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Előszó

A 2007-es év eseményei ismét felhívták a fi gyelmet arra, hogy az euró-

pai társadalmaknak és politikai vezetőiknek továbbra is elszántan kell küzdeniük 

a meglévő egyenlőtlenségek, a rasszista indíttatású bűncselekmények és a társada-

lom hátrányos helyzetű tagjainak kirekesztése ellen. A 2007. év igen eseménydús-

nak bizonyult az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) számára is, amely ekkor 

vált a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfi gyelőközpontjának (EUMC) jog-

utódjává. Az ügynökség munkájában a hatékony politikák és gyakorlatok kialakítása 

érdekében kiemelt helyen szerepelt a másodlagos adatok gyűjtése és elemzése, vala-

mint a kutatási, kommunikációs és együttműködési tevékenységek végzése.

A Tanács 2007. február 15-én elfogadta az Európai Unió Alapjogi Ügy-

nöksége létrehozásáról szóló 168/07/EK rendeletet. Az ügynökség 2007. március 

1-jével jött létre. Ez a fejlemény jól tükrözi, hogy a politikai döntéshozók nagymér-

tékben tudatában voltak annak, hogy a megbízható adatok összegyűjtése, a szilárd 

összehasonlító elemzések elkészítése és az alapjogi kérdésekről szóló nemzetközi 

kutatások elvégzése mennyire fontos a bizonyítékokon alapuló politikák és intéz-

kedések kialakításához. Az ügynökség kutatómunkájának a rasszizmus és a kapcso-

lódó intolerancia kérdéskörén túlmutató kibővítése új, egységesített információkat 

fog biztosítani az EU számára a kritikus alapjogi kérdésekről. 

Az EUMC Alapjogi Ügynökséggé való átalakítása arra is lehetőséget ad, 

hogy áttekintsük és számba vegyük a múltbeli tevékenységeket, amelyek 2007-ben 

ismét jelentős mértékben hozzásegítettek a rasszizmus elleni politikai döntéshoza-

talhoz. Az ügynökség hozzájárult az EU tagállamaiban meglévő megkülönbözte-

téssel és idegengyűlölettel kapcsolatos tudatosság növeléséhez. Jelentései lehetővé 

tették az EU különböző országaiban fennálló helyzetek egyfajta összehasonlítását, 

és felhívták a fi gyelmet az országokon belüli többéves tendenciákra. Az e jelenté-

sekből levont következtetései és véleményei alapot adtak az uniós politikai döntés-

hozatali folyamathoz, és információkkal segítették az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság munkáját. A civil társadalom a jelentésekben közölt megállapítások 

segítségével jobban fel tudta hívni a fi gyelmet a meglévő egyenlőtlenségekre, egyút-

tal az érintetteket is válaszra tudta ösztönözni. 

C
op

yr
ig

h
t:

 F
R

A
/W

ol
fg

a
n

g 
V

og
lh

u
be

r

Anastasia Crickley 

az FRA igazgatótanácsának elnöke

Constantinos Manoloupolos

az FRA megbízott igazgatója

Előszó
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Ugyanakkor az ügynökség munkája a pozitív fejleményekkel is foglalkozik, 

és felhívja a fi gyelmet a különféle, egyesek szerint megoldhatatlan kérdések gyakor-

lati megoldásaira. Az ügynökség ezáltal azt próbálja bebizonyítani az EU politikai 

döntéshozóinak, hogy a megkülönböztetésmentes politikák és intézkedések nem-

csak kívánatosak, illetve az EU irányelvei szerint előírtak, de működőképesek is, és 

gyakorlati előnyökkel járnak a társadalom egésze számára. 

A jövőre nézve Európa számára az jelenti a fő kihívást, hogy a sokszínű-

ség, az egyenlőség és a mindenkit megillető alapvető jogok tiszteletben tartásának 

alapján előmozdítsa a befogadó társadalom kialakulását. Szilárd meggyőződésünk, 

hogy az ügynökség az új megbízatása keretében tovább fogja folytatni az EUMC 

munkáját, és még erősebben támogatja egy olyan Európa kialakulását, amelyen 

mindannyian egyformán osztozhatunk, és amelyre igazán büszkék lehetünk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az igazgatótanácsnak és az ügy-

nökség munkatársainak támogatásukért, elkötelezettségükért és az eddig elvégzett 

fontos munkájukért.

Anastasia Crickley, 

az igazgatótanács elnöke

Constantinos Manoloupolos, 

az FRA megbízott igazgatója
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Az FRA és működési módja

Az FRA és működési módja
Az ügynökség létrehozása

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)1 az EU olyan ügynökségei-

nek egyike, amelyeket annak érdekében hoztak létre, hogy támogassák az EU intéz-

ményeit és tagállamait az uniós jog végrehajtása során. Ezek az ügynökségek jelentik 

a választ a földrajzi decentralizáció iránti vágyra és az új, jogi, technikai és/vagy 

tudományos jellegű feladatok megoldásának szükségességére.

Az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása az EU 

 valamennyi tagállama számára közös érték. Az Európai Unióról szóló szerződés 

6. cikkének (2) bekezdése szerint: „Az Unió a közösségi jog általános elveiként tartja 

tiszteletben az alapvető jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabad-

ságok védelméről szóló, 1950. november 4-én Rómában aláírt európai egyezmény 

biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból 

erednek.” 

Az alapjogok ilyenformán az EU alapjait képezik. Védelmük és támogatá-

suk az európai integráció fő célkitűzéseinek egyike. E jogok védelmezésére számta-

lan eszköz áll rendelkezésünkre. Ezek közül az egyik legismertebb az Európai Unió 

(EU) vezetői által 2000. decemberben kihirdetett Alapjogi Charta, amely megerősíti 

azokat a jogokat, amelyek különösen a tagállamok közös alkotmányos jogaiból és 

nemzetközi kötelezettségeiből, az Európa Tanács emberi jogi egyezményéből, vala-

mint az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogából követ-

keznek. A Charta kimondja, hogy Európa népei úgy döntöttek, osztoznak a közös 

értékeken alapuló békés jövőben az Európai Unióban, amely „az emberi méltóság, 

a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás oszthatatlan és egyetemes értékein ala-

pul, a demokrácia és a jogállamiság elveire támaszkodik”.

Az Európai Tanács 2003. decemberben határozott a Rasszizmus és Ide-

gengyűlölet Európai Megfi gyelőközpontja hatáskörének kibővítéséről, hogy ezáltal 

Alapjogi Ügynökséggé alakítsa át. Ez a határozat egy régóta húzódó vitának vetett 

véget, amelynek során az érintettek széles köre jelezte, hogy támogatná egy ilyen 

ügynökség létrehozását. 1999. júniusban az Európai Tanács kölni ülése javasolta, 

hogy vizsgálják meg egy, az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozó ügy-

nökség létrehozásának szükségességét, és az elgondolást az Európai Parlament is 

támogatta. Az Európai Bizottság széles körű nyilvános konzultációt2 követően 2005. 

júliusban javaslatot adott ki az Alapjogi Ügynökség létrehozására. Végül a Tanács 

2007. február 15-én fogadta el a 168/2007/EK rendeletet az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségének létrehozásáról, bécsi (Ausztria) székhellyel. Az ügynökséget 2007. 

1 Az FRA-t a 2007. február 15-i 168/2007/EK tanácsi rendelet – a továbbiakban: a rendelet – hozta létre 

(HL L 53/1., 2007. február 22.).

2 Az Európai Bizottság a 2004. október 25-én kiadott közleményével nyilvános konzultációt indított. 2005. 

január 25-én a Bizottság tovább folytatta a nyilvános konzultációt, egy nyilvános meghallgatással, amelyet 

Franco Frattini, az Európai Bizottság alelnöke, Luc Frieden luxemburgi igazságügy-miniszter és Jean-Louis 

Bourlanges, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának elnöke nyitott meg.
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március 1-jén nyitották meg Bécsben; az eseményen részt vett az Európai Bizottság 

elnöke és alelnöke, az osztrák kancellár és a külügyminiszter, a német igazságügy-

miniszter és az Európa Tanács főtitkára. 

José Manuel Barroso elnök így nyilatkozott: „Az Európai Unió szilárdan 

elkötelezett az alapjogok tiszteletben tartásának támogatása mellett az EU szintjén. 

Az Alapjogi Ügynökség létrehozása egy lépés afelé, hogy az Európai Unió számára 

biztosítsuk a megkülönböztetés elleni sikeres küzdelemhez szükséges szakértelmet. 

Amikor az ügynökség teljes mértékben megkezdi működését, úgy vélem, a Bizottság 

és az EU más intézményei igen hasznos forrásnak fogják találni. Szerintem az ügy-

nökség inkább kiegészítése a máshol zajló munkának, nem pedig versenytársa.”

Frattini alelnök ugyancsak szívélyesen üdvözölte az Alapjogi Ügynökség 

létrejöttét: „Támogatnunk kell az alapvető jogokat, ha meg akarjuk valósítani azt az 

Európát, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Egy rendkívül sokszínű Európát, 

ahol az emberek szerves részei a társadalomnak, és békésen élnek egymás mellett, 

ahol a nemi, faji és más egyenlőtlenségeket már leküzdöttük. Ezt az európai polgá-

rok is támogatják: egy nemrég készült felmérés szerint 73%-uk nagyobb mértékű 

EU-szintű döntéshozatalt szeretne az alapvető jogok támogatása és védelme terén. 

Az Alapjogi Ügynökség a fő források egyike lesz ennek elősegítésében.”

Az Alapjogi Ügynökség a Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfi gye-

lőközpontja helyébe lép, és folytatja az általa megkezdett munkát. A Megfi gyelőköz-

pont munkáján túl az Alapjogi Ügynökségnek három fő feladata lesz: információ- és 

adatgyűjtés; tanácsadás az Európai Unió és tagállamai számára, valamint a civil tár-

sadalommal folytatott párbeszéd előmozdítása annak érdekében, hogy ráébressze 

a közvéleményt az alapvető jogok fontosságára. 

Az ügynökség 2007 folyamán felkészült a kibővített szerepkörére, 

a Tanács 2008 elején elfogadta az ügynökség 2007–2012-es tevékenységeinek pon-

tos területeit meghatározó többéves keretprogramot, az igazgatótanács pedig meg-

választotta az ügynökség igazgatóját. 2007 folyamán, amíg a többéves keret még 

nem volt hatályban, az ügynökség munkájában a rasszizmus, az idegengyűlölet és 

a kapcsolódó intolerancia elleni küzdelemre helyezte a hangsúlyt, egyúttal felkészült 

a kibővített szerepkörére, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság külön 

kérései nyomán kutatásokat indított a szexuális irányultság alapján történő megkü-

lönböztetés és a gyermekjogok területén.  Ezeket a kutatómunkáról szóló részben 

részletesebben is tárgyaljuk.

Az ügynökség szerepe

Az ügynökség célja, hogy a Közösség és tagállamai érintett intézménye-

inek és hatóságainak az alapvető jogokkal kapcsolatosan szakértelmet és támoga-

tást biztosítson a közösségi jog végrehajtása során, és segítse őket az intézkedé-

seik meghozatalában vagy a megfelelő fellépéseik meghatározásában. E célkitűzés 

megvalósítása érdekében az ügynökség tevékenységeit a következő fő feladatokkal 

összhangban alakítja ki:
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objektív, megbízható adatokat gyűjt össze, elemez és terjeszt;• 

új módszerek és szabványok segítségével fejleszti az adatok összehasonlíthatósá-• 

gát és megbízhatóságát;

kutatásokat és tanulmányokat végez, és ösztönzi ezek elkészítését az alapvető • 

jogok területén;

saját kezdeményezésre, illetve az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság • 

kérésére konkrét témakörökben következtetéseket és véleményeket dolgoz ki és 

tesz közzé;

előmozdítja a civil társadalommal folytatott párbeszédet.• 

Az ügynökség feladatait az éves munkaprogram alapján látja el, amelyet 

a Tanács által az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, 2008. feb-

ruár 28-án elfogadott ötéves többéves keretprogram alapján állítanak össze. Az 

alaprendeletnek megfelelően az ügynökség munkájának továbbra is ki kell terjednie 

a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus jelenségeire mint az alapjo-

gok védelmének alapvető elemeire. 

Az FRA szorosan együttműködik más, nemzeti és európai szinten működő 

intézményekkel és szervekkel, és tovább erősíti az együttműködését az Európa 

Tanáccsal. Emellett az FRA az alapjogi platform létrehozása révén aktívan törekszik 

a civil társadalom bevonására.

Az ügynökséget négy szerv alkotja:

az igazgató, aki felel az ügynökség napi igazgatásáért és az éves munkaprogramja • 

elkészítéséért és végrehajtásáért;

az igazgatótanács, amely felel az ügynökség hatékony és eredményes működé-• 

sének biztosításáért, valamint a költségvetési tervezet és az éves munkaprogram 

elkészítéséért és ezt követő végrehajtásuk ellenőrzéséért;

a végrehajtó bizottság, amely segíti az igazgatótanácsot;• 

a tudományos bizottság, amely az ügynökség munkájának tudományos színvo-• 

naláért felel.

Az FRA földrajzi hatóköre az EU-ra és 27 tagállamára terjed ki. Emellett 

a munkájában a tagjelölt országok megfi gyelőként vehetnek részt, a megfelelő tár-

sulási tanács határozata alapján, amely megállapítja az ügynökség munkájában való 

részvételük jellegét, mértékét és módját. A Tanács a Bizottság javaslatára egyhangú-

lag eljárva határozhat úgy, hogy egy olyan országot, amellyel az Európai Közösség 

stabilizációs és társulási megállapodást kötött, felkér az ügynökségben megfi gyelő-

ként való részvételre.
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Kutatás és másodlagos 
adatgyűjtés

Az ügynökség munkájának központi témája korábban – még EUMC-ként 

– a rasszizmus és az idegengyűlölet volt. Miután az EUMC 2007-ben Alapjogi Ügy-

nökséggé alakult, feladatkörét fokozatosan kibővítették, hogy az Európai Parlament 

és az Európai Bizottság kéréseire reagálva más, az alapjogokkal kapcsolatos kérdé-

sekre is kiterjedjen. 

Az ügynökség egyik fő feladata a nemzeti szintű adat- és információgyűj-

tés, a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia jelenségeinek meg-

értését erősítő, összehasonlító elemzések elkészítése érdekében. Ezt elsősorban az 

Európai Unió szintjén rendelkezésre álló adatok és információk minőségének fej-

lesztése révén próbálta elérni, hogy így támogassa a jól informált, bizonyítékokon 

alapuló és ezáltal hatékonyabb politikai döntéshozatalt. Sok esetben ezek az adatok 

és információk szolgálnak alapul az összehasonlító kutatásokhoz és elemzésekhez. 

Az ügynökség adatai és információi hozzájárulnak a nemzetközi szinten, illetve az 

Európai Unióban és azon kívül működő szervezetek számára elérhető adatkészlet-

hez. 

Az ügynökség európai szinten korábban nem hozzáférhető, adatokon és 

információkon alapuló tudásbázist hozott létre. Amint e jelentés többi fejezete is 

hangsúlyozza, az adatok és információk, illetve az FRA által ezek összegyűjtésére 

alkalmazott módszerek más nemzetközi szervezetek adatgyűjtését is befolyásolták, 

és hozzájárultak az adatgyűjtés országos és nemzetközi szintű normáinak rögzíté-

séhez. Az FRA tovább dolgozott az adatgyűjtési iránymutatások javításán és azon, 

hogy ennek előnyeit a politikai döntéshozókkal is megismertesse. Amint az alábbi 

információkból kitűnik, az FRA 2007 folyamán aktívan részt vett az etnikai megkü-

lönböztetésről szóló adatgyűjtésben a foglalkoztatás, az oktatás és a lakhatás terén, 

fi gyelemmel kísérte a jogszabályi fejleményeket, továbbá áttekintést adott a rasz-

szista indíttatású bűncselekmények és erőszakos cselekmények helyzetéről. 2007-

ben új tematikus területként az egészségügyi ellátás kérdése is bekerült az adatgyűj-

tés körébe. Összességében elmondható, hogy az adatgyűjtés eredményei az Európai 

Unió számára hasznos összehasonlító áttekintéssel és helyzetelemzéssel szolgáltak.

Az ügynökségről szóló rendelet előírja, hogy az összegyűjtött másodla-

gos adatoknak „objektívnek, megbízhatónak és összehasonlíthatónak” kell lenniük. 

Az „objektív” kifejezés azt jelzi, hogy az információgyűjtésnek a lehető legnagyobb 

tudományos pontossággal kell történnie, a társadalomtudományi módszertan elfo-

gadott kánonjai szerint. A „megbízható” kifejezés egynél több értelmezést is megen-

ged. Az egyik például a szó köznapi használatához, a másik a társadalomtudományi 

módszertanban használt sajátosabb értelméhez kapcsolódik. A kifejezés köznapibb 

használata szerint az adatokat akkor nevezzük „megbízhatónak”, ha pontosak, és 

nem adnak félrevezető képet a leírni kívánt jelenségről. A társadalomtudományi 

módszertan szakirodalmában viszont a „megbízhatóság” fogalma a kutatásban össze-

kapcsolódik a „megismételhetőség” gondolatával, azaz azzal a feltételezéssel, hogy 



A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  A L A P J O G I  Ü G Y N Ö K S É G E 
A  2 0 0 7 .  É V I  T E V É K E N Y S É G E K

- 11 -

Kutatás és másodlagos adatgyűjtés

a kutatás valamely része azonos körülmények között, a válaszadók bármely hasonló 

mintáján megismételve hasonló eredményeket hozna. Az ügynökség ésszerű módon 

arra törekszik, hogy mindkét defi níció szerint megbízható adatokat gyűjtsön. Annak 

biztosítása érdekében, hogy az összegyűjtött másodlagos adatok pontosan tükröz-

zék a leírni kívánt jelenséget, az ügynökség alvállalkozói pontos, közös iránymuta-

tásokat kapnak, amelyek útmutatást nyújtanak a szükséges adattípusok összegyűj-

téséhez és az ügynökség számára az adatok érvényességének, megbízhatóságának 

és megfelelőségének értékelését lehetővé tevő, szükséges kontextuális információk 

közléséhez. Az iránymutatásokat az alvállalkozókkal részletekbe menően megvitat-

ják a képzéseket is tartalmazó találkozók során. Emellett a másodlagos adatok pon-

tosságát és minőségét gondosan ellenőrzik és hitelesítik a belső szakértők, illetve 

– a szükséges belső szakértelem hiányában – a megfelelő szaktudással rendelkező 

külső szakértők is. 

Az „összehasonlítható” kifejezés a másik kettőnél is több problémát vet fel. 

Voltaképpen arra utal, hogy az összehasonlítani kívánt egységek az EU-tagállamok. 

Az ügynökség nagy mennyiségű adatot állított elő a tagállamokról, amelyek össze-

hasonlíthatóak abban az értelemben, hogy leírják, elemzik és kommentálják az ese-

mények előfordulásában, a politikákban stb. A tagállamok között megfi gyelhető 

hasonlóságokat és különbségeket. Ez az információ azonban rendszerint nem köz-

vetlenül összehasonlítható, mivel az adatok összegyűjtése különböző módszertanok 

szerint, eltérő jogi defi níciók alapján történik. Az ügynökség jelentései nagymérték-

ben hozzásegítettek annak felismeréséhez, hogy a tagállamok adminisztratív eljárá-

sait, adatgyűjtési módszereit és a különböző tagállamokban használt meghatározá-

sokat közelíteni kell egymáshoz, hogy a hivatalosan előállított adatokat eleve jobban 

össze lehessen hasonlítani. Ezeket az üzeneteket minden évben munkaértekezletek 

és konferenciák egész sora révén terjesztik szerte az EU-ban, de a tagállamok kor-

mánytisztviselőivel tartott rendszeres találkozókon és a parlamenti előadásokon is 

szoktak szerepelni.

Közvetlenebb formában, e folyamat részeként az ügynökség 2007-ben 

folytatta a szoros együttműködést az olyan szervekkel, mint például az EUROSTAT, 

valamint a Bizottságnak a megkülönböztetés mértékét és hatását felmérő adat-

gyűjtési munkacsoportjával. Ez utóbbi egyik eredményeként készült el az Európai 

Bizottság által 2007-ben kiadott „egyenlőségi adatok európai kézikönyve”, amely 

az FRA adatgyűjtési tapasztalataira nagymértékben támaszkodva próbálja elvezetni 

a politikai döntéshozókat a jobb adatok szükségességének felismeréséhez.

Az országos szintű, összehasonlítható statisztikai adatok csekély számának 

kompenzálása érdekében az ügynökség fokozatosan, humán és pénzügyi erőforrá-

sainak lehetőségei szerint megkezdte az ambiciózusabb, az összehasonlíthatóságot 

szervesen tartalmazó kutatási projektek megtervezését és végrehajtását. A kutatás 

kiegészítheti a hivatalos statisztikákat, és sok esetben megoldást jelenthet a fenti-

ekben bemutatott problémákra. A kutatási projekteket fel lehet építeni úgy, hogy 

tartalmazzanak érzékeny kategóriákat, például a „faji” vagy etnikai, illetve nemzeti-

ségi származást, amit a hivatalos statisztikákban sokszor nagyon nehéz megtalálni 

és felhasználni. A kutatás feltárhatja az olyan változók fontosságát, amelyek a hiva-

talos statisztikákból nem mutathatók ki, és bizonyítékok széles körét produkálhatja 
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a megkülönböztetés különböző, változatos formákban és helyszíneken megnyilvá-

nuló típusaira.

Az ügynökség kutatási projektjei közös, minden tagállamban egyformán 

alkalmazott tudományos módszertant használnak, hogy az előállított elsődleges 

adatok közvetlenül összehasonlítható jellegűek legyenek. Az ilyen kutatások pél-

dái között említhetjük a többségi társadalom kisebbségekkel szembeni attitűdjeiről 

szóló tanulmányt, a kisebbségek rasszizmussal és megkülönböztetéssel kapcsolatos 

tapasztalatairól szóló tanulmányt, valamint a folyamatban lévő, nagyarányú felmé-

rést a migránsok és kisebbségek megkülönböztetéssel és áldozattá válással kapcso-

latos tapasztalatairól és attitűdjeiről. 

Országos szintű adatgyűjtés

Az ügynökség 2000 óta szerződtet különböző szervezettípusokat a tag-

államokban, hogy gyűjtsék össze az összehasonlító elemzéseiben háttéranyagként 

használandó megfelelő adatokat és információkat. Ezek a szervezetek hozták létre 

a RAXEN-t, az ügynökség országos szintű adat- és információforrását a rasszizmus-

sal és az idegengyűlölettel kapcsolatos kérdésekben. A RAXEN különböző szerveze-

tekből, például esélyegyenlőségi szervekből, emberi jogi intézményekből, egyetemi 

kutatóközpontokból és antirasszista nem kormányzati szervezetekből áll. A RAXEN 

egyedülálló, úttörő törekvés a megbízható, kormányzati és nem kormányzati forrá-

sokból egyaránt származó másodlagos adatok és információk szisztematikus, közös 

iránymutatások alapján történő összegyűjtése érdekében. A nemzeti fókuszponto-

kat az ügynökség nemzetközi pályázattal választja ki, és szerződteti a különböző 

időközönként, különféle bejelentési formátumokban történő adat- és információ-

szolgáltatásra. A többi országos szintű szereplővel szorosan együttműködnek, hogy 

biztosítsák az átfogó adatgyűjtést. Az ügynökség találkozók, képzések és rendszeres 

e-mailes és telefonos kommunikáció révén koordinálja és gondosan fi gyelemmel 

kíséri a RAXEN munkáját és tevékenységeit.

A RAXEN adatgyűjtésének fő területe a foglalkoztatás, oktatás és lakhatás 

területén jelentkező etnikai megkülönböztetés. Az egészségügyi ellátás terén történő 

megkülönböztetést 2007-ben vették fel a témakörök közé. Az országos szintű jelen-

tések ezenkívül beszámolnak a megkülönböztetés elleni jogszabályokkal kapcsolatos 

fejleményekről, hivatalos és nem hivatalos adatokat közölnek a rasszista indíttatású 

bűncselekményekről és erőszakos cselekményekről, a középpontban különösen az 

antiszemitizmus és az iszlámellenesség megnyilvánulásaival. A kormányok és a civil 

társadalom részéről tapasztalt „helyes gyakorlatok” és pozitív kezdeményezések 

a rasszizmus leküzdésére ugyancsak kiemelt helyen szerepelnek. 

A RAXEN 2007-ben is rendszeres háttéranyagokkal látta el az ügynöksé-

get, a különféle beszámolási eszközei segítségével:

a RAXEN adatgyűjtési jelentések: elsősorban ezek biztosítják a háttéranyagot az • 

ügynökség jelentésének összeállításához „a rasszizmusról és az idegengyűlölet-
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ről az EU tagállamaiban” és a 2008-as éves jelentéshez; az anyagot ezenkívül az 

InfoBase adatbázisban is felhasználják;

a 2007-ben kéthavonta megjelenő RAXEN közlöny, amely beszámol a politikai • 

fejleményekről, a fontosabb felmérésekről és kutatásokról, statisztikai adatokról 

és más információkról, és alapul szolgál egyrészt az FRA közlönyhöz, másrészt az 

InfoBase-ben elérhető információk frissítéséhez;

2007 végén két, egymást kiegészítő jelentés készült az idegengyűlölet és cigányel-• 

lenesség helyzetéről Olaszországban és Romániában, amelyek további kutatások-

hoz és elemzésekhez fognak háttéranyagként szolgálni.

A 2000 óta szisztematikusan összegyűjtött és elemzett másodlagos adatok 

alapján az ügynökség 2007-ben „Tendenciák és fejlemények, 1997–2005: Az etnikai 

és faji megkülönböztetés leküzdése és az egyenlőség támogatása az Európai Unió-

ban” címmel áttekintő jelentést készített és jelentetett meg, hogy felmérje a rasz-

szista és idegengyűlölő jelenségek időbeli alakulását, illetve az ezek leküzdésére irá-

nyuló uniós és nemzeti politikákat. Ez a kiadvány egyedülálló, tömör áttekintést ad 

a rasszizmus elleni küzdelem sokéves tendenciáiról az EU-n belül.

Annak érdekében, hogy bővítsék az FRA jogi elemzésre és igazságügyi 

adatok összegyűjtésére való képességét, a statisztikákat és bírósági ügyeket is ide-

értve, 2007-ben, miután az ügynökség hatáskörét a többi alapvető jogra is kiterjesz-

tették, létrehozták a jogi szakértők csoportját – rövidítése: FRALEX (az Alapjogi 

Ügynökség Jogi Szakértői) –, minden tagállamban egy csoporttal, amely rövid időn 

belül képes az ügynökség összehasonlítható elemzéseihez háttéranyagként felhasz-

nálható, magas színvonalú jogi jelentéseket készíteni. A szakértőket egy pályázati 

felhívás alapján keresték meg és szerződtették; ez az alapjogok terén magasan kép-

zett jogi szakértőknek szólt az EU valamennyi tagállamában, akik az ügynökség 

számára jogi tanulmányokat, jelentéseket és megfelelő igazságügyi adatokat fognak 

biztosítani, például statisztikákat és esetjogot. 

A jogi szakértők 2007 végén megkezdték munkájuk előkészítését a meg-

lévő nemzeti és EU-szintű jogi eszközök, illetve azoknak a homofóbia és a szexuális 

irányultság alapján történő megkülönböztetéssel kapcsolatos hatékonysága terén. 

A jogi elemzés alapul fog szolgálni az ügynökség folyamatban lévő nagyszabású pro-

jektjeinek egyikéhez, egy összehasonlító tanulmányhoz a homofóbiáról és a szexuá-

lis irányultság alapján történő megkülönböztetésről az EU-ban.

A tagjelölt országok bevonása: a RAXEN_CT projekt

Az ügynökség 2006-ban hajtotta végre a Bővítési Főigazgatóság által fi nan-

szírozott RAXEN_BR projektet, a tagjelölt országokban, Bulgáriában és Romániá-

ban működő civil társadalmi szervezetek adatgyűjtési és beszámolási kapacitásának 

javítása céljából. Az ügynökség számára ezáltal lehetővé vált az új EU-tagállamok 

azonnali, teljes körű bevonása az adatgyűjtési tevékenységeibe, mivel szerződést 

tudott kötni a megfelelő szervezetekkel a két ország nemzeti fókuszpontjaiként. 
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2007 folyamán az FRA hasonló projektbe kezdett, ismét a Bővítési Főigaz-

gatóság fi nanszírozásában. A RAXEN_CT projekt kettős célt szolgált: egyrészről 

a Horvátországban és Törökországban működő helyi civil társadalmi szervezetek 

adatgyűjtési és beszámolási szakértelmének és tapasztalatainak növelése a rassziz-

mus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó intolerancia kérdéskörében, másrészről az 

ilyen szervezetek kapacitásfejlesztése a különféle tudatosító, képzési és kapacitás-

építő események segítségével, hogy jobban megismerjék a faji és etnikai megkülön-

böztetésről szóló uniós politikákat. Ennek keretében 2007 folyamán Horvátország-

ban és Törökországban két eseménysort szerveztek. Az első két szemináriumból 

állt júniusban, középpontban a 2000/43/EK tanácsi irányelvvel (a faji egyenlőségről 

szóló irányelv). A cél az volt, hogy a két ország civil társadalma és kormánya jobban 

megismerje az irányelv rendelkezéseit, egyúttal profi tálhasson más olyan országok 

tapasztalataiból, amelyek részt vettek az uniós joganyag e részének átültetésében és 

végrehajtásában. A második szemináriumsorozat a rasszizmus és az idegengyűlölet 

terén végzett adatgyűjtésről szólt. Ezek a szemináriumok a helyi szereplők (minisz-

tériumok, kutatóközpontok, NGO-k) arra való képességét kívánták támogatni, hogy 

adatot gyűjtsenek és fi gyelemmel kísérjék a megkülönböztetést és következményeit 

a társadalmi, politikai és intézményi szinteken. Az Európai Bizottság küldöttsége-

ivel szoros együttműködésben lebonyolított rendezvények kimondottan sikeres-

nek bizonyultak, és a fontos állami tisztviselők és más érdekeltek, különösen a civil 

társadalmi szereplők részéről nagyarányú érdeklődésre tartottak számot. A jegy-

zőkönyveket és több más, fontos dokumentumot ugyancsak kiadták angolul és az 

országok nemzeti nyelvén.

A tagjelölt országok jövőbeni részvételét az ügynökség munkájában és 

ennek esetleges módozatait a megfelelő társulási tanács határozata fogja meghatá-

rozni. Most folyik egy ilyen határozat előkészítése.

Kutatások folytatása és az adatok összehasonlíthatóságának 
javítása

A másodlagos adatgyűjtés következetesen felhívja a fi gyelmet az összeha-

sonlítható adatok szűkösségére. Az ügynökség az összehasonlíthatóság javítása és 

az új adatforrások kifejlesztése érdekében 2007-ben több kutatási projektet is elin-

dított, amelyek eredeti és összehasonlítható elsődleges adatokkal fognak szolgálni 

a rasszizmusról és a megkülönböztetésről. 

2007-ben sikeresen lezárult a hat tagállamban végrehajtott, kiválasztott 

bevándorlók és etnikai kisebbségek bűncselekmények áldozatává válását vizsgáló 

kísérleti projekt. A kísérleti projektből levont tanulságok alapján az ügynökség 2007 

végén az EU egész területére kiterjedő, teljes körű felmérést indított a megkülön-

böztetésről és az áldozattá válásról, a bevándorlók és más kisebbségek tapasztalatait 

és attitűdjeit vizsgálva. Ez a projekt a „sérülékeny” közösségek tapasztalatait hivatott 

felmérni a bűncselekmények áldozatává válással kapcsolatban, a „faji”, etnikai vagy 

vallási indítékú incidenseket is beleértve. Az objektivitás, a megbízhatóság és az 

összehasonlíthatóság a három meghatározó eleme a felmérésnek, amely az ENSZ 

1989-es nemzetközi áldozattá válási felmérése (ICVS – International Crime Victim 
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Survey) által kidolgozott módszertant követi. A felmérés egyik fő célja, hogy lehe-

tőség szerint törekedjen annak biztosítására, hogy eredményei összehasonlíthatóak 

legyenek a többségi (nem kisebbségi) népesség körében végzett meglévő felmérések 

eredményeivel. Bár a felmérés eredményei révén lehetővé válik a különböző tag-

államok különböző kisebbségi csoportjairól született megállapítások összehasonlí-

tása, a többségi társadalommal való összehasonlítás is hasznos, hogy a kisebbségek 

válaszait ne elszigetelten vizsgáljuk. Ezáltal az is kitűnhet, hogy a tagállamokban 

a többségi és a kisebbségi népesség válaszai hol mutatnak erős hasonlóságot vagy 

különbséget, amiből kiderül, hogy a politikai válaszokkal mely területeket kell célba 

venni az egyes tagállamokban. A felmérés 2008 végére készül el, és számos kér-

déskörre ki fog terjedni, köztük a jogok ismeretére (különösen a faji egyenlőségről 

szóló irányelvére), a megkülönböztetéssel kapcsolatos tapasztalatokra és inciden-

sekre, a bűnözéssel kapcsolatos aggályokra általánosságban és konkrétan az erősza-

kos bűncselekményekre és a zaklatásra, az átélt bűncselekményekre és az incidensek 

részleteire, valamint a bűnüldözéssel kapcsolatos tapasztalatokra.

Az Európai Parlament 2007. júniusban felkérte az ügynökséget3, hogy 

készítsen összehasonlító jelentést a homofóbia és a szexuális irányultság alapján 

történő megkülönböztetés helyzetéről az EU-ban. A jelentés célja az volt, hogy 

segítse az Európai Parlamentet annak megvitatásakor, hogy szükség van-e egy olyan 

irányelvre, amely a megkülönböztetés valamennyi, az EK-Szerződés 13. cikkében 

felsorolt alapjára vonatkozik, a faji egyenlőségről szóló 2000/43/EK irányelvben 

említett területek mindegyikén, azaz az oktatás, a szociális biztonság, az egészség-

ügyi ellátás, valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén. Ez 

a jelentés emellett nagymértékben hozzá fog járulni az Európai Bizottság által vég-

zett hatásvizsgálathoz, amely az ezeket a további területeket tartalmazó irányelvter-

vezet benyújtásának lehetőségét járja körül. A projektnek része az országos szintű 

hivatalos és nem hivatalos adatgyűjtés az EU valamennyi tagállamában, valamint 

egy európai szintű összehasonlító elemzés a korábbi évekről egészen mostanáig, 

mivel az érintett kérdések jobb megértéséhez erre szükség van. A projekt keretében 

ezenkívül országos és uniós szinten egyaránt megvizsgálják a vonatkozó meglévő 

jogi eszközöket, az igazságügyi adatokat és az esetjogot, amelynek közzététele füg-

getlen módon történik. A záró jelentés a rendelkezésre álló adatokat és informá-

ciókat egy olyan, politikaorientált dokumentumban fogja összefoglalni, amely az 

állami hatóságok és a civil társadalom pozitív intézkedéseire és kezdeményezéseire 

is felhívja a fi gyelmet.

Az Európai Bizottság felkérése alapján az ügynökség egy másik vizsgálatot 

is indított a gyermekjogok végrehajtását, védelmét, tiszteletben tartását és támoga-

tását mérő mutatókról az Európai Unióban. A projekt célja, hogy mutatókat dol-

gozzon ki a gyermekjogok végrehajtásának, védelmének, tiszteletben tartásának és 

támogatásának rendszeres felméréséhez az EU tagállamaiban. A mutatók kidolgo-

zása a rendelkezésre álló források áttekintésén, a szakértőkkel és az érdekeltekkel 

folytatott szervezett konzultáción és az országos, uniós és nemzetközi szinten elér-

3 A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontja és 5. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Parlament, 

a Tanács vagy az Európai Bizottság felkérheti az ügynökséget tudományos kutatások vagy felmérések elvégzé-

sére, illetve következtetések és vélemények közzétételére a többéves keretprogramba nem tartozó tematikus 

területekről, feltéve, hogy ezt az ügynökség pénzügyi és humán forrásai lehetővé teszik. 
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hető adatforrások felmérésén fog alapulni az összehasonlíthatóságot, a hiányokat és 

más kérdéseket illetően.

A rasszizmussal és az idegengyűlölettel kapcsolatos hatáskörén belül az 

ügynökség 2007-ben három projektet indított, amelyek befejezése és közzététele 

szintén 2008-ban várható. Az első, „Rasszizmus és társadalmi marginalizálódás: 

az erőszakos radikalizálódáshoz vezető potenciális utak” című projekt a kiválasz-

tott tagállamokban élő muzulmán fi atalság körében végzett attitűdfelmérő kutatások 

révén vizsgálja az erőszakos radikalizálódáshoz vezető utakat. A projekt a faji meg-

különböztetés és visszaélések, a társadalmi marginalizálódás és az erőszakos radika-

lizálódás felé mutató attitűdök kialakulása közötti kapcsolatot vizsgálja a népesség 

ezen szeletében. A végrehajtásában az Európai Bizottság szorosan együttműködik, 

hogy ezáltal kiegészítse saját kvalitatív, interjúkon alapuló tanulmányát az erősza-

kos radikalizálódásról. Igyekszik foglalkozni a jelenlegi hiányosságok némelyikével 

a különféle, egymással kölcsönösen összefüggő témakörökben, amilyen a fi atalok 

rasszizmussal és megkülönböztetéssel kapcsolatos tapasztalatai, a marginalizálódás, 

a társadalmi kirekesztés és az elidegenedés, az erőszak alkalmazását támogató attitű-

dök. A második, „Fellépés az etnikai profi lok gyakorlata ellen: útmutató a helyes 

gyakorlathoz” című projekt a pozitív kezdeményezések megvizsgálására és kieme-

lésére törekszik, különös tekintettel a rasszizmus elleni küzdelmet, az áldozatok 

támogatását és az érintett állami hatóságokkal való közösségi kapcsolatok javítását 

szolgáló, több ügynökséget összefogó partnerségek kezdeményezéseire. A projekt 

a jobb EU-szintű együttműködésre irányuló erőfeszítésekhez is hozzá kíván járulni 

a bevándorlás, a határőrizet és a vámellenőrzés terén. A projekt emellett támogatja 

a bűnüldözési képzési kezdeményezések emberi jogi dimenziójának erősítésére való 

törekvéseket, különösen a FRONTEX és a CEPOL az irányú erőfeszítéseit, hogy 

a bűnüldözési tisztviselők számára megfelelő képzést biztosítsanak, és demokrati-

kus garanciákat dolgozzanak ki a többetnikumú, sokszínű európai társadalomban. 

Végezetül, a „Kísérleti média projekt” ugyancsak az adatok összehasonlíthatósá-

gának javítására törekszik. Ez a projekt a migránsok és kisebbségek képviseletét 

vizsgálja a kiválasztott tagállamokban megjelenő nyomtatott sajtóból vett minta 

tartalmának elemzése alapján, behatóan vizsgálva a sokszínűség kérdéseinek keze-

lését. A projekt részeként a tárgyhoz tartozó képzési anyagokat fognak kidolgozni 

az újságírók számára.

Az adatok összehasonlíthatósága

Az ügynökség által végzett kutatómunka egyik célja, hogy javítsa az ada-

tok tagállamok közötti összehasonlíthatóságát. Az összehasonlíthatóság javításának 

szükségessége különböző szinteken jelentkezhet. Először is, az összehasonlító jelen-

tések (például a homofóbia és a szexuális irányultság alapján történő megkülönböz-

tetés uniós helyzetéről indított tanulmány) szerepet játszhatnak annak felmérésé-

ben, hogy a különböző tagállamokban milyen adatok állnak rendelkezésre, ezáltal 

meghatározzák a hiányosságokat, magyarázatot adnak arra, hogy a dolgok miért 

nem összehasonlíthatóak, a leíró, kvalitatív anyagokra támaszkodva megmagyaráz-

zák az országos összefüggések különbségeit és ezek kihatását a tagállamok megkü-

lönböztetésről szóló adatainak jelenlegi összehasonlíthatatlanságára.
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Másodszor, az ügynökség a rasszizmus és a megkülönböztetés külön-

féle aspektusairól szóló kutatási projektjeit eleve úgy tervezi meg és hajtja végre, 

hogy beleépíti az összehasonlíthatóságot – azaz közös módszertant használ, hogy 

a különböző tagállamok ennek segítségével összehasonlítható adatokat állítsanak 

elő a megkülönböztetésről. Erre példa a megkülönböztetésről és az áldozattá válás-

ról indított felmérés az Európai Unió tagállamaiban, amely a bevándorlók és más 

kisebbségek tapasztalatait vizsgálja.

Harmadrészt, az ügynökség jelentései hozzásegítettek annak felismerésé-

hez, hogy a tagállamok adminisztratív eljárásait, adatgyűjtési módszereit és a külön-

böző tagállamokban használt meghatározásokat közelíteni kell egymáshoz, hogy 

a hivatalosan előállított adatokat eleve jobban össze lehessen hasonlítani. Ugyan-

ennek a folyamatnak a keretében az FRA szorosan együttműködött olyan szerve-

zetekkel, mint az EUROSTAT és a Bizottság más illetékes munkacsoportjai. Az 

ügynökség munkatársai továbbra is részt vesznek az Európai Bizottságnak a meg-

különböztetés mértékét és hatását felmérő adatgyűjtési munkacsoportja, illetve az 

egyenlőségi adatok európai kézikönyvével foglalkozó referenciacsoport ülésein. Ez 

utóbbi eredményeként készült el az egyenlőségi adatok európai kézikönyve4, amely 

az FRA adatgyűjtési tapasztalataira támaszkodva próbálja elvezetni a politikai dön-

téshozókat a jobb adatok szükségességének felismeréséhez. 

Nyilvános dokumentációs források kialakítása

Az FRA-t a rendelet azzal a feladattal bízza meg5, hogy tárolja és terjessze 

a kutatások tagállamok, uniós intézmények, közösségi és uniós szervek, hivatalok és 

ügynökségek, valamint kutatóközpontok, nemzeti szervek, nem kormányzati szer-

vezetek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek, köztük az Európa Tanács 

illetékes szervei által közölt eredményeit. Az ebből következő dokumentációs tevé-

kenységek középpontjában 2007-ben az ügynökség InfoBase adatbázisának frissí-

tése, továbbfejlesztése és technikai fi nomítása állt; ez a nagyméretű adatbázis az 

EU összes tagállamából származó adatokat és információkat tartalmaz az etnikai 

megkülönböztetésről a foglalkoztatásban, az oktatásban és a lakhatásban, valamint 

a vonatkozó jogalkotási eszközökről, továbbá áttekintést ad a rasszista indíttatású 

bűncselekmények és erőszakos cselekmények helyzetéről és statisztikai adatairól, 

ahol ezek rendelkezésre állnak. Az InfoBase-ben megtalálható emellett egy össze-

állítás a pozitív kezdeményezésekről (válogatás azokból a projektekből, amelyek 

a megkülönböztetést gyakorlati fellépés útján próbálják leküzdeni), valamint egy 

egyedülálló esetjogi adatkészlet (válogatás a megkülönböztetés jogi kérdéseire 

vonatkozó fontos nemzeti határozatokból/ügyekből).

4 Európai kézikönyv az egyenlőségi adatokról: Miért és hogyan építsük fel az egyenlőségről és a faji és etnikai 

származáson, valláson és meggyőződésen, koron és szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésről szóló 

nemzeti tudásbázist, Európai Bizottság/Finn Munkaügyi Minisztérium, 2007.

