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SAJTÓ KÖZLEMÉNY
A Clifford Chance az Európai Roma Jogi Központot (ERRC) választotta a 2018as Hozzáférés az Igazságszolgáltatáshoz Díj nyertesének

A Clifford Chance, amely egy vezető nemzetközi jogi cég, az Európai Roma Jogi Központot
(ERRC) nevezte meg az évente átadásra kerülő Hozzáférés az Igazságszolgáltatáshoz Díjának
nyerteseként. Ez a nyolcadik ilyen díj, ami átadásra kerül. A magyarországi székhelyű ERRC
50.000 angol fontban és 18 hónapon keresztül 500 órányi pro-bono jogi szolgáltatásban
részesül a Clifford Chance-től. A díj segíti a szervezetet céljai megvalósításában a Romákat
származásuk miatt érő rasszizmussal és emberi jogi visszaélésekkel szemben folytatott
küzdelemében.
Az Európai Roma Emberi Jogi Központ munkájának középpontjában olyan tevékenységek állnak,
amelyek segítik a Roma embereket a rasszizmus elleni fellépésben, illetve az
igazságszolgáltatáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz, egészségügyi ellátásokhoz és közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az ERRC a jog eszközeivel küzd a cigányellenesség feltárása
és az azzal szembeni fellépés érdekében Európa szerte.
Ennek segítésére a Clifford Chance olyan szakembereit vonultatja fel, akik között vannak jogászok és
vállalkozást segítő szakértők a szükséges szaktudások széles skálájával. A Clifford Chance
támogatása kiterjed többek között az ERRC európai struktúrájának szervezeti megújítására, illetve
bírósági vagy peren kívüli jogi érdekképviseleti tanácsadásra, valamint arra is, hogy az
igazságszolgáltatás olyan területein támogassák az ERRC jogi kutatói képességeit, amelyeken a
szervezet szeretne nagyobb eredményeket elérni.
Malcolm Sweeting, a Clifford Chance vezető partnere szerint “Az igazságszolgáltatáshoz való
hozzáférés a cégünk DNS-ének meghatározó eleme. A Hozzáférés az Igazságszolgáltatáshoz Díjunk
immár nyolcadik éve egyre sikeresebben szolgálja azt a célt, hogy elsőrangú pro-bono jogi
tanácsadásunk valós segítsége legyen egy fantasztikus, az igazság és egyenlőség érdekében
dolgozó szervezet munkájának, amely Európa leginkább diszkriminált közösségeit érő összetett és
berögzült hátrányos megkülönböztetések ellen lép fel.
Az ERRC méltó győztese a 2018-as díjnak, és örömmel nézünk a közös munka elébe, amellyel
segíthetjük ennek a csapatnak a Roma közösségek jogi érdekképviseletében végzett munkáját
Európa szerte.”
Az ERRC elnöke, Đorđe Jovanović, így nyilatkozott: "Az a döntés, hogy a 2018-as Hozzáférés az
Igazságszolgáltatáshoz Díjat az Európai Roma Jogi Központ nyerte, megerősíti a Romák szorongató
jogi helyzetének tényét Európa szerte. Az előítéletek folyamatosan nőnek, és a társadalom egyik
legsérülékenyebb csoportjának, a Roma közösségeknek amúgy is válságos helyzete egyre csak
rosszabb lesz.
Mi itt az ERRC-nél azért harcolunk, hogy a Romákat érő igazságtalanságokat cigányellenes rutinként
ne lehessen a szőnyeg alá söpörni Európában. Óriási megtiszteltetés megkapni a világ egyik vezető
jogi cégének elismerését. Nagyon várjuk a közös munkát a Clifford Chance-el. Az együttműködés
meg fog erősíteni bennünket abban, amiben a legjobbak vagyunk: hogy a rasszistákat bíróság elé
állítsuk.”
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Olly Belcher, a Shivia Alapítvány alapítója és ügyvezetője, az elbíráló bizottság egyik tagja ezt
nyilatkozta: “Nagy öröm volt a bizottság tagjaként részt venni a Hozzáférés az Igazságszolgáltatáshoz
Díj nyertesének kiválasztásában. Lenyűgöző volt ezeknek a bámulatos szervezeteknek a munkájáról
olvasni, akik fáradhatatlanul dolgoznak más emberek életének jobbá tételéért világszerte.
Bár minden évben nagyon nehéz a nyertes kiválasztása, az ERRC egyértelműen kiemelkedett a
jelöltek közül a Roma közösségek érdekében végzett munkájával. Biztos vagyok benne, hogy ez a díj
segít abban, hogy felbecsülhetetlen munkájukkal még több embernek tudjanak segíteni.”
A Hozzáférés az Igazságszolgáltatáshoz Díj minden olyan non-profit szervezet számára nyitott, akik
magánszemélyeknek, csoportoknak vagy közösségeknek segítenek abban, hogy a jogrendszer
segítségével jelentős társadalmi hatást érjenek el. A Clifford Chance régóta elkötelezetten áll ki a jogi
igazságszolgáltatás intézménye mellett, amely a három alappillére közül az egyik. Másik két
alappillére a pénzügyi lehetőségekhez és az oktatáshoz való hozzáférés segítése. Az idei évi díj
jelöltjei mind olyan szervezetek voltak, amelyek menekülő családoknak nyújtanak menedéket,
gyermekek jogaiért állnak ki vagy a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen harcolnak. A
nyertest egy független bizottság választotta ki, amely stratégiai pro-bono partnereink vezető
képviselőiből, ügyfeleinkből és a Clifford Chance alapítóiból állt össze.
VÉGE
További információ: Kevin O'Kane (kevin.okane@cliffordchance.com / +44 (0)20 7006 5420) vagy
Adam Weiss (adam.weiss@errc.org) ERRC Managing Director
Clifford Chance:
A Clifford Chance egyike a világ kiemelkedő ügyvédi irodáinak, jelentős erőforrásokkal bír öt
kontinensen. A cég különleges, integrált globális partnerségre alapul, és büszkék vagyunk arra, hogy
megközelíthető, kollégiális és csapat-szellemű munkamódszerrel dolgozunk. Mindig arra törekszünk,
hogy túllépjük ügyfeleink elvárásait. Ügyfeleink magukban foglalják a kereskedelmi és ipari szektorok,
kormányok, szabályozók, kereskedelmi szervezetek és non-profit szervezetek vállalatainak
társaságait. A legmagasabb szintű tanácsadást és jogi ismeretet biztosítjuk számukra, amelyek a cég
globális strandardjait és a mélyreható helyi szakértelmét ötvözik.
További információ: www.cliffordchance.com és www.linkedin.com/company/clifford-chance-llp.
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