012-ben kiállítások, konferenciák, koncertek, 
vetélkedők, a tanúkkal és a Világ Népeinek 
magyar Igazaival való találkozások hozzák 
kézzelfogható közelségbe minden generáció 
és érdeklődő számára a kor eseményeit, s azok 
máig ható összefüggéseit, tanulságait.

Németh Zsolt
a Wallenberg Emlékbizottság elnöke
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Dátum: 2012. június 28. csütörtök
Helyszín: Gerbeaud Ház (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.)

9:00-10:30 MEGNYITÓ

Elnököl: Prof. Dr. Gyarmati István, a Demokrácia Központ Közalapítvány főigazgatója
Frank Belfrage, Svédország külügyminisztériumának államtitkára
Dr. Martonyi János, Magyarország külügyminisztere
Carl Michael L. Wernstedt, a Wallenberg-család tagja
Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára

10:30-11:00 KÁVÉSZÜNET

11:00-12:30 ELSŐ PANEL

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – Történész panel (a Holokauszt Emlékközpont 
szervezésében)
Elnököl: Dr. Pók Attila, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
igazgatóhelyettese 
Wallenberg Svédországban: Jan Lundvik, Svédország Magyarországra akkreditált korábbi nagykövete 
Wallenberg Magyarországon: Prof. Dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója
Wallenberg Oroszországban: Prof. Dr. Boris V. Sokolov, az Orosz Pen-Centre történésze és az 
orosz irodalom kutatója

P1B: Európa jövőbeli szerepe a demokrácia támogatásában
Elnököl: Makkay Lilla, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius Segítségnyújtási 
Főosztály vezetője, Külügyminisztérium
Maria Leissner, a Demokráciák Közösségének főtitkára 
Alexander Ritzmann, a European Foundation for Democracy vezető tanácsadója
Prof. Dr. Gyarmati István, a Demokrácia Központ Közalapítvány főigazgatója

12:30-13:30 EBÉDSZÜNET

13:30-15:00 MÁSODIK PANEL

P2A: A sokszínűség dimenziói – A multikulturalizmus határain túl  
Elnököl: Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója
Dr. Tove Malloy, a European Centre for Minority Issues igazgatója 
Henri Nickels, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének programvezetője
György László, a Cisco Systems Magyarország ügyvezető igazgatója

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió szomszédságában
Elnököl: Várkonyi László, a Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója
Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára
Paul Koller, Svájc külügyminisztériumának emberi jogi különmegbízottja
Borys Tarasyuk, Ukrajna volt külügyminisztere
Douglas Wake, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának 
igazgatóhelyettese 

15:00-15:30 KÁVÉSZÜNET

15:30-17:00 HARMADIK PANEL 

P3A: Előítéletek és konfliktusmegelőzés (a Raoul Wallenberg Egyesület szervezésében)
Elnököl: Prof. Dr. Talyigás Katalin, a Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-Európai Térség 
Fejlesztéséért ügyvezető igazgatója 
Béke-központ koncepció: Prof. Jon Van Til, a Rutgers Egyetem Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 
Folyamatos párbeszéd és konszenzusos demokrácia: Dr. Kövér Ágnes, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara Szociálismunkás-képző Tanszékének helyettes 
vezetője
Roma integráció – egy közgazdasági megközelítés: Takács János, az Electrolux regionális 
vezérigazgatója
Erőszakos eltüntetés – a második világháborútól az ENSZ egyezményig: Rainer Huhle, az ENSZ 
erőszakos eltűntetésekkel foglalkozó bizottságának tagja

P3B: A következő 20 év – A világ, ahogyan elképzeljük
Elnököl: Somogyi Ferenc, Magyarország volt külügyminisztere, az ICDT Tanácsadó Testületének tagja
Mihai Răzvan Ungureanu, Románia volt miniszterelnöke 
Prof. John Shattuck, a Közép-európai Egyetem rektora 
Peter Matjašič, a European Youth Forum elnöke

17:00-17:15 ZÁRSZÓ 

Záró gondolatok Prof. Dr. Gyarmati István, a Demokrácia Központ Közalapítvány főigazgatója
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Tom Lantos Intézet

A Tom Lantos Intézet (TLI) egy 2011 májusában 
megalakult non-profit civil szervezet, amely 
többek között azzal a céllal jött létre, hogy 
tisztelegjen a magyar-amerikai Tom Lantos, 
az amerikai kongresszus egyetlen holokauszt 
túlélőjének munkássága és öröksége előtt. A 
tragikus gyerekkori élmények követeztében 
Tom Lantos a minden embert megillető alapvető 
szabadságjogok lelkes támogatójává vált. 
Kongresszusi munkájának középpontjában 
mindvégig az emberi jogok álltak, társalapítója 
volt a kongresszus emberi jogi választmányának, 
majd később a képviselőház külügyi 
bizottságának elnöke lett. A gyermekkori 
megpróbáltatások ellenére Tom Lantos 

Magyarország iránti 
szeretetét egész élete 
során megőrizte és 
gyermekeinek és 
unokáinak, akik a 
mai napig ápolják 
magyarországi 

örökségüket. A TLI küldetése Tom Lantos 
munkásságának továbbvitele, azaz az emberi 
és alapvető szabadságjogok védelme és a 
demokrácia és a civilizáció feletti éber őrködés.

A Tom Lantos Intézet elsősorban kutatóintézet, 
szellemi műhely, amely a kutatások mellett 
kapacitás-építő és ún. akció-projekteket is 
indít az emberi és kisebbségi jogok, illetve 
a demokratikus értékek témaköreiben a 
kelet-közép európai és nyugat-balkáni régióban. 
Emellett esetileg az említett földrajzi területeken 
kívül is indít projekteket a demokratikus 
folyamatok előmozdítása és az alapvető emberi 
és szabadságjogok érvényesítése érdekében. 
A TLI nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra és a 
kisebbségekre, velük szoros együttműködésben 
hajtja végre programjait és projektjeit.

Tom Lantos Intézet
Cím: H-1022 Budapest, Árvácska u. 12.
Tel: +36(1) 438 08 26 Fax: +36(1) 438 08 21 
E-Mail: info@tomlantosinstitute.hu 
Honlap: http://www.tomlantosinstitute.hu, 
facebook.com/TomLantosInstitute 

Demokratikus Átalakulásért 
Intézet

A Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) 
budapesti székhelyű non-profit szervezet, amely 
egybegyűjti a múltbéli demokratikus 
átalakulások tapasztalatait és megosztja 
mindazokkal, akik elkötelezettek abban, hogy 
kövessék a demokratizálódás útját. Az ICDT 
nem általában terjeszti a demokráciát, 
szervezetünk konkrét és gyakorlatias célokat tűz 
ki maga elé: a demokratikus átalakulást, mint 
folyamatot vizsgálja. Intézetünk azon 
munkálkodik, hogy megmutassa, hogyan lépett 
és lép napjainkban is számos ország a 
demokrácia útjára, hogy mind sikereikből, mind 
kudarcaikból tanulhassanak, akik a jövőben a 
diktatúra helyett a demokrácia felé vezető utat 
választják.

Az ICDT közép-
európai szervezet. 
Ebben a régióban
számos tapasztalatot  zereztünk arról, milyen 
összetett is a demokratikus átalakulás. Miután 
mi magunk is ezen a folyamaton mentünk 
keresztül, tisztában vagyunk vele, mennyire 
törékenyek az új demokráciák. Hiszünk abban, 
hogy egy átalakulás csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha a folyamat az egész társadalom 
hasznára válik.

Az ICDT küldetése, hogy a társadalom 
rétegeinek a lehető legszélesebb körben való 
bevonása mellett elősegítse az egyenletes és 
békés demokratikus átalakulást. Ezen 
túlmenően törekszik arra is, hogy figyelembe 
vegye a politikai, gazdasági, jogi, kulturális és 
civil társadalmi sajátosságokat, továbbá a régiók 
szocio-kulturális környezetét azokban az 
országokban, ahol a folyamat végbemegy.

Demokratikus Átalakulásért Intézet
Cím: H-1022 Budapest, Árvácska u. 12. 
Tel: +36(1) 438 08 20 Fax: +36(1) 438 08 21 
E-Mail: info@icdt.hu 
Honlap: http://www.icdt.hu

PARTNEREINK

Holokauszt Emlékközpont

A budapesti Holokauszt Emlékközpont 2004-ben 
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A magyar 
zsidóság modernkori üldöztetésének történetét, 
a hozzá vezető utat, a katasztrófa hatásait, a 
máig ki nem hevert veszteség következményeit, 
a magyar történelmi hagyományok erőszakos, 
tragikus megtörésének okait, tapasztalatait 
dolgozza fel és őrzi. 

Udvara a holokauszt magyar 
áldozatainak emlékhelye. 
Emlékfalán 170 000 áldozat 
nevével, az Elveszett 
közösségek tornyán 1441 
vidéki települést feltüntetve 
őrzi értelmetlenül elpusztított 
honfitársaink és máig hiányzó 
közösségeik emlékét. 

Az áldozati nevek kutatása folyamatos, 
adatbázisa interneten is elérhető, s a feldolgozás 
ütemének megfelelően kerülnek fel újabb nevek 
az emlékfalra. 

A látogatókat különleges és egyedi építészeti 
környezet fogadja. A modern épületegyüttesbe 
szervesen kapcsolódó Páva utcai zsinagóga 
számos időszaki kiállítás, szakmai konferencia, 
tanárképző program, emléknap és kulturális 
esemény színhelye. Oldalfalán márványtáblák 
emlékeztetnek az Újvidéken és Kőrösmezőn 
elkövetett múlt századi tragédiákra. 

Az oktatás kiemelt jelentőségű feladata az 
intézménynek, az év minden napján fogad 
iskolai csoportokat, de népszerűek kihelyezett 
programjai, vándorkiállításai is. Az évente 
több mint 40 ezer látogatót - köztük turistákat, 
kutatókat, egyetemistákat - az állandó kiállítás 
mellett 10 ezer történeti emléket gondozó 
gyűjtemény, 6700 kötetes szakkönyvtár, 
könyvesbolt és az elmúlt évben átadott Braham 
Információs Központ várja. 

Holokauszt Emlékközpont
Cím: H-1094 Budapest, Páva u. 39.
Tel: +36 1 455-3333 Fax: 455-3399 
E-mail: info@hdke.hu 
Honlap: www.hdke.hu

A Raoul Wallenberg Egyesület 
1988. december 17.-én társadalmi 
kezdeményezésként alakult meg a Raoul 
Wallenberg Egyesület. 

A pártállami körülmények oldódtak, önálló, 
civil társadalmi kezdeményezéseknek több tér 
nyílt, a szólás és vélemény-nyilvánításnak az 
1988-as Egyesülési Törvény teret adott. Ezzel 
egyidejűleg megjelent a –társadalmunkból már 
kiveszettnek gondolt- szélsőséges, kirekesztő 
és rasszista hang. 
Az egyesület alapítói 
–egyetemi és főiskolai 
hallgatók, szociológusok, 
közgazdászok, újságírók 
és más, tenni kívánó 
magánemberek és közéleti
 személyiségek- ez ellen emelték fel szavukat. 
Tudták, hogy a demokrácia védelme, a toleráns 
közélet és a kisebbségek védelme nélkül 
elképzelhetetlen.  Az Egyesület tevékenységét 
kettősség jellemzi; egyrészt a névadóhoz 
méltó hagyományőrzés, másrészt az aktuális 
kisebbségi emberi jogi problémák kezelése, 
képviselete. 

Alapításunk óta arra törekszünk, hogy névadónk 
tevékenysége mindenki számára ismert legyen. 
Ennek érdekében támogatjuk az életével 
és magyarországi működésével foglalkozó 
kutatásokat, emlékhelyeinek felkutatását és 
ápolását. 

Tevékenységünket az Ország határain belül 
folytathatjuk, de kapcsolatainkat már nemzetközi 
szinten is kezeljük, szoros kapcsolatban 
állunk más Wallenberg emlékszervezetekkel 
és holokauszt intézetekkel, úgy mint az 
amszterdami Anna Frank Múzeummal vagy 
a washingtoni Holokauszt Múzeummal.  Az 
budapesti központú Egyesületnek jelenleg 400 
tagja van, csoportjai az ország számos területén 
működnek.

SzervezŐk

Raoul Wallenberg Egyesület
Cím: Budapest, V. Balassi Bálint u. 27.
Telefon és fax: 06-1-783-7157
E-mail: info@wallenbergegyesulet.hu
Honlap: www.wallenbergegyesulet.hu



Tom Lantos Intézet

A Tom Lantos Intézet (TLI) egy 2011 májusában 
megalakult non-profit civil szervezet, amely 
többek között azzal a céllal jött létre, hogy 
tisztelegjen a magyar-amerikai Tom Lantos, 
az amerikai kongresszus egyetlen holokauszt 
túlélőjének munkássága és öröksége előtt. A 
tragikus gyerekkori élmények követeztében 
Tom Lantos a minden embert megillető alapvető 
szabadságjogok lelkes támogatójává vált. 
Kongresszusi munkájának középpontjában 
mindvégig az emberi jogok álltak, társalapítója 
volt a kongresszus emberi jogi választmányának, 
majd később a képviselőház külügyi 
bizottságának elnöke lett. A gyermekkori 
megpróbáltatások ellenére Tom Lantos 

Magyarország iránti 
szeretetét egész élete 
során megőrizte és 
gyermekeinek és 
unokáinak, akik a 
mai napig ápolják 
magyarországi 

örökségüket. A TLI küldetése Tom Lantos 
munkásságának továbbvitele, azaz az emberi 
és alapvető szabadságjogok védelme és a 
demokrácia és a civilizáció feletti éber őrködés.

A Tom Lantos Intézet elsősorban kutatóintézet, 
szellemi műhely, amely a kutatások mellett 
kapacitás-építő és ún. akció-projekteket is 
indít az emberi és kisebbségi jogok, illetve 
a demokratikus értékek témaköreiben a 
kelet-közép európai és nyugat-balkáni régióban. 
Emellett esetileg az említett földrajzi területeken 
kívül is indít projekteket a demokratikus 
folyamatok előmozdítása és az alapvető emberi 
és szabadságjogok érvényesítése érdekében. 
A TLI nagy hangsúlyt fektet a fiatalokra és a 
kisebbségekre, velük szoros együttműködésben 
hajtja végre programjait és projektjeit.

Tom Lantos Intézet
Cím: H-1022 Budapest, Árvácska u. 12.
Tel: +36(1) 438 08 26 Fax: +36(1) 438 08 21 
E-Mail: info@tomlantosinstitute.hu 
Honlap: http://www.tomlantosinstitute.hu, 
facebook.com/TomLantosInstitute 

Demokratikus Átalakulásért 
Intézet

A Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) 
budapesti székhelyű non-profit szervezet, amely 
egybegyűjti a múltbéli demokratikus 
átalakulások tapasztalatait és megosztja 
mindazokkal, akik elkötelezettek abban, hogy 
kövessék a demokratizálódás útját. Az ICDT 
nem általában terjeszti a demokráciát, 
szervezetünk konkrét és gyakorlatias célokat tűz 
ki maga elé: a demokratikus átalakulást, mint 
folyamatot vizsgálja. Intézetünk azon 
munkálkodik, hogy megmutassa, hogyan lépett 
és lép napjainkban is számos ország a 
demokrácia útjára, hogy mind sikereikből, mind 
kudarcaikból tanulhassanak, akik a jövőben a 
diktatúra helyett a demokrácia felé vezető utat 
választják.

Az ICDT közép-
európai szervezet. 
Ebben a régióban
számos tapasztalatot  zereztünk arról, milyen 
összetett is a demokratikus átalakulás. Miután 
mi magunk is ezen a folyamaton mentünk 
keresztül, tisztában vagyunk vele, mennyire 
törékenyek az új demokráciák. Hiszünk abban, 
hogy egy átalakulás csak akkor lehet eredmé-
nyes, ha a folyamat az egész társadalom 
hasznára válik.

Az ICDT küldetése, hogy a társadalom 
rétegeinek a lehető legszélesebb körben való 
bevonása mellett elősegítse az egyenletes és 
békés demokratikus átalakulást. Ezen 
túlmenően törekszik arra is, hogy figyelembe 
vegye a politikai, gazdasági, jogi, kulturális és 
civil társadalmi sajátosságokat, továbbá a régiók 
szocio-kulturális környezetét azokban az 
országokban, ahol a folyamat végbemegy.

Demokratikus Átalakulásért Intézet
Cím: H-1022 Budapest, Árvácska u. 12. 
Tel: +36(1) 438 08 20 Fax: +36(1) 438 08 21 
E-Mail: info@icdt.hu 
Honlap: http://www.icdt.hu
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Holokauszt Emlékközpont

A budapesti Holokauszt Emlékközpont 2004-ben 
nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A magyar 
zsidóság modernkori üldöztetésének történetét, 
a hozzá vezető utat, a katasztrófa hatásait, a 
máig ki nem hevert veszteség következményeit, 
a magyar történelmi hagyományok erőszakos, 
tragikus megtörésének okait, tapasztalatait 
dolgozza fel és őrzi. 

Udvara a holokauszt magyar 
áldozatainak emlékhelye. 
Emlékfalán 170 000 áldozat 
nevével, az Elveszett 
közösségek tornyán 1441 
vidéki települést feltüntetve 
őrzi értelmetlenül elpusztított 
honfitársaink és máig hiányzó 
közösségeik emlékét. 

Az áldozati nevek kutatása folyamatos, 
adatbázisa interneten is elérhető, s a feldolgozás 
ütemének megfelelően kerülnek fel újabb nevek 
az emlékfalra. 

A látogatókat különleges és egyedi építészeti 
környezet fogadja. A modern épületegyüttesbe 
szervesen kapcsolódó Páva utcai zsinagóga 
számos időszaki kiállítás, szakmai konferencia, 
tanárképző program, emléknap és kulturális 
esemény színhelye. Oldalfalán márványtáblák 
emlékeztetnek az Újvidéken és Kőrösmezőn 
elkövetett múlt századi tragédiákra. 

Az oktatás kiemelt jelentőségű feladata az 
intézménynek, az év minden napján fogad 
iskolai csoportokat, de népszerűek kihelyezett 
programjai, vándorkiállításai is. Az évente 
több mint 40 ezer látogatót - köztük turistákat, 
kutatókat, egyetemistákat - az állandó kiállítás 
mellett 10 ezer történeti emléket gondozó 
gyűjtemény, 6700 kötetes szakkönyvtár, 
könyvesbolt és az elmúlt évben átadott Braham 
Információs Központ várja. 

Holokauszt Emlékközpont
Cím: H-1094 Budapest, Páva u. 39.
Tel: +36 1 455-3333 Fax: 455-3399 
E-mail: info@hdke.hu 
Honlap: www.hdke.hu

A Raoul Wallenberg Egyesület 
1988. december 17.-én társadalmi 
kezdeményezésként alakult meg a Raoul 
Wallenberg Egyesület. 

A pártállami körülmények oldódtak, önálló, 
civil társadalmi kezdeményezéseknek több tér 
nyílt, a szólás és vélemény-nyilvánításnak az 
1988-as Egyesülési Törvény teret adott. Ezzel 
egyidejűleg megjelent a –társadalmunkból már 
kiveszettnek gondolt- szélsőséges, kirekesztő 
és rasszista hang. 
Az egyesület alapítói 
–egyetemi és főiskolai 
hallgatók, szociológusok, 
közgazdászok, újságírók 
és más, tenni kívánó 
magánemberek és közéleti
 személyiségek- ez ellen emelték fel szavukat. 
Tudták, hogy a demokrácia védelme, a toleráns 
közélet és a kisebbségek védelme nélkül 
elképzelhetetlen.  Az Egyesület tevékenységét 
kettősség jellemzi; egyrészt a névadóhoz 
méltó hagyományőrzés, másrészt az aktuális 
kisebbségi emberi jogi problémák kezelése, 
képviselete. 

Alapításunk óta arra törekszünk, hogy névadónk 
tevékenysége mindenki számára ismert legyen. 
Ennek érdekében támogatjuk az életével 
és magyarországi működésével foglalkozó 
kutatásokat, emlékhelyeinek felkutatását és 
ápolását. 

Tevékenységünket az Ország határain belül 
folytathatjuk, de kapcsolatainkat már nemzetközi 
szinten is kezeljük, szoros kapcsolatban 
állunk más Wallenberg emlékszervezetekkel 
és holokauszt intézetekkel, úgy mint az 
amszterdami Anna Frank Múzeummal vagy 
a washingtoni Holokauszt Múzeummal.  Az 
budapesti központú Egyesületnek jelenleg 400 
tagja van, csoportjai az ország számos területén 
működnek.

SzervezŐk

Raoul Wallenberg Egyesület
Cím: Budapest, V. Balassi Bálint u. 27.
Telefon és fax: 06-1-783-7157
E-mail: info@wallenbergegyesulet.hu
Honlap: www.wallenbergegyesulet.hu

Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

CONFERENCE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 2012
EMLÉKEZÉS RAOUL WALLENBERGRE
AZ ELŐADÓK SZAKMAI ÉLETRAJZAI

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

MEGNYITÓ

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.



Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

CONFERENCE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 2012
EMLÉKEZÉS RAOUL WALLENBERGRE
AZ ELŐADÓK SZAKMAI ÉLETRAJZAI

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

MEGNYITÓ

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.

Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.



Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.

Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.



Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.

Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.



Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.

Frank Belfrage - Svédország 
külügyminisztériumának 
államtitkára

Frank Belfrage a Stockholm School of 
Economics-on szerezte meg BSc diplomáját 
üzleti igazgatás és gazdaságtan szakon. 

A Svéd Királyság Külügyminisztériumához 
1965-ben csatlakozott, ahol számos pozíciót 
töltött be. 1965-től a GATT szekció attaséja, 
majd 1966-67 között a bécsi Nagykövetség 
másodtitkára volt. 1968-71 között Svédország 
Állandó ENSZ Képviseletének másodtitkári 
pozícióját töltötte be New York-ban. 1975-77 
között a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Minisztérium Multilaterális Főosztályának 
vezetője. 1984-87 között Szaúd-Arábiába, 
1994-tól 1999-ig a Svéd Királyság EU mellett 
működő Állandó Képviseletéhez delegált 
nagykövet. 2000-2006 között Franciaországban 
töltött be nagyköveti pozíciót. Jelenleg a Svéd 
Királyság külügyminisztériumának államtitkára.

Dr. Martonyi János - Magyarország 
külügyminisztere

Martonyi János 2010 óta Magyarország 
külügyminisztere. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Szegedi 
Tudományegyetem jogtudományi karán 
professzor, később tanszékvezető. Karrierje 
kezdetén ügyvédként dolgozott, majd 
az 1970-es végétől a közigazgatásban 
helyezkedett el. Karrierje során számos 
különböző pozíciót töltött be: volt kereskedelmi 
titkár Magyarország brüsszeli kereskedelmi 
kirendeltségén (1979-1984), privatizálási 
kormánybiztos (1989-1990), közigazgatási 
államtitkár a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok 
Minisztériumában (1990-1991), közigazgatási 
államtitkár a Külügyminisztériumban (1991-1994) 
és külügyminiszter az első Fidesz kormány 
idején 1998 és 2002 között. Foreign Affairs in the 
first FIDESZ Government from 1998 until 2002. 

Carl Michael L. Wernstedt - 
a Wallenberg-család tagja

Michael Wernstedt Raoul Wallenberg 
unokaöccsének fia, a Fiatal Vezetők Raoul 
Wallenberg Akadémiájának tagja. Szintén 
tagja az emlékévre létrejött Raoul Wallenberg 
Emlékbizottságoknak. Számos alkalommal 
tartott előadásokat Wallenberg szellemi 
örökségéről, többek között az Egyesült Államok 
Kongresszusában és a brit parlamentben. 

Michael Wernstedt az Ifjú Befektetők elnöke, 
amely egy társadalmi vállalkozási hálózat. A 
szervezetnek szoros kapcsolatai vannak a 
Hungerprojecttel, amelyet társadalmi vállakozási 
kezdeményezéseket támogat. Ilyen például a 
Fiatal Művészet, amely egy fiatal műveszeket 
támogató vállalattá fejlődött.

Michael Wernstedt ügyvédként dolgozik a 
Baker & McKenzie ügyvédi irodánál, amelynél a 
szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekre 
specializálódott. Mielőtt csatlakozott az 
irodához 2010-ben, ügyvédbojtárként Malmö 
közigazgatási bíróságán tevékenykedett. 
Tanulmányai során dolgozott az Egyesült 
Államok Kongresszusának emberi jogi 
választmányában, junior diplomataként szolgált 
a Svéd Királyság budapesti nagykövetségén, 
valamint a brit alsóházban személyi 
asszisztensként.

Thorbjørn Jagland - az Európa 
Tanács fŐtitkára 

Thorbjørn Jagland 2009. október 1-től az 
Európa Tanács főtitkára. Ezt megelőzőleg 
a Storting, a norvég parlament elnöke volt 
2005-2009 között. A Nobel-békedíjat évente 
odaítélő Norvég Nobel Bizottság elnöke. 
Norvégiában miniszterelnökként (1996-97) 
és külügyminiszterként (2000-2001) két 
befolyásos kormányzati pozíciót is betöltött. 
Külügyminiszteri pozíciója után az Állandó 
Külügyi Bizottság elnöke, majd a Storting 
kibővített Külügyi Bizottságának elnöke 
négy évig (2000-2005). Ezzel egy időben 
az EEA Konzultatív Bizottságának elnöke. 

Mindemellett számos parlamentáris pozíciót 
töltött be, többek között a Storting Európai 
Parlamenttel fenntartott kapcsolatokért 
felelős delegációjának vezetője hat éven 
keresztül. Jelenleg az Oslói Béke és Emberi 
Jogi Központ igazgatótanácsának elnöke, 
valamint a Peres Béke Centruma nemzetközi 
igazgatótanácsának tagja.  Az elmúlt 20 évben 
több témában is publikált, különösképpen 
európai és nemzetközi ügyekben. Norvégiában 
négy könyvet adott ki: My European Dream 
(1990), Letters (1995), Our Vulnerable World 
(2001), valamint a  Ten Theses on the EU and 
Norway (2003).

Elnököl: 
Prof. Dr. István Gyarmati - a 
Demokrácia Központ Közalapítvány 
fŐigazgatója

Dr. Gyarmati István a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége, majd a Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériumának 
munkatársa volt miután megszerezte katonai 
tudományos PhD fokozatát. Magyarország 
helyettes állandó képviselője a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség mellett 1981-86 
között. Résztvevője volt az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Értekezletnek, továbbá 
helyettes vezetője a magyar delegációnak a 
hagyományos fegyverzetek csökkentéséről 
szóló szerződés bécsi tárgyalásai során 
1989-ben, valamint részt vett a szovjet 
csapatok kivonulását körülvevő tárgyalásokon. 

1992-94 között a Helsinki csúcstalálkozó 
szakértői üléseire küldött magyar delegáció, 
majd a londoni Jugoszlávia Konferencián 
résztvevő magyar szakértői delegáció vezetője, 
valamint a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai 
és Együttműködési Főosztályának vezetője. 

Miután különböző pozíciókat töltött be 
Kelet-Európában valamint a Balkánon, 
a Honvédelmi Minisztérium integrációért 
felelős helyettes államtitkára 1996-ban, majd 
politikai államtitkára 1998-ban. Felsővezetői 
pozícióban volt a Vegyi Fegyverek Betiltásának 
Szervezeténél, az EastWest Institute-nál, 
valamint az EBESZ/ODIHR moldovai választási 
megfigyelő missziójában. 2005 és 2011 között a 
Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója. 
2011 óta a Demokrácia Központ Közalapítvány 
főigazgatója.

P1A: Emlékezés Raoul Wallenbergre – 
Történész panel 

Jan Lundvik - Svédország 
Magyarországra akkreditált korábbi 
nagykövete

Jan Lundvik tolmácsként csatlakozott a svéd 
külügyi szolgálathoz 1960-ban a Svédország 
budapesti nagykövetségénél, itt találkozott 
először a Raoul Wallenberg üggyel. Az 1970-es 
években részese volt az üggyel kapcsolatos 
nyomozásoknak, amelyet a Svéd Királyság 
Külügyminisztériuma folytatott, és amely tovább 
folytatódott mialatt a moszkvai misszió helyettes 
vezetője volt. A későbbiekben az alábbi 
pozíciókat töltötte be: helyettes állandó ENSZ 
képviselő, Dél-Afrikába akkreditált nagykövet, 
főkonzul Berlinben, valamint Magyarországra 
akkreditált nagykövet 1994-98 között. Ezután 
ismét aktív részese lesz a Raoul Wallenberggel 
kapcsolatos igazság felderítésének. 

Prof. Dr. Szita Szabolcs - az 
MTA doktora, a Holokauszt 
Emlékközpont ügyvezetŐ igazgatója 

1990-ben egyetemi adjunktusként a Holocaust 
Dokumentációs Központ egyik megalapítója, 
majd tudományos vezetője. 2011-től a 
Holokauszt Emlékközpont ügyvezető igazgatója.

1998-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Tanárképző Intézetének egyetemi magántanára, 
majd 2007-től egyetemi tanára. Kandidátusi 
disszertációját 1988-ban védi meg Budapesten, 
1994-ben Pécsett habilitál. 2005-ben nyeri 
el az MTA doktora címet. Az 1990-es évek 
végén tanít az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. 1997 őszén magyar-osztrák pedagógus 
továbbképzési programot dolgoz ki, sokoldalú 
kutatói kapcsolatokat épít ki közel tucatnyi 
európai ország, az USA, Ausztrália és Izrael 
szaktörténészeivel.   

1976-ban Csatkai-díjjal, 1996-ban 
Scheiber-díjjal tüntetik ki. 1997-ben elnyeri a 
Széchenyi-professzori ösztöndíjat. 2004-ben 
az osztrák kormány a Tudomány és Művészet 
nagykeresztjével, 2005-ben a magyar kormány 
a Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, 
2010-ben Radnóti-díjjal  ismerik el munkásságát. 
Fő kutatási területe: a II. világháború 
története; európai nemzetiségtörténet, 

19-20. századi magyar gazdaságtörténet; 
fajelmélet, fajüldözés; a zsidók üldöztetése 
és mentése Kelet-Közép-Európában; 
háborús kényszermunka és munkaszolgálat 
Magyarországon, Ausztriában és Szlovákiában; 
kitelepítés, európai nemzetiségpolitika 1945 
után. 

Jelenleg a Gestapo európai tevékenységével, 
új tananyagok fejlesztésével, valamint több 
magyar-osztrák-szlovák projekt előkészítésével 
foglalkozik.