5 A rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja. 
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A rasszizmus elleni hatékony 
politikák támogatása és az 
alapvető jogok érvényesülésének 
elősegítése

A politika alakításához adott tájékoztatás terén az ügynökség 2007-ben 

továbbra is kiemelten foglalkozott a rasszizmussal, az idegengyűlölettel és a kapcso-

lódó intoleranciával. Fokozatos lesz az átmenet a rasszizmus kérdéseit kezelő szerv 

szerepéből a tágabb alapjogi kérdésekben tanácsadást nyújtó szerep felé.  

Az ügynökség új feladatai közé tartozik a hálózatok és együttműködési 

mechanizmusok létrehozása, amelyek révén az ügynökség a lehető leghatéko-

nyabban tudja majd irányítani politikai közreműködését.  Megtartották a nemzeti 

összekötő tisztviselők új csoportjának első két ülését. Emellett az Európai Bizottság 

szolgálataival való együttműködés kibővítése és az Európa Tanács új struktúráival 

való kapcsolatok erősítése ugyancsak szükségessé vált. A civil társadalommal való 

együttműködéstől és a nemzeti emberi jogi intézményekkel az ügynökség tárgyában 

tartott első találkozóktól (lásd alább, az Együttműködési és fi gyelemfelhívó tevé-

kenységek cím alatt) elragadtatva az FRA elkezdte összegyűjteni a jövőbeni politikai 

munkára vonatkozó javaslatokat, amelyek alapul fognak szolgálni az éves munka-

program kiemelt tematikus területekhez kapcsolódó témáihoz.

Az ügynökség munkája a politika alakításához adott tájékoztatás terén 

elsősorban az európai uniós kereten belül zajlik, és különösen az Európai Parlament, 

az Európai Bizottság és a Régiók Bizottsága felé irányul. Az ügynökség éves jelentése 

és kutatási eredményei kérdések széles skálájára hívták fel a fi gyelmet a faji egyenlő-

ségről szóló irányelvekkel, a roma és traveller közösségek helyzetével, a muzulmán 

közösségek helyzetével, a rasszista bűncselekményekkel és a büntető igazságszolgál-

tatási rendszerrel, a médiával és a kulturális sokszínűség kérdéseivel kapcsolatban, 

és arra is rávilágítottak, hogy országos szinten a kormányok részéről koherensebb, 

összehangoltabb válaszokra van szükség.  Az ügynökség ezért nyomon követte eze-

ket a kérdéseket az EU összefüggésében.

Az ügynökség a helyi közösségek hálózatán (LCN) keresztül folytatta az 

együttműködést a Régiók Bizottságával. Az LCN-hálózat a Régiók Bizottságából, 

valamint Aarhus (DK), Antwerpen (BE), Bradford (UK), Genk (BE), Mannheim 

(DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) és Torino (I) város politikai 

tisztviselőiből áll. 2007-ben az LCN különösen nagy hangsúlyt helyezett a közösségi 

összetartásra és a muzulmán közösségek igényeinek kezelésére.

Az Európai Unióban folytatott munkájához hasonlóan az ügynökség 

tovább dolgozott az Európa Tanáccsal és az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezettel (EBESZ) való együttműködésen. Ennek keretében a roma és traveller 

közösségekkel szembeni megkülönböztetéssel, a rasszista bűncselekményekkel és 



A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  A L A P J O G I  Ü G Y N Ö K S É G E 
A  2 0 0 7 .  É V I  T E V É K E N Y S É G E K

- 19 -

A rasszizmus elleni hatékony politikák támogatása és az alapvető jogok érvényesülésének elősegítése

a rendfenntartással, valamint az iszlámellenességgel kapcsolatos kérdésekkel fog-

lalkozott. Az ügynökség részvétele a kormányközi szervezet ügynökségközi ülé-

sein biztosítja a fellépés és a tevékenységek összehangoltságát a közös kérdések-

ben, a felesleges kétszeres munka elkerülését, a hozzáadott értékre való törekvést és 

a tevékenységek jobb koherenciáját, úgy stratégiailag, mint a prioritások kijelölése 

szempontjából.

Az ügynökség munkájának hozzájárulása akkor válik láthatóvá, ha az 

uniós intézmények és a nemzeti kormányzatok különféle dokumentumaiban hivat-

koznak rá, de a politika alakításához már a koncepciók szakaszában is tájékoztatást 

nyújthat. Az ügynökség munkájának tágabb értelemben vett hatása megfi gyelhető 

az adatgyűjtés fejlődésében mint a nemzeti kormányzatok politikai fejlődésének 

egyik összetevőjében, az ügynökség adatainak politikai döntésekhez való felhaszná-

lásában, valamint abban, hogy az ügynökség által felismert helyes gyakorlatokat és 

kezdeményezéseket az intézkedésekhez és fellépésekhez irányt mutató tevékenysé-

gei révén szereplők széles körével osztja meg.

Együtt működés az EU intézményeivel, a tagállamokkal 
és más érdekeltekkel

Együtt működés az Európai Parlamentt el (EP)

Az ügynökség egyik legfontosabb feladata, hogy a megbízatásához tar-

tozó kérdésekben szakértelmet és tanácsadást biztosítson az Európai Parlament, 

a Tanács és az Európai Bizottság részére. Az FRA számos nyilvános meghallgatáson 

és bizottsági ülésen vett részt az EP-nél, és a jelentéstervezeteihez is hozzájárult. Az 

EUMC/FRA jelentéseire gyakran hivatkoztak a vonatkozó EP-állásfoglalásokban.

Az ügynökség írásos szakértői véleménnyel járult hozzá a faji egyenlő-

ségi irányelv (2000/43/EK) alkalmazásáról szóló EP-állásfoglalás alapjául szolgáló 

jelentéshez. Az FRA tájékoztatta az EP felelős előadóját az irányelvhez kapcsolódó 

fi gyelemfelhívó kezdeményezésekről és joggyakorlatról. Az EP állásfoglalása hivat-

kozott az ügynökség megállapításaira, egyúttal felhívta a tagállamokat, hogy az FRA 

számára „helytálló és megbízható, valamint összehasonlítható információkat és 

adatokat” gyűjtsenek és szolgáltassanak6.

Az FRA emellett a rasszizmus és az idegengyűlölet bizonyos formái és 

megnyilvánulásai elleni büntetőjogi küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra 

vonatkozó EP-véleményhez is írásos szakértői hozzájárulást adott. Az ügynökség 

munkájára hivatkozva az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést foga-

dott el, sürgetve, hogy a Tanács jusson megállapodásra a javasolt kerethatározat-

6 Az Európai Parlament 2007. szeptember 27-i állásfoglalása a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra 

való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 

irányelv alkalmazásáról (2007/2094(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P6-TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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ról7. A kapcsolódó európai parlamenti meghallgatáson az FRA biztosította az egyik 

vezérszónokot.

Az ügynökség meghívást kapott, hogy az Állampolgári Jogi, Bel- és Igaz-

ságügyi Bizottság előtt ismertesse jelentését „a rasszizmusról és az idegengyűlölet-

ről az EU tagállamaiban”. Az FRA felhívta a fi gyelmet a rasszizmus elleni küzdelem 

jelenlegi tendenciáira és az elért előrehaladásra. Ugyanakkor jelezte a megkülönböz-

tetés elleni jogszabályokkal kapcsolatos ismeretterjesztés szükségességét. A talál-

kozó révén az FRA végrehajtó bizottsága tagjainak lehetősége nyílt arra, hogy bemu-

tatkozzanak e bizottság előtt, amely az ügynökség szempontjából a fő kapcsolódási 

pont az EP-nél.

Együtt működés az Európai Bizott sággal

Az ügynökség fenntartotta az Európai Bizottsággal való együtt-

működését, elsősorban a jog érvényesülése, a szabadság, a biztonság és 

a megkülönböztetésmentesség területén. Részt vesz az Európai Bizottság által 

a roma és traveller közösségek ügyében végzett munkában, valamint a mutatók és 

teljesítményértékelések kidolgozásában az egyenlőség támogatása és a faji megkü-

lönböztetés elleni küzdelem érdekében.

Az ügynökség írásban járult hozzá a Bizottság által 2007. decemberben 

kiadott, „Az etnikai kisebbségekről a munkaerőpiacon – Sürgős felhívás a jobb 

társadalmi integrációra” című fehér könyvhöz. Az alapjogi biztosok csoportjához 

intézett, a romákról szóló rövid eligazításokhoz ugyancsak írásban járult hozzá. Az 

ügynökség részt vett a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség európai évé-

vel foglalkozó európai bizottsági tanácsadó csoport, a rasszizmussal és idegengyű-

lölettel foglalkozó szolgálatközi munkacsoport, a romákkal foglalkozó szolgálatközi 

munkacsoport, a bűncselekményekre és a büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó 

adatok iránti politikai igényekkel foglalkozó szakértői csoport (DG JLS), az ember-

kereskedelemre vonatkozó adatok iránti politikai igényekkel foglalkozó szakértői 

alcsoport, valamint a roma, szinti és traveller ügyekkel foglalkozó kormányközi 

szervezetek és intézmények nem hivatalos kapcsolattartó csoportjának ülésein. Az 

ügynökség ezenkívül konzultációs ülést tartott a társadalmilag hátrányos helyzet-

ben lévő etnikai kisebbségekkel foglalkozó magas szintű munkacsoport elnökével.

Az ügynökség az Euromed regionális tevékenységei keretében a közösségi 

ügynökségekkel partnerségben folytatta az együttműködést az Európai Bizottsággal, 

és részt vett a médiával és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatos üléseken.  Az ülé-

sek az ügynökség, az Európai Bizottság és az osztrák kormány közös szervezésében 

Rasszizmus, idegengyűlölet és a média: Az összes vallás és kultúra megismerése 

és tiszteletben tartása felé címmel rendezett konferencia utókövetésére irányul-

tak.

7 Az Európai Parlament 2007. június 21-i ajánlása a Tanács részére a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni 

küzdelemről szóló kerethatározatról folytatott tárgyalások előrehaladásáról (2007/2067(INI)). http://www.

europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//

EN&language=EN
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Együtt működés a Tanáccsal és a tagállamokkal

 Mindegyik tagállam kinevezett egy kormányzati tisztviselőt, aki az ügy-

nökség kapcsolattartójaként működik az adott tagállamban (nemzeti összekötő 

tisztviselők, röviden: NLO). Az NLO-kkal két találkozót tartottak, hogy megálla-

podjanak a jövőbeni együttműködés módozatairól. Az NLO-k többek között véle-

ményt nyújthatnak be az ügynökség igazgatójának az FRA éves munkaprogramjá-

nak tervezetéről.

Az FRA 2007. novemberben részt vett az EBESZ és az Európa Tanács 

ügyeivel foglalkozó EU-tanácsi munkacsoport (COSCE) ülésén. Az ülésre az FRA, 

az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának (ODIHR) 

igazgatója, Christian Strohal és az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Th omas 

Hammarberg kapott meghívást az együttműködés lehetőségeinek megvitatása érde-

kében. 

