„Ha nem érthető, amit kommunikálsz, az nem kommunikáció”
– Interjú William Valasidissal

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. október 12-13. között rendezte meg a Bíróság és
Kommunikáció nemzetközi konferenciát, amely immár ötödik alkalommal biztosított
szakmai fórumot a külföldi és hazai bíráknak, kommunikációs szakembereknek a
bíróságokat érintő kommunikációs jó gyakorlatok megosztására.
William Valasidis, az Európai
Unió Bíróságának sajtófőnöke
nyitóbeszédében
a
sajtóközlemények és a sajtó
felé
közölt
nyilatkozatok
fontosságát
hangsúlyozta,
hiszen
azok
az
állampolgárokhoz is szólnak.
Emiatt elvárás, hogy az írásbeli
és szóbeli kommunikáció során
mindvégig érvényesüljön a
közérthetőség követelménye, a
bonyolult megfogalmazásokat kerülni kell. A sajtófőnök kisfilmeken keresztül
szemléltette, hogyan lehet közérthető üzeneteket közvetíteni az állampolgárok felé.
Előadásáról és a konferencián szerzett tapasztalatairól kérdeztük.

Évek óta tart előadást ezen a konferencián és visszatér Budapestre – mik a
tapasztalatai?
Három éve tartok előadást a konferencián. Elsősorban
a témája miatt élvezem ezt az egyedülálló és fontos
eseményt. Másodsorban Budapesten rendezik meg,
ami gyönyörű hely. Ez duplán élvezetessé teszi
számomra az egészet.
A konferencia témáján kívül kiemelném az embereket,
akikkel évente találkozom - az esemény remek
alkalmat teremt a kapcsolatépítésre. Mind ugyanazt a
munkát végezzük más-más országokban és itt
megoszthatjuk egymással a legjobb gyakorlatokat.
Szintén nagyon fontos, hogy évente ugyanazok a
résztvevők térnek vissza, így látható, hova fejlődtek a
munkájuk során, milyen új eszközöket alkalmaznak.
Például tavaly itt találkoztunk először Merethe

Eckhardttal, a Dán Bírósági Igazgatási Tanács Fejlesztési igazgatójával. Azóta mindketten
bevezettünk egy intézményi Youtube csatornát és filmeket készítettünk. Ez a terület
folyamatosan fejlődik. Ha részesülünk abban a szerencsében, hogy jövőre is meghívnak
minket, ki tudja, miről számolhatunk be.
Mennyire tartja aktuálisnak a konferencia témájának választását?
A közérthetőség szerves része a kommunikációnak, mindig fontos. Ha nem érthető, amit
kommunikálsz, az nem kommunikáció, hiszen az üzeneted nem ér célba, pedig pont az
lenne a lényeg. Egy ilyen konferencián, ahol bíróságok kommunikációjáról beszélünk – de
beszélhetnénk akár üzleti kommunikációról is – a közérthetőségnek a beszélgetés részét
kell képeznie. Örülök annak, hogy idén erre koncentrálunk.
Véleménye szerint miért fontos a közérthető kommunikáció a bíróságok munkája
során?
A bíróságok munkája az ítélkezés, amivel hatással
vannak az emberek életére. Nagyon fontos, hogy az
emberek megértsék, hogyan érinti ez az életüket. A
közérthetőség rendkívül fontos téma, ahogy az ma
reggel is kiderült. A jogászok szakzsargont használnak,
ami nem mindig érthető az átlag állampolgár számára.
Hogyan értékeli az első napot?
Mindeddig nagyon tetszett, a délelőtti előadások
rendkívül érdekesek voltak. Szeretek itt lenni, egyre
inkább otthon érzem magam.