Prof. Dr. Boris V. Sokolov - az Orosz 
Pen-Centre történésze és az orosz 
irodalom kutatója

Boris Vadimovich Sokolov a 
történelemtudományok kandidátusa, valamint a 
nyelvészettudomány habilitált doktora. 1979-ben 
diplomázott földrajz szakon a Moszkvai Állami 
Egyetemen gazdasági földrajz szakirányon. 
Munkáit lefordították japán, lengyel, lett, és 
észt nyelvre, de ő maga is számos különböző 
nyelvről fordított irodalmi alkotásokat. Ezt 
követően az Orosz Állami Társadalomtudományi 
Egyetem társadalmi antropológia professzora. 
Számos monográfiát írt, többek között Gogolról, 
Sergei Eseninről, és Mihail Bulgakovról. Az 
1990-es évektől a XX. századi orosz történelem 
témái foglalkoztatták, tanulmányokat publikált 
Lavrentyij Berijáról, Joszif Sztálinról, Vjacseszláv 
Molotovról, valamint Leonyid Brezsnyevről. 
Azok közé az orosz történészek közé tartozik, 
akik kritikusan szemlélik a Szovjetunió II. 
világháborúban betöltött szerepét. 

Elnököl
Dr. Pók Attila - a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi 
Intézetének igazgatóhelyettese 

Dr. Pók Attila az ELTE Történelem és 
Angol Karán szerezte meg diplomáját. 
1973-tól a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa, 1988-96 között tudományos titkári 
pozíciót töltött be, majd 1996-tól az Intézet 
igazgatóhelyettese. 1997-90 az Acta Historica 
szerkesztőségi titkára. 1990-től a budapesti 
Európa Intézet tudományos igazgatóhelyettese. 
1997-től az MTA Történettudományi 
Bizottságának alelnöke. Kutatási területe a 

XIX.-XX. századi európai politika, valamint a 
társadalom és szellemtörténet.

P1B: Európa jövŐbeli szerepe a 
demokrácia támogatásában

Maria Leissner - a Demokráciák 
Közösségének fŐtitkára

Maria Leissner svéd politikusnő, a Liberal 
People’s Party korábbi vezetője (1995-97). 
Karrierje során a svéd Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Ügynökség 
(SIDA) tanácsadójaként, később Svédország 
Guatemalába akkreditált nagyköveteként 
dolgozott. 2004-2005 között egy Irakban 
végrehajtott demokráciával kapcsolatos 
nemzetközi projekt vezetője, amelyet a National 
Democratic Institute for International Affairs (NDI) 
szervezett. Részt vett több választást megfigyelő 
misszióban szerte a világban. 2006 óta elnökli a 
Roma Ügyek Delegációját Svédországban, 2007 
januárjában pedig kinevezték a demokráciáért 
felelős nagykövetnek a fejlesztési együttműködés 
területén. 2012 áprilisában a Demokráciák 
Közösségének főtitkárává nevezték ki.

Alexander Ritzmann - a European 
Foundation for Democracy 
fŐtanácsadója

Alexander Ritzmann a potsdami Brandenburg 
Institute for Society and Security kutatójaként 
dolgozik, a European Foundation for 
Democracy-ban betöltött politikai főtanácsadói 
pozíciója mellett. Mindemellett az American 
Center for Contemporary German 
Studies külső kutatója Washingtonban. A 
demokráciaterjesztésre, a politikai iszlámra, 
továbbá az erőszakos extrémizmusra 
specializálódott.

Ritzmannt meghallgatta az Egyesült Államok 
Kongresszusa, és több ízben tájékoztatást adott 
a német Belügyminisztériumnak, az Egyesült 
Államok Belbiztonsági Minisztériumának és 
Külügyminisztériumának, valamint az Európai 
Unió Bizottságának. A berlini tartományi 
parlament tagja volt 2001-2006 között, a Szabad 
Demokrata Párt frakciójának helyettes elnökeként 
és a belbiztonsági, hírszerzési és adatvédelmi 
bizottságok magas rangú tagjaként. 

Elnököl: 
Makkay Lilla - a Nemzetközi Fejlesztési 
EgyüttmŰködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási FŐosztály vezetŐje, 
Külügyminisztérium

Makkay Lilla 1984-ben diplomázott az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
karán, történelem, orosz és svéd szakon. 
1986-tól 1992-ig a Magyar Tudományos 
Akadémia Történelemtudományi Intézetének 
tudományos segédmunkatársa volt. Ezt 
követően, 1992-től 1997-ig Magyarország 
Külügyminisztériumának a sajtó, tájékoztatási 
és tervezés-elemzés részlegén dolgozott. 
1997 és 2001 között sajtó- és kulturális 
attasé volt Magyarország svédországi 
nagykövetségén. Ezt követően 2006-tól 
munkáját Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési és 
Humanitárius Segítségnyújtási főosztályán 
folytatta. 2009-től segítő diplomata volt 
Svédország Külügyminisztériumában a svéd 
EU elnökség alatt. 2010-től a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési és Humanitárius 
Segítségnyújtási főosztály vezetője.

P2A: A sokszínŰség dimenziói – a 
multikulturalizmus határain túl  

Dr. Tove Malloy - a European Centre 
for Minority Issues igazgatója 

Tove H. Malloy a European Centre for Minority 
Issues (ECMI) igazgatója Flensburgban, 
Németországban, valamint az Európa Tanács 
„keretegyezménye a nemzeti kisebbségek 
védelmére” mellett működő tanácsadó bizottság 
tagja. Alapjában véve egy politikai teoretikus, aki 
a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok politikai és 
jogi aspektusaira specializálódott a nemzetközi 
jogban és nemzetközi kapcsolatokban, főként 
európai kontextusban. Szakértelme kiterjed 
a főbb nemzetközi szervezetekre, az Európai 
Unióra, és más államokra is. Amellett, hogy 
az ECMI igazgatója, egyben a központ 
állampolgársági és etnikai kutatócsoportjának 
vezetője is. Érdeklődési körét jelenleg a 
kisebbségi állampolgárság, harcos demokrácia, 
etno-ökologizmus, kisebbségi indikátorok, és 
az interszekcionális diszkrimináció alkotják. 
Jelenleg politikaelméletet tanít a Dél-Dániai 
Egyetem európai tanulmányok programjában. 

Akadémiai karrierjén kívül a dán külügyi 
szolgálatban is dolgozott több pozícióban, 
és képviselte a dán kormányt nemzetközi 
fórumokon, amelyek Ruanda és Bosznia 
Hercegovina konfliktus utáni rendezésével, 
Albánia átalakulásával és fejlődésével, és 
az őshonosokkal kapcsolatos kérdésekkel 
foglakoztak. Az Egyesült Királyságban szerezte 
meg doktorátusát az Essexi Egyetemen, miután 
Dániában humán és társadalomtudományokból 
szerzett mesterdiplomát. 

Henri Nickels - az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének 
programvezetŐje

Henri Nickels mester diplomáját az Amszterdami 
Egyetem európai kommunikációs szakán 
szerezte, majd ezt követően, 2005-ben 
társadalmi és viselkedéstudományból doktorált. 
Résztvevője volt egy, az Arts and Humanities 
Research Council által finanszírozott kutatási 
projektnek, melyben a brit, francia és orosz 
televíziós csatornák azon híradásait vizsgálták, 
amelyekben az iszlám, mint biztonsági 
fenyegetés jelent meg.   

2008 és 2010 között az Institute for the Study 
of European Transformations szervezet 
kutatójaként dolgozott, ahol az ún. „gyanús” 
közösségek képviseletét és megjelenítését 
vizsgálta a soketnikumú Nagy-Britanniában, 
továbbá a terrorellenes intézkedések hatásait 
az ír és muszlim közösségekre. 

Jelenleg az Európai Unió Alapjogi 
Ügynökségének programvezetőjeként dolgozik. 