Az ügynökség az Európai Unió elnökségeivel szintén együttműködött; ezt 

a posztot 2007 első felében Németország, az év második felében Portugália töltötte 

be. Részt vett az elnökség különféle eseményein, köztük például a „mindenki szá-

mára biztosítandó esélyegyenlőség 2007-es európai évét” megnyitó esélyegyenlőségi 

csúcstalálkozón (2007. január), ahol az FRA egy tájékoztató standdal is képviseltette 

magát.

Az FRA-t a Bel- és Igazságügyi Tanács 2007. októberi ülésére is meghívták.

Együtt működés a kormányközi szervezetekkel

Az EUMC által kialakított kapcsolatokra építve az FRA folytatta az 

együttműködést a rasszizmus ellen küzdő kormányközi szervezetekkel, különösen 

az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságával (ECRI), 

az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalával (ODIHR) és az 

ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságával (OHCHR). Bár megbízatásuk eltérő, ezek a szer-

vezetek hasonló nézeteket képviselnek a rasszizmus elleni küzdelemben. 2004 óta 

rendszeres ügynökségközi találkozókat tartanak a szinergiák megkeresése, a feles-

leges munka elkerülése és az egymást kiegészítő tevékenységek érdekében. Az ilyen 

ügynökségközi találkozók egyikére 2007-ben került sor.

Az FRA ügynökségközi munkáján belül a fő területek a következők voltak: 

(1) információcsere, (2) részvétel egymás rendezvényein, (3) egymás munkájának 

ellenőrzése és hivatkozás egymás munkájára, (4) együttes tevékenységek, például 

közös üzenet a faji megkülönböztetés elleni világnapon. Az elmúlt években ez az 

ügynökségközi együttműködés olyan projektek és kezdeményezések megvalósítá-

sához segített hozzá, amelyek támogatták az államokat a rasszista/gyűlölet-bűncse-

lekmények kezelésében, a romákra vonatkozó politikai döntéshozatalban, valamint 

az intolerancia konkrét formáira, például az antiszemitizmusra és az iszlámellenes-

ségre adott válaszok kialakításában. A rasszista bűncselekményekre és erőszakos 
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cselekményekre vonatkozó jobb adatgyűjtés fontosságának kiemelésére irányuló, 

közös erőfeszítéseket ugyancsak előmozdította.

Együtt működés az Európa Tanáccsal

Az FRA az Európa Tanács szerveivel – különösen az ENSZ Emberi Jogok 

Főbiztosának Hivatalával, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság-

gal, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény titkárságával, a roma- 

és travellerügyi részleggel és a romákkal, cigányokkal és travellerekkel foglalkozó 

szakértői munkacsoporttal (MG-S-ROM) – folytatott együttműködés révén részt 

vesz az Európa Tanács emberi jogokkal és társadalmi kohézióval kapcsolatos tevé-

kenységeiben. Az ügynökség ezenkívül részt vesz az „európai romák és travellerek 

fórumának” az Európa Tanács égisze alatt megrendezett találkozóin.  Az ügynökség 

politikai közreműködése a politikai ajánlásokra és az e szervek által készített jelen-

tésekre irányul.

Az ügynökség részt vett egy stratégiai találkozón az Európa Tanács emberi 

jogi főbiztosával. A találkozó célja a legfontosabb európai emberi jogi kérdések fel-

ismerése és az emberi jogok terén folyó munka hatékonyságának és relevanciájának 

megőrzése volt. Az ügynökség a rasszizmussal, az idegengyűlölettel, az antiszemi-

tizmussal és az iszlámellenességgel kapcsolatban az egyes országokban tett látoga-

tásokhoz és a jelentésekhez adott közreműködése révén továbbra is összehangolja 

a tájékoztató és politikai javaslatait a főbiztossal.

Az FRA folytatta az együttműködést az Európa Tanács Rasszizmus 

és Intolerancia Elleni Európai Bizottságával, és ennek jegyében közreműködött 

10. általános ajánlásának (a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem-

ről az iskolai oktatásban) és 11. általános ajánlásának (a rasszizmus és a faji meg-

különböztetés elleni küzdelemről a rendfenntartásban) elkészítésében. Az ügynök-

ség adatokat és információkat szolgáltatott a nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezmény titkárságának, 2007 folyamán pedig megfi gyelőként részt vett az 

„emberi jogok a multikulturális társadalomban” munkacsoport ülésein.

Együtt működés az Európai Biztonsági és Együtt működési 
Szervezett el (EBESZ)

Az ügynökség változatlanul részt vett az EBESZ toleranciára és megkülön-

böztetés-mentességre irányuló munkájában. 2007. júniusban az FRA vezérszónokot 

küldött a megkülönböztetés elleni küzdelemről és a kölcsönös tisztelet és megér-

tés támogatásáról szóló, magas szintű EBESZ-konferenciára Bukarestbe. Az előadó 

arról beszélt, hogy milyen szerepet tölt be a bűnüldözés és az adatgyűjtés a gyűlö-

let-bűncselekmények elleni küzdelemben. Az FRA az előkészítő NGO-találkozón 

moderátorként is közreműködött az egyik civil társadalmi munkacsoportban. Az 

FRA 2007. októberben az EBESZ spanyol elnökségétől meghívást kapott a muzul-

mánokkal szembeni intoleranciáról és megkülönböztetésről szóló konferenciájára. 
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Az ügynökség ez alkalommal ismertette a „Muzulmánok az Európai Unióban: Meg-

különböztetés és iszlamofóbia” (2006. december) című jelentéséből származó meg-

állapításokat. 

Az FRA az EU-tagállamoknak az EBESZ-hez küldött delegációival is aktí-

van együtt dolgozott. Az ügynökség munkájára gyakran hivatkoznak az EBESZ kon-

ferenciáin és találkozóin elhangzó, uniós vonatkozású nyilatkozatokban. Az EBESZ 

humán vonatkozásokról tartott 2007. szeptemberi végrehajtási ülése idején az FRA 

az EBESZ-hez rendelt portugál küldöttséggel közösen szervezett egy uniós társ-

rendezvényt a munkájáról és a megbízatásáról. Az ODIHR roma- és travellerügyi 

kapcsolattartójával és az Európa Tanács roma- és travellerügyi részlegével közösen 

is szervezett egy társrendezvényt „a romákról, a szintikről és a travellerekről szóló 

politikák végrehajtásáról”.

Együtt működés az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ)

Az Európai Bizottság genfi  nemzetközi szervezeteknél működő küldöttsé-

gének meghívására az FRA előadást tartott a megbízatásáról az ENSZ-nek a durbani 

nyilatkozat és cselekvési program hatékony végrehajtásával foglalkozó kormányközi 

munkacsoportja előtt. Az előadásban kiemelték, hogy a rasszizmus és az idegen-

gyűlölet az ügynökség számára a kibővített megbízatásán belül is a fő szempontok 

egyike marad.

Doudou Diène, a rasszizmus, a faji megkülönböztetés, az idegengyűlölet 

és a kapcsolódó intolerancia kortárs formáival foglalkozó ENSZ különelőadó 2007. 

áprilisban látogatást tett az ügynökségnél. A találkozón a rasszizmus és az idegen-

gyűlölet terén jelentkező globális kihívásokról folyt az eszmecsere. Az ügynökség 

aktívan részt vett az UNESCO munkájában az „európai városok koalíciója a rassziz-

mus ellen” keretében, és az irányítóbizottság tagja lett.

Tájékoztatás a politika kialakításához egyes konkrét 
kérdésekben

Muzulmán közösségek

2000. decembertől 2001. júniusig egy projekt zajlott azzal a céllal, hogy 

összegyűjtse a vallás alapján történő megkülönböztetés terén az egyes városokban 

alkalmazott megközelítéseket. A projekt a vallási tolerancia és egyenlő bánásmód 

támogatásához hozzájáruló helyes gyakorlatokkal foglalkozott a közélet olyan meg-

határozó területein, mint a foglalkoztatás, a közszolgáltatások és az oktatás. A pro-

jekt másik eredménye a helyi közösségek hálózatának (LCN) létrejötte volt, a részt 

vevő városok és a Régiók Bizottsága összefogásával. Az LCN 2007 folyamán ülések 

egész sorát tartotta annak érdekében, hogy jelentést adjon ki a muzulmán közössé-

gek szükségleteit megcélzó helyi kezdeményezések példáiról.
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A franciaországi Nantes városa új tagként csatlakozott a hálózathoz, 

Mannheim pedig otthont adott az LCN egyik ülésének, amelynek alkalmával az új 

jelentés aktualizálását és a hozzá szükséges információk kibővítését vitatták meg.

Roma közösség

Az FRA romákkal és travellerekkel kapcsolatos munkája keretében két 

központi kérdéssel foglalkozik: az egyik a roma nőkkel és az egészségügyi ellátáshoz 

és kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésükkel kapcsolatos, a másik a köz-

oktatáshoz való hozzáférés és a bánásmód egyelőségével, külön hangsúlyt helyezve 

a megkülönböztetésre és a szegregációra.

Tovább folytatódott a roma nők ügyében végzett munka, középpontban 

a nemi kérdésekre koncentráló tevékenységekkel. Az FRA Stockholmban kerekasz-

tal-tárgyalást tartott a Nemzetközi Roma Női Hálózattal (IRWN) és a Roma Nők 

Együttes Kezdeményezésével. Az ügynökség felmérte annak lehetőségét, hogy az 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés kérdéskörét továbbá bővítsék, hogy ezáltal 

a roma gyermekek helyzete és a gyermekjogok összefüggései is idetartozzanak. Az 

FRA ösztönözte a roma nők részvételét az „Amare glasura ashunde – Hallják a han-

gunk: Roma Nőjogi Konferencia” címmel 2007. december 3–4-én Stockholmban 

(Svédország) rendezett nemzetközi konferencián. A konferencia az FRA, az Európa 

Tanács és a svéd kormány közös szervezésében valósult meg, középpontjában pedig 

az állami egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre és az emberkereskedelem elleni 

fellépésre vonatkozó bevált gyakorlatok megvitatása és cseréje állt.  Az ügynökség 

szempontjából a konferencia logikus fejleménye volt az „Az akadályok áttörése: 

a roma nők és az állami egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés” című kiadványnak, 

amely az EUMC, az Európa Tanács és az EBESZ nemzeti kisebbségek főbiztosának 

közös erőfeszítése nyomán 2003-ban látott napvilágot.

Az ügynökség az Európa Tanáccsal és az EBESZ-szel közös rendezvényt 

szervezett Varsóban az EBESZ humán vonatkozásokról tartott végrehajtási ülése 

alkalmából. Ezen a társrendezvényen a központi kérdés a romaügyi politika gyor-

sabb végrehajtásának szükségessége volt.  Az ügynökség a roma, szinti és traveller 

ügyekkel foglalkozó kormányközi szervezetek és intézmények nem hivatalos kap-

csolattartó csoportjának az EU elnöksége által összehívott koordinációs ülésén is 

részt vett.