György László - a Cisco Systems 
Magyarország ügyvezetŐ igazgatója

György László repülőmérnök-közgazdász 
diplomáját külkereskedelmi másoddiplomával, 
nemzetközi MBA fokozattal egészítette 
ki a Case Western Reverse University, 
Weatherhead School fo Management karán. 
Egyetemi tanulmányait követően a MALÉV-nél 
kezdte szakmai pályafutását vállalatszervezési 
és működtetési feladatkörben, majd 
diplomataként dolgozott gazdasági, pénzügyi 
és műszaki-tudományos területeken. 
Informatikai tapasztalatait és piacismeretét 
1995-től az Ericsson Magyarországi Kft-nél, 
az Oracle Magyarország Kft-nél, majd az IBM 
Magyarország Kft-nél szerezte különböző 

vezetői pozíciókban. 2006-ban csatlakozott 
a Cisco Systems Magyarország Kft-hez az 
államigazgatási üzletág vezetőjeként. 2008 
szeptembere óta a vállalatot megbízott 
ügyvezető igazgatóként irányította. 2009 
márciusában nevezték a Cisco Hungary 
ügyvezető igazgatójának. Tagja a magyar 
Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének, valamint a 
Magyar Szörf Szövetség alelnöke.

Elnököl: 
Izsák Rita - a Tom Lantos Intézet 
igazgatója

Izsák Rita, a Tom Lantos Intézet igazgatója a 
budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
szerzett jogi diplomát. Édesapja felvidéki 
gyökerei és édesanyja roma származása miatt 
személyesen is találkozott előítéletességgel és 
diszkriminációval, amely arra inspirálta, hogy 
az elmúlt tíz évben aktívan tevékenykedjen a 
kisebbségi és emberi jogok területén. A budapesti 
székhelyű Európai Roma Jogi Központban 
kezdte karrierjét, majd tanácsadóként olyan 
szervezeteknél szolgált, mint az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosának Hivatala (OHCHR), az Open 
Society Institute, a Roma Education Fund és az 
Association for Women's Rights in Development. 
Másfél évig Szomáliában (Szomáliföldön) élt, 
ahol a Szomáliföldi Nemzeti Ifjúsági Szervezettel 
dolgozott a londoni Progressio megbízásából, 
és emberi jogi órákat tartott a Hargeisa Jogi 
Egyetemen. Ezt követően a bosznia-hercegovinai 
Szrebrenicában, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet emberi jogi 
tisztviselőjeként dolgozott. Mielőtt a Tom Lantos 
Intézet igazgatója lett volna, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának 
kabinetfőnöke volt.

Tavaly az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa Izsák 
Ritát választotta Kisebbségekért Felelős 
Független ENSZ szakértőnek, mely pozíciót 
2011 augusztusától tölti be.

P2B: Az emberi jogok az Európai Unió 
szomszédságában 

Németh Zsolt- a Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára

Németh Zsolt 2010. óta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára. 1990 óta tagja a magyar 
Országgyűlésnek. Jelenlegi pozícióját 2010 
óta tölti be. Karrierje során eddig betöltött 
pozíciói: a Külügyminisztérium államtitkára volt 
1998 és 2002 között; 2002-2010 között Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében a magyar 
delegáció helyettes vezetője; 2005 és 2008 
között az Európa Tanács Politikai Bizottságának 
alelnöke is. 2002 és 2006 között a Fidesz 
frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke volt, majd 2006 és 
2010 között a Külügyi és határon túli magyarok 
bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. A 
Fidesz tagjaként 2002 óta vezeti a párt Külügyi 
Kabinetjét. 

Paul Koller - Svájc 
külügyminisztériumának emberi jogi 
különmegbízottja

Paul Koller humán diplomát szerzett a Genfi 
Egyetemen, majd fizikából diplomázott a 
Müncheni Egyetemen, ezután csatlakozott a 
svájci Szövetségi Külügyminisztériumhoz. Az 
évek során diplomata posztokat töltött be a svájci 
nagykövetségeken Stockholmban, Bagdadban, 
Párizsban és Taskentben. 1985-ben a Szövetségi 
Külügyminisztérium Kulturális Szekciójának 
igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 1989-ben az 
EU Média Megfigyelő Bizottságának (Steering 
Committee on the Mass Media) elnöke lett. 
1999-től Líbiába, Szlovéniába és Görögországba 
akkreditált nagykövet. Folyékonyan beszél 
németül, franciául és angolul. 2010 októberétől 
tölti be az emberi jogi különmegbízott pozíciót a 
Szövetségi Külügyminisztériumban

Borys Tarasyuk,  - Ukrajna volt 
külügyminisztere

Borys Tarasyuk egy vezető ukrán politikus. 
Kétszer is betöltötte a külügyminiszteri pozíciót 
Ukrajnában. Nemzetközi kapcsolatokat és 
nemzetközi jogot tanult a kijevi Nemzeti Taras 
Shevchenko Egyetemen, ahol 1975-ben szerezte 
meg diplomáját. Helyettes külügyminiszter 1992 
és 1995 között. Belgiumban, Luxemburgban és 
Hollandiában teljesített nagyköveti szolgálatot, 
valamint Ukrajna képviselője volt a NATO-ban. 
Első alkalommal 1998-2000 között volt Ukrajna 
külügyminisztere. A narancsforradalom után 
2005-ben újra miniszterelnök lett Julia Timosenko 
kabinetjének tagja. Alapító tagja az Euro-atlanti 
Együttműködési Intézetnek (IEAC), amely 

Ukrajna NATO- és EU-tagságáért folytatott 
kampány politikai akcióbizottsága.

Douglas Wake - az EBESZ Demokratikus 
Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatalának igazgatóhelyettese

Douglas Wake az EBESZ szerbiai és 
montenegrói missziójának helyettes vezetője 
volt 2004 és 2006 között, továbbá többször 
szolgált megbízott misszióvezetőként. 
A szerbiai misszió első megbízott 
misszióvezetője. Karrierdiplomataként az 
elmúlt 25 évben idejének nagy részét az 
európai biztonságpolitikának, emberi jogoknak, 
közép-európai és eurázsiai átalakulási 
folyamatoknak, és multilaterális szervezeteknek 
szentelte. Mielőtt megkezdte belgrádi 
kiküldetését, az EBESZ koordinátora volt az 
Egyesült Államok Külügyminisztériumában 2003 
és 2004 között. A helsinki folyamattal először 
akkor került kapcsolatba, amikor az EBEÉ Bécsi 
Utótalálkozóján az USA küldöttjeként vett részt 
1986 és 1988 között. Kiküldetései közt szerepel 
Moszkva (2000-2003), Riga (1994-1997), 
Rangun (1991-1993), Leningrád (1988-1990), 
az USA New York-i ENSZ képviselete 
(1983-1986), Stockholm (1982-1983). 
Washingtonban az USA a volt Szovjetuniónak 
nyújtott segítség koordinációs irodájának 
gazdasági programigazgatója (1998-2000), 
valamint Európáért felelős regionális emberi 
jogi tisztviselő (1986-1988). Történelemből 
és politikatudományból szerzett BA diplomát 
a Columbia College-on, és nemzetközi 
kapcsolatok mesterdiplomát orosz szakiránnyal 
a Columbia Egyetem Nemzetközi és Közügyek 
Iskolájában.

Elnököl: 
Várkonyi László - a Demokratikus 
Átalakulásért Intézet igazgatója

Miután megszerezte közgazdász diplomáját a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
(a jelenlegi Budapesti Corvinus Egyetemen), 
Várkonyi László egy változatos karrierbe kezdett 
Magyarország Külügyminisztériumában. Az évek 
során többször szolgált nagykövetként, többek 
között Új-Delhiben, Kuala Lumpurban, valamint 
több főosztály vezetésével is megbízták.  
2004-ben helyettes államtitkárnak nevezték 
ki, majd 2006-ban államtitkárnak. Felelősségi 
körébe tartoztak a nem-európai országokkal 

folytatott bilaterális kapcsolatok, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés, és a konzuli ügyek. 
2010-ben csatlakozott az ICDT-hez, majd 
2011-ben az intézet igazgatója lett. Angolul, 
oroszul és franciául beszél. Nős, két gyermeke 
van. 

P3A: ElŐítéletek és 
konfliktusmegelŐzés 

Prof. Jon Van Til - a Rutgers Egyetem 
Urbanisztikai és Közösségi Tervezés 
Professzor Emeritusa 

Jon Van Til a Pennsylvaniai Jogi és Igazságügyi 
Intézet egykori igazgatója (1972-74), 1978 és 
1922 között főszerkesztője a Nonprofit and 
Voluntary Sector negyedévente megjelenő 
folyóiratnak. Kétszer választották meg az 
Association of Voluntary Action Scholars 
elnökének, valamint alapító elnöke a Nonprofit 
Vállalatok Központjának (Trenton). A George 
H. Gallup Nemzetközi Intézet vagyonkezelői 
pozícióját is betöltötte. 12 könyvet írt, ezek közül 
néhány példa: Resolving Community Conflicts 
and Problems (2011), Breaching Derry’s Walls 
(2008), Growing Civil Society (2008) és Living 
with Energy Shortfall (1982). A Swarthmore 
College Phi Beta Kappa végzőse, magas 
kitüntetéssel végzett politikatudományból. 
Doktorátusát szociológiából szerezte a 
Berkeley Egyetemen. 1991-ben elnyerte az Év 
Kreatív Tanára címet a Rutgers Egyetemen, 
miután kifejlesztette programját állampolgári 
és szolgálati oktatásból. 1994-ben karrierdíjat 
nyert kiemelkedő kutatásaiért az Association 
for Research in Nonprofit Organizations and 
Voluntary Action szervezettől.

Dr. Kövér Ágnes - az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem 
Társadalomtudományi Kara 
Szociálismunkás-képzŐ Tanszékének 
helyettes vezetŐje 

Kövér Ágnes, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának egyetemi adjunktusa, jogász, 
szociológus.

Pályáját a 90-e évek elején az emberi jogok 
érvényesülésének vizsgálatával kezdte a magyar 
börtönrendszerben, mely az első emberi jogi 
kutatás volt a magyar büntetés-végrehajtásban.  

Ezt követően az előzetes letartóztatás és 
fogdaviszonyok vizsgálatának vezetője volt a 
90-es évek közepén. A jogok érvényesülésének 
hazai monitoring rendszerét a Magyar 
Helsinki Bizottsággal közösen dolgozta ki. 
E téma oktatójaként egy évet töltött New 
Yorkban Fulbright oktatói ösztöndíjjal az NYU 
jogi karán. 10 évig a Kriminológiai Intézet 
kutató főmunkatársa, emellett egyetemi 
oktató az ELTE Szociológiai Intézetének 
Szociálpolitika Tanszékén, az igazságügyi 
szociális munkás szakon, a jogi kar kriminológia 
tanszékén, a Közép-európai Egyetem 
Emberi Jogi Programjában. Kandidátusi 
(PhD) fokozatát 1995-ben szerezte meg. 
Az Alkotmány és Jogpolitikai Intézet jogi 
munkatársaként részt vett a közép-kelet 
európai régió büntető-igazságszolgáltatási 
reform folyamataiban. A Nyílt Társadalom 
Intézet munkatársaként pedig a hazai és 
közép-kelet európai jogklinika oktatási rendszer 
megteremtésének egyik fő ágense. Pályájában 
egyszerre érvényesül a gyakorlat-orientáltság 
és az elméleti, kutatói-oktatói mintázat, 
munkájában a gyakorlat és elmélet szintézisének 
megteremtésére törekedett. Több külföldi 
egyetemen dolgozott vendégoktatóként a 
közép-kelet európai régióban, valamint az 
USA-ban. Két monográfia, több könyvfejezet és 
hetven tanulmány szerzője.

Takács  János - az Electrolux 
regionális vezérigazgatója

Takács János közgazdász, üzletember, 
és jelenleg az Electrolux közép- és 
kelet-európai vállalatának területi igazgatója. 
A magyarországi Svéd Kereskedelmi Kamara 
elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének elnökhelyettese, 
elnöke a CS Hungary díjbizottságának, 
valamint társelnöke a Befektetői Tanácsnak. 
Közgazdászként kezdte karrierjét a Romtrans 
International Forwarding vállalatnál. 1990-ben 
a Tungsramnál kezdett folytatta karrierjét, 
1993-1995 között az IBM Hungary gazdasági 
igazgatója. 1995-1997 a Kőbányai Sörgyár Rt. 
gazdasági vezérigazgatója, 1998-ban lett az 
Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója. 2003-tól 
Electrolux Kelet-Közép-Európai Holding 
Vezető, valamint Igazgatósági tag az Electrolux 
Kelet-Közép-Európai vállalatainál.

Rainer Huhle - az ENSZ erŐszakos 
eltŰntetésekkel foglalkozó 
bizottságának tagja 

Dr. Rainer Huhle 1946-ban született, Phd-jét 
politika tudományok területén szerezte az 
Erlangen Egyetemen 1978-ban. 1990 óta 
kutatója és fejlesztője a Human Rights 
Education programnak. 1997 és 1999 között az 
OHCHR hivatal szakértői csoport alapító tagja 
Kolumbiában. 1986 és 1988 között a German 
Protestant Churches Development Service-nél 
dolgozott emberi jogi szakértőként Peruban, 
Uruguayban, Argentínában és Chilében. Számos 
emberi jogi tevékenységet végzett élete folyamán 
kutatástól kezdve a program értékelésekig. 
1989-ben társalapítója volt a Nürnbergi Emberi 
Jogi Központnak, és társszerkesztője volt a 
Központ honlapjának. 2003 óta tagja a Német 
Emberi Jogi Intézet igazgatóságának, 2007-től 
pedig annak alelnöke. Tagja a „Zeitschrift für 
Menschenrechte – Journal of Human Rights” 
szerkesztőbizottságának. Mr. Rainer Huhle 
ezen felül a „Remembrance, Responsibility and 
Future” Alapítvány tanácsosa, illetve tagja a 
német ENSZ Egyesületnek. 2011 óta pedig tagja 
az Erőszakos Eltűntetésekkel foglakozó ENSZ 
Bizottságnak.

Elnököl: 
Prof. Dr. Talyigás Katalin - a Szociális 
Innováció Alapítvány a Kelet-Európai 
Térség Fejlesztéséért ügyvezetŐ 
igazgatója 

Talyigás  Katalin tanulmányait az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végezte 
1966-ban. Szociológusként dolgozott 1970-től 
a Szövetkezeti Kutató Intézetben. 1975-79 
között Bolíviában, La-Pazban, a San Andres 
Egyetemen tanított, 1980-1991 az ELTE 
Szociológiai Intézetében részt vett a szociális 
munkás képzés létrehozásában. 1991-2003-ig 
az amerikai JDC által alapított Magyarországi 
Zsidó Szociális Segély Alapítvány vezetője volt. 
2003 az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalban, 
majd Brüsszelben az Európai Parlamentben 
szakértőként dolgozott. 2007-től a Szociális 
Innováció Alapítvány ügyvezetője. Témái 
kutatásban, oktatásban, cikkekben és 

könyvekben a társadalmi egyenlőtlenség, a 
szegénység és kirekesztés elleni küzdelem. 
Miriam Ben Dávid izraeli pszichológussal 
több, mint tíz évig dolgozott a Párbeszéd 
a Toleranciáért Programban, melyben a 
Holokausztot átélt első, második és harmadik 
generáció találkozott a mentők, az igaz emberek 
első, második és harmadik generációjával. A 
programjukban az átélt trauma hatásait mind az 
üldözöttekben, mind a mentők és gyermekeik 
életében megtapasztalták és ennek feloldását 
tűzték ki célul.  A dialógust, mint a konfliktus 
kezelés egyik módszerét nélkülözhetetlennek 
tartja.