Egyéb munkák

Az érintettektől érkező megkeresésekre reagálva az ügynökség tematikus 

vitairatokra adott megbízást a lakhatásban történő megkülönböztetés, a gyermek-

jogok, valamint a migráció és a pozitív fellépés témakörében. A vitairatok vagy elő-

készítik a terepet az adott politikai területhez tartozó fő kérdések meghatározásá-

hoz, vagy a tárgyra vonatkozó rövid bevezetőként szolgálnak és politikai válaszokat 

kínálnak. 
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Együtt működési és a tudatosság 
fokozását célzó tevékenységek

2007-ben azon volt a hangsúly, hogy az érintettekkel új kapcsolatok ala-

kuljanak ki, és az ügynökség munkáját átirányítsák a konzultáció és az alapjogi 

kérdésekről szóló megfelelő információk és javaslatok összegyűjtése felé, amelye-

ket később az ügynökség éves munkaprogramjába tartozó tevékenységekké alakít-

hatnak. Erre azért volt szükség, mert az ügynökség többéves keretprogramját 2007 

végéig még nem fogadták el. Az alapjogi platform (FRP) megalakítására való fel-

készülés komoly kihívást jelentett, ezért az ügynökség a civil társadalommal való 

konzultációk sorát indította el, élőben és a weboldalán keresztül online formában. 

Az FRP megalakulását 2008-ra tervezik. Az ügynökség megkezdte a nemzeti emberi 

jogi intézmények, illetve a közösségi ügynökségek és szervek megkeresésének folya-

matát, mivel mindkettő fontos eleme az ügynökség struktúrájának.

A legfontosabb tudatosító tevékenység a mindenki számára biztosítandó 

esélyegyenlőség európai évéhez kapcsolódott. A témának köszönhetően az ügy-

nökségnek lehetősége nyílt arra, hogy a fi atalokat megcélzó munkájának fő elemeit 

összefogja, és erősítse a fogadó várossal való kapcsolatait.  Az ügynökség mindkét 

elem esetében úgy tekintette, hogy ezzel azt a tágabb európai uniós célkitűzést is 

támogatja, miszerint az EU-t közelebb kell vinni a polgáraihoz, és az EU munkájá-

nak relevanciáját sokkal inkább helyi szinteken kell megmutatni.  

Együtt működés a civil társadalommal

Az FRA tovább erősítette együttműködését a civil társadalmi szervezetek-

kel. Az ügynökség áprilisban, az ügynökség megnyitása után nem sokkal nyilvános 

konzultációsorozatot indított az FRA civil társadalommal való együttműködéséről. 

A konzultációkra április és december között került sor. A cél az volt, hogy kellő 

inputot kapjanak általában véve az ügynökség megerősített civil társadalmi stratégi-

ájának előkészítéséhez, és különösen az alapjogi platform létrehozásához.

A konzultációk lebonyolítása különböző formákban történt. A fő rész 

a honlapon folytatott nyílt konzultáció volt, ahol a válaszadóktól egy kérdőív kitöl-

tését kérték. Az angol, francia és német nyelven elérhető kérdőívet úgy tervezték 

meg, hogy segítségével a civil társadalom valamennyi érdekelt szereplőjének véle-

ményét és elgondolását össze lehessen gyűjteni. A konzultációt közzétették az FRA 

weboldalán, és kihirdették az FRA közlönyben. Emellett közvetlen elektronikus 

levélben fi gyelmeztetést küldtek az FRA levelezőlistáján szereplő civil társadalmi 

szervezeteknek. Összesen 87 válasz érkezett. Az online konzultáció két alkalommal 

zajlott: 2007. április 18-tól május 18-ig és október 3-tól november 3-ig. Minden 

egyéni hozzászólást elérhetővé tettek az FRA weboldalán.

A konzultációhoz való többi hozzászólás a kiválasztott nem kormányzati 

szervezetek (NGO-k) júniusban és júliusban tartott bécsi szakértői találkozóján, 
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valamint az érdekelt civil társadalmi szereplők számára decemberben rendezett 

brüsszeli nyílt konzultációs konferencián érkezett. A két szakértői találkozó azok-

nak az európai szintű szervezeteknek a véleményét kívánta összegyűjteni, amelyek 

már jelentős szakértelemmel és sokéves tapasztalatokkal rendelkeznek a civil társa-

dalmi szereplők egész Európára kiterjedő hálózatainak működtetése terén, külön-

böző alapjogi területeken. 

Európai kerekasztal-konferencia

Az európai kerekasztal-konferenciát október végén Lisszabonban szer-

vezték, házigazdája az EU portugál elnöksége volt. A kerekasztal-konferencia témá-

jának az „Egyenlő hozzáférés az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, migráns hát-

térrel rendelkező fi atalok számára” címet adták. Az eseményen a civil társadalom, 

a kormányzatok, nemzetközi és európai szervezetek több mint 80 képviselője jelent 

meg.

Az FRA részvétele civil társadalmi eseményeken

Az FRA munkatársai számos civil társadalmi eseményen vettek részt 

a tagállamokban, egyrészt, hogy bemutassák az FRA-t, megbízatását és jelenlegi stá-

tusát, tekintettel az ügynökség új felépítésének kialakítására, másrészt hogy meg-

hallgassák a civil társadalom szereplőinek véleményét az FRA és a civil társadalom 

közötti együttműködés lehetséges formáinak kidolgozásáról.

Együtt működés a közösségi ügynökségekkel és más szervekkel

Az ügynökség találkozók, különféle eseményekre való kölcsönös meg-

hívások és eszmecserék révén tovább fejlesztette az együttműködést az Európai 

Alapítvánnyal az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND). Az 

EUROFOUND-dal folytatott munkát az ügynökség sok szempontból kísérletnek 

tekinti ahhoz, hogy a többéves keretprogramja keretében más EU-s ügynökségekkel 

is hasonló együttműködést alakítson ki.

Az FRA részt vett a nemzeti emberi jogi intézmények európai koordi-

nációs bizottságának dublini ülésén, amelynek házigazdája az ír nemzeti emberi 

jogi bizottság volt. Az ügynökség a nemzeti emberi jogi intézmények képviselőivel 

együtt megvitatta a közérdekű kérdéseket, az együttműködés lehetséges területeit és 

az ügynökség éves munkaprogramjához való hozzájárulást.

A tudatosság fokozása

Az ügynökség a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 2007-es 

európai évéhez tevékenységek széles körével járult hozzá.



A Z  E U R Ó P A I  U N I Ó  A L A P J O G I  Ü G Y N Ö K S É G E 
A  2 0 0 7 .  É V I  T E V É K E N Y S É G E K

- 27 -

Együtt működési és a tudatosság fokozását célzó tevékenységek

Az ügynökség Bécs városával és a bécsi oktatási tanáccsal együttműkö-

désben ifj úsági eseményt rendezett, hogy a fi atalokat fogékonnyá tegye az Év cél-

jai iránt. A „chancen=gleich” (az esélyek egyenlővé tesznek) mottó alatt november 

14-én körülbelül 2000 iskolai tanuló vett részt az FRA sokszínűségi napján Bécsben. 

A helyi NGO-k, iskolák és a bécsi európai intézmények az FRA-val együtt azon dol-

goztak, hogy a fi atal résztvevők számára minél inkább interaktív programot készít-

senek elő. 

Az ügynökség – a középpontban még mindig a fi atalokkal – két videokon-

ferenciát szervezett az izraeli Yad Vashemmel, hogy a bécsi fi atalok „élőben” talál-

kozhassanak a holokauszt túlélőivel, és ezáltal jobban tudatára ébredjenek annak, 

hogy a holokauszt milyen egyetemes tanulságokat tartogat mára a rasszizmus, az 

antiszemitizmus és az idegengyűlölet kezelése szempontjából. A Yad Vashemmel 

való együttműködés volt az egyik eredménye az ügynökség részvételének az Európai 

Bizottság Izraellel rendezett, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az antiszemi-

tizmusról szóló szemináriumain. Az ügynökség megfi gyelői szerepben csatlakozott 

az „Összefogás a holokauszt tanításáért, emlékezetéért és kutatásáért” nevű nemzet-

közi munkacsoporthoz, és folytatta az érintettekkel való konzultációt az „Alapjogok 

oktatása az Európai Unióban” című projektjéről. Ez a projekt a holokauszt oktatá-

sát fogja megvizsgálni, az alapvető jogok oktatására vonatkozó rendelkezéseknek és 

tevékenységeknek az Európai Unió egész területére kiterjedő, összehasonlító elem-

zése keretében. A projekt 2008-ban fejeződik be.

Végezetül az ügynökség 2007-ben kiadta az első olyan tudatosító kiadvá-

nyát, amely kifejezetten a fi ataloknak szól. A S’cool Agenda voltaképpen egy naptár, 

benne a rasszizmus és a kulturális sokszínűség kérdései szempontjából fontos dátu-

mokkal, valamint információkkal az egyenlő bánásmódról és a szexuális irányultság, 

vallás vagy meggyőződés, kor vagy fogyatékosság alapján történő megkülönbözte-

tésről. Célja, hogy a fi atalok körében felhívja a fi gyelmet a rasszizmusra, az idegen-

gyűlöletre, az antiszemitizmusra, a különböző okokból történő megkülönböztetésre 

és a különféle kultúrák és vallások iránti tisztelet és tolerancia fontosságára.  a S’cool 

agenda a fi atalok körében rendkívül népszerűnek bizonyult az EU-ban és határain 

túl egyaránt, olyannyira, hogy az igényelt példányok száma meghaladta a tízezret.

A nyilvánosság tájékoztatása és a kommunikációs 
tevékenységek

Az Alapjogi Ügynökség megnyitása

A nyilvánosság tájékoztatását és a kommunikációt szolgáló tevékenységek 

nagy része az Alapjogi Ügynökség március 1-jei bécsi megnyitása köré épült. A nyi-

tóprogramot az Európai Bizottság és az osztrák kormány támogatásával a médiának, 

a vendégeknek és a szélesebb nyilvánosságnak szóló ütemezés szerint készítették el. 

A nyilvános tájékoztató anyagok esetében az ügynökségnek gondoskodnia kellett 

arról, hogy a weboldal és a támogató nyilvános tájékoztató anyagok, például a ren-
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delet, a kérdések és válaszok oldala, az adatlap, a médiaanyagok és a honlap szövege 

március 1-jére elérhető legyen.

Az Equal Voices és az FRA közlönye

Az Equal Voices az FRA magazinja a megbízatásához tartozó tematikus 

kérdésekről. Az FRA 2007-ben két kiadást jelentetett meg: az elsőt a nőket érő több-

szörös megkülönböztetés formáiról („Egyenlőség és megkülönböztetés nemek sze-

rint vizsgálva”), a másodikat pedig magának az FRA-nak az elindulásáról. Ez utóbbi 

számot az ügynökség megnyitásának szentelték, így szerepelt benne José Manuel 

Barroso, a Bizottság elnöke, Alfred Gusenbauer osztrák kancellár és még sok más 

felszólaló beszéde. Ismertette az ügynökség várható hatásáról szóló véleményeket az 

Európa Tanács, a civil társadalom, az esélyegyenlőségi szervek és a nemzeti emberi 

jogi intézmények részéről.