P3B: A következŐ 20 év – A világ, 
ahogyan elképzeljük

Mihai RĂzvan Ungureanu - Románia 
volt miniszterelnöke 

Mihai Răzvan Ungureanu történész, politikus, 
valamit Románia volt miniszterelnöke. Románia 
külügyminisztere volt 2004 decemberétől 2007 
márciusáig, majd a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
vezetője 2007-től. Az Emil Boc kormány 
lemondása után került miniszterelnöki pozícióba, 
amely hivatalát 2012 áprilisáig töltötte be. 

PhD fokozatát az Iaşi városában található Al. 
I. Cuza University Történelem Karán szerezte. 
Posztgraduális tanulmányokat folytatott a Zsidó 
és Héber Tanulmányok Központjában 1992-1993 
közt. 1985 és 1989 között a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség Központi Bizottságának kiegészítő 
tagja. Az Iaşi Egyetem professzora volt, amikor 
diplomáciai szolgálatra kérték fel 1998-ban. 
Miniszteri kinevezése előtt külügyminisztériumi 
államtitkári pozíciót töltött be 1998-2000 között, 
valamint Bécsben állomásozó képviselője 
volt a Délkelet-Európa Stabilitási Paktumnak 
(2000-2004).

Prof. John Shattuck - a Közép-európai 
Egyetem rektora 

John Shattuck nemzetközi jogi tudós és emberi 
jogi vezető, a Közép-európai Egyetem rektora 
2009 augusztusa óta. 

Kinevezése előtt a John F. Kennedy Könyvtár 
Alapítvány ügyvezető igazgatója, valamint a 
Tufts Egyetem főmunkatársa, ahol nemzetközi 

kapcsolatokat oktatott. Igen változatos 
diplomáciai karrierrel rendelkezik. Az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának demokráciáért, 
emberi jogokért és munkáért felelős államtitkára 
1993-1998 között Bill Clinton elnöksége alatt. 
Kulcsszerepet töltött be az ENSZ oldalán a 
Ruandai Nemzetközi Büntető Törvényszék és a 
Jugoszlávia Nemzetközi Büntető Törvényszék 
felállításában, szorosan együttműködve 
Madeleine Albright külügyminiszterrel. Az 
ENSZ égisze alatt dolgozott egy nemzetközi 
koalícióban a demokratikusan választott 
kormány helyreállításáért Haitin. Később Richard 
Holbrooke nagykövettel együtt dolgozott a 
Daytoni Békemegállapodás tárgyalásán, és 
egyéb erőfeszítéseket tett a boszniai béke 
helyreállítása érdekében. 1998-2000 között az 
Egyesült Államok Csehországba akkreditált 
nagykövete. Csehországban a kormánnyal 
együttdolgozva részt vett Csehország 
NATO-csatlakozásának előkészítésében, az 
ország jogrendszerének felülvizsgálatában, 
valamint az állampolgári oktatás innovatív 
megközelítéseinek kidolgozásában az ország 
középiskoláiban és egyetemein. 

1984-1993 között a Harvard Egyetem 
kormányzati, közösségi és közügyekért felelős 
elnökhelyettese. Karrierje az American Civil 
Liberties Unionnál kezdődött, ahol a washingtoni 
iroda ügyvezető igazgatója és nemzeti 
személyzeti tanácsosa volt. Emellett számos 
kiemelkedő polgári jogi és szabadságjogokat 
érintő esettel foglalkozott, úgy, mint a Halperin v. 
Kissinger, amely egy sikeres kihívást jelentett a 
Nixon adminisztráció által végrehajtott engedély 
nélküli lehallgatási programnak. 

Peter MatjašiČ - a European Youth 
Forum elnöke

Peter Matjašič Szlovéniában született és 
nőtt fel, nemzetközi kapcsolatokból szerzett 
diplomát, nyolc nyelven beszél. Tíz éve aktívan 
tevékenykedik az európai ifjúsági munka 
területén: aktív önkéntes, ifjúsági tréner és 
segítő (YFJ Pool of Trainers 2006-2008), ifjúsági 
képviselő és ifjúsági munkás (pl. a JEF-Europe 
főtitkára 2008-2010). 2011 óta a European 
Youth Forum elnöke. Az EFF elnökeként a világ 
legnagyobb ifjúsági fórumának vezetője, több 
tízmillió fiatalt képviselve Európában; egy 11 
fős többnemzetiségű és kulturálisan különböző 
csapatot képviselve; felügyelve a főtitkár és 
25 további beosztott munkáját a brüsszeli 

Titkárságon évi 3 millió eurós költségvetés 
mellett; vezetve a változásmenedzsmentet; 
a szervezeti kultúra stratégiai tervezését 
és fejlesztését. Emellett politikai, szóvivői 
és lobbi feladatokat, és a szervezet EU-val, 
Európa Tanáccsal és az ENSZ-szel való 
külső képviseletét is ellátja olyan ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatban, mint a munkavállalás 
és az állampolgári részvétel. Az EU Ifjúsági 
Munkacsoportjában felelős az ifjúsági 
ügyekkel kapcsolatos strukturált párbeszédért, 
valamint a szociális média és internet ifjúságra 
gyakorolt hatásaiért. Továbbá felállította a Le 
Taurillon webmagazin angol nyelvű változatát 
thenfewfederalist.eu néven 2006-ban, melynek 
első főszerkesztője volt. Jelenleg a Soliya 
Network Fellowship tagja, amely a világ 
minden tájáról érkezett fiatal vezetők változatos 
csoportja, akik elkötelezettek a kultúrák 
közötti kölcsönös megértés kiépítésében 
új médiatechnológiák segítségével, hogy 
elősegítsenek egy konstruktív interkulturális 
elkötelezettséget és párbeszédet.

Elnököl: 
Dr. Somogyi Ferenc - Magyarország 
volt külügyminisztere, az ICDT 
Tanácsadó Testületének tagja

Dr. Somogyi Ferenc doktori fokozatát a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
szerezte 1977-ben. 1968 és 1969 között referens 
volt Magyarország Külügyminisztériumának 
Nemzetközi Szervezetek főosztályán. 1980 és 
1984 között a magyar állandó ENSZ képviselet 
helyettes vezetője New Yorkban. 1984 és 
1989 között főosztályvezető Magyarország 
Külügyminisztériumának Nemzetközi 
Szervezetek főosztályán. 1989 és 1991 
között külügyminisztériumi államtitkár volt, 
közreműködött az osztrák-magyar határ NDK-s 
menekültek számára történt megnyitásában.

Vezető diplomata volt a Varsói szerződés utolsó, 
a szövetség feloszlatását elindító moszkvai 
csúcsértekezleten, illetve a szovjet csapatok 
Magyarországról történő kivonásáról szóló 
tárgyalások magyar vezetője volt. 1989-től 
1992-ig a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. 
1994 és 1996 között a Külügyminisztérium 
közigazgatási államtitkára. 1996 és 1998 között 
a Külügyminisztérium Euro-atlanti integrációs 
államtitkára, a magyar tárgyaló küldöttség 
vezetője a magyar-szlovák és magyar-román 
alapszerződésekről. 1998 és 2001 között a 

MATÁV Rt. Európai Integrációs igazgatója, 
később 1998 és 2003 között a Magyar 
Atlanti Tanács elnöke. 2004 és 2006 között 
Magyarország külügyminisztere, 2007 és 2009 
között Magyarország washingtoni nagykövete, 
2009 és 2011 között szingapúri nagykövet. 
Számos hazai és külföldi kitüntetésben 
részesült.