Az FRA közlönyből az ügynökség hat számot adott ki. Ez az elektronikus 

hírlevél pillanatképeket közöl az FRA-ban folyó munkáról, a releváns uniós és nem-

zetközi fejleményekről, valamint a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó 

kérdések tekintetében a tagállamokban fennálló aktuális helyzetről.

Együtt működés a médiával

Annak érdekében, hogy munkája eredményeit minél szélesebb közönség-

gel ismertesse meg, az ügynökség számos sajtóközleményt adott ki, és válaszolt az 

újságírók megkereséseire Európa egész területéről. Kezdetben ezek jelentős része 

az ügynökség márciusi megnyitásával foglalkozott. Az ügynökségnek be kellett 

mutatnia, hogy folytatja a munkát a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kapcsolódó 

intolerancia elleni küzdelem terén, emellett az Európai Parlament és az Európai 

Bizottság kérése nyomán foglalkozik a szexuális irányultság alapján történő meg-

különböztetéssel, illetve a gyermekjogokkal. Ezt a média részéről olyan elvárások 

övezték, miszerint az ügynökség a márciusi megnyitás után haladéktalanul meg-

kezdi majd a munkát az alapjogokkal kapcsolatos új területeken. A média részére 

nyújtott objektív, megbízható tájékoztatás révén az ügynökség arra törekszik, hogy 

támogassa a megbízatásához tartozó kérdésekről szóló pontos beszámolókat.

Az FRA emellett továbbra is támogatta a multikulturális együttélést és 

a kultúrák közötti megértést ösztönző rádió- és tévéműsoroknak odaítélt, az integ-

rációért és a kulturális sokszínűségért járó CIVIS európai médiadíjat, mint a helyes 

gyakorlat támogatásának eszközét a médiában.

A médiabeszámolókra gyakorolt fenntartható hatás érdekében az ügynök-

ség ezenkívül támogatta az Európai Műsorsugárzási Uniót (EBU) egy újságíróknak 

szóló, kulturális sokszínűségi eszközkészlet kidolgozásában. Az eszközkészlet nyil-

vános bemutatására a migrációról és az integrációról szóló, a France Télévision által 

2007. novemberben szervezett európai médiakonferencián került sor. Megjelenése 
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2008 elejére várható; praktikus elemeket (ellenőrző listák, hivatkozások) és felhasz-

nálható, alkalmazható, illetve tanulságos gyakorlati tanácsokat egyaránt tartalmaz.

Az FRA honlapja (htt p://fra.europa.eu)

A weboldal 2007-ben az FRA és a korábbi EUMC által készített kiadványok 

és jelentések terjesztésében hatékony eszköznek bizonyult. A weboldalt havonta 

átlagosan 54 246 látogató kereste fel, ami az év folyamán összesen 650 949 látoga-

tót jelentett. Az FRA honlapján 2007-ben 75%-kal nagyobb látogatottságot mértek 

a 2006-os, összesen 371 200 látogatáshoz képest.

Az FRA 2007-ben elindított egy projektet a weboldala újraindítására. Ez 

a weboldal nagyfokú megújulásához, jobb használhatóságához és elérhetőségéhez 

fog vezetni. A projekt a 2008. évben is folytatódik.

Amint a letöltési statisztikák mutatják (lásd a mellékleteket), az ügynök-

ség muzulmán közösségekkel és iszlámellenességgel kapcsolatos munkája 2007-ben 

továbbra is komoly érdeklődésre tarthatott számot. Ennek megfelelően az ügynök-

ség tovább foglalkozik ezzel a kérdéssel, saját tevékenységei révén, illetve a fontosabb 

szervezetekkel való partnerségben. Az ügynökség éves jelentése a megbízatásába 

tartozó kérdések helyzetéről változatlanul az egyik fő forrás a témák megismerésé-

hez és a megoldási módokra vonatkozó javaslatokhoz. A másik sikertermék az ügy-

nökség „S’cool agenda” című, fi ataloknak szóló kiadványa volt, amelyből egy hónap 

alatt közel 7000 példányt igényeltek – az ügynökség számára teljesen új közönség 

soraiból.
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MELLÉKLETEK
Igazgatási struktúra és személyzet

Az igazgatótanács

Tervező és ellenőrző szervként8 az ügynökség igazgatótanácsa fogadja el 

az FRA éves munkaprogramját, amelyet a többéves kerettel összhangban állítanak 

össze, miután a Bizottság és a tudományos bizottság véleményt adott az ügynökség 

igazgatója által benyújtott tervezetről. Emellett az igazgatótanács fogadja el az FRA 

költségvetését, kinevezi az igazgatót és a tudományos bizottságot, illetve elfogadja 

az éves jelentéseket. A júniusban kinevezett igazgatótanács 2007 folyamán két alka-

lommal ült össze. 

Az FRA igazgatótanácsa a köz- vagy magánszférabeli szervezetek irányí-

tása terén megfelelő tapasztalattal és, ezen túlmenően, az alapvető jogok terén meg-

felelő ismeretekkel rendelkező személyekből áll. Mindegyik tagállam kinevez egy 

független nemzeti emberi jogi intézmény vagy egyéb közszféra- vagy magánszféra-

beli szervezet irányításában felelősségteljes feladatot ellátó, független személyt; az 

Európa Tanács szintén kinevez egy független személyt, az Európai Bizottság pedig 

két képviselőt nevez ki. 

Az FRA igazgatótanácsának tagjai 2008. március 4-én

Tagok

Tagállam Tag Helyettes

Belgium (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulgária (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Csehország (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Dánia (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Németország (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Észtország (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Írország (IE) Anastasia Crickley (elnök) Rory O‘Donnell

Görögország (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

Spanyolország (ES) Gema Martín Munoz Kinevezése függőben van

Franciaország (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Olaszország (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Ciprus (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Lettország (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Litvánia (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 A rendelet 12. cikkének (6) bekezdése.
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Tagállam Tag Helyettes

Luxemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Magyarország (HU) Halmai Gábor Kádár András

Málta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Hollandia (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Ausztria (AT) Hannes Tretter (alelnök) Christian Strohal

Lengyelország (PL) Maciej Dybowski Kinevezése függőben van

Portugália (PT) Rui Pires Kinevezése függőben van

Románia (RO) Kinevezése függőben van Simina Tănăsescu

Szlovénia (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Szlovákia (SK) Beata Oláhová Kinevezése függőben van

Finnország (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Svédország (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Egyesült Királyság (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Európa Tanács Guy De Vel Rudolf Bindig

Európai Bizottság Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Európai Bizottság Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Végrehajtó bizott ság

Az igazgatótanács munkáját a végrehajtó bizottság segíti9, amely 2007-

ben három alkalommal ülésezett. A végrehajtó bizottság az igazgatótanács elnöké-

ből és alelnökéből, az igazgatótanács által megválasztott két másik igazgatótanácsi 

tagból és a Bizottság egy képviselőjéből áll. Az igazgatótanács Európa Tanács által 

kinevezett tagja részt vehet a végrehajtó bizottság ülésein. A végrehajtó bizottságot 

szükség esetén az igazgatótanácsi döntések előkészítése, az igazgatónak való segít-

ségnyújtás és tanácsadás céljából az elnök hívja össze.

Az FRA végrehajtó bizottságának tagjai

Elnök Anastasia Crickley /Írország/

Alelnök Hannes Tretter /Ausztria/

Az igazgatótanács tagja Elena Paciotti /Olaszország/

Az Európa Tanács képviselője Guy de Vel 

A Bizottság képviselője Francisco Fonseca Morillo 

Az igazgatótanács tagja Ilze Brands Kehris /Lettország/

9 a rendelet 13. cikkének (1) bekezdése.
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Az igazgató

Az FRA-t az igazgatótanács által kinevezett igazgató vezeti. A rendelet 

15. cikkének (4) bekezdése szerint az igazgató felelős a következőkért: az ügynökség 

feladatainak ellátása, különös tekintettel az ügynökség jelentéseinek, felméréseinek 

stb. elkészítésére és közzétételére, a tudományos bizottsággal együttműködve;

az ügynökség éves munkaprogramjának elkészítése és végrehajtása;• 

valamennyi személyzeti kérdés és a napi igazgatási kérdések;• 

az ügynökség költségvetésének végrehajtása;• 

az ügynökség teljesítményére vonatkozó hatékony ellenőrzési és értékelési eljárá-• 

sok végrehajtása, továbbá jelentéstétel az igazgatótanácsnak az ellenőrzés ered-

ményeiről;

együttműködés a nemzeti összekötő tisztviselőkkel;• 

együttműködés a civil társadalommal, beleértve az alapjogi platform koordiná-• 

lását is.

Az igazgató az igazgatótanácsnak tartozik elszámolással, és részt vesz 

annak ülésein, valamint a végrehajtó bizottság ülésein is. 

Az FRA személyzete

Az ügynökség az EU egész területéről toborozza személyzetét, amelynek 

tagjaira az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó 

szabályzatok vonatkoznak. 2007-ben az igazgató kinevezésére várva egy ideiglenes 

igazgató, Beate Winkler, majd egy megbízott igazgató, Constantinos Manolopoulos 

irányította az ügynökséget.

Az ügynökség 2007-ben első alkalommal kínált lehetőséget a fi atal diplo-

másoknak arra, hogy egy széles körű, fi zetett gyakornoki rendszer keretében gya-

korlati munkatapasztalatot szerezzenek a tevékenységi területein. Kilenc gyakornok 

2007. július 31-én fejezte be a gyakorlatot, másik kilenc pedig 2008. február 29-én. 

A 2008. márciustól 2008. júliusig tartó időszakban tizenöt új gyakornok kezdte meg 

a gyakorlatot. A gyakorlatvezetők és a gyakornokok visszajelzései egyaránt nagyon 

sikeresnek mutatják a rendszert.
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Az igazgatási felépítés az év végén a következőképpen alakult: 

Igazgató

Igazgatás Kutatás és 

adatgyűjtés

Kommunikáció 

és külkapcsolatok

Az FRA létszámterve 2007-ben 46, határozott időre szóló szerződéssel 

rendelkező alkalmazottat (TA) tartalmazott. 2007 folyamán két pozíció üresedett 

meg. Ezek közül az egyik állás betöltésére irányuló felvételi eljárás 2008. márciusban 

lezárult, a második pedig várhatóan 2008 második felében fejeződik be.

A határozott idejű szerződéssel rendelkező alkalmazottak számának változása

 2007 2006

 december január december január

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Összesen 34 35 35 35

2007-ben 11 felvételi eljárás indult annak érdekében, hogy tartaléklistákat 

hozzanak létre a szerződéses alkalmazottak (CA) felvételéhez. Ez csökkenteni fogja 

az ideiglenes munkatársak létszámát. A 11 felvételi eljárás közül kilencet véglegesí-

tettek. Ezenkívül felvételi eljárás van folyamatban egy TA-állásra. 
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A nemek egyensúlya (a TA és CA munkatársakkal együtt)

ÉLETKOR Nem szerint 
összesen

NEM 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Nő 1 15 2 1 0 19

Férfi 0 9 6 5 0 20

Életkor szerint összesen 1 24 8 6 0 39
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Pénzügy és számvitel

Bevételek

Az ügynökség bevételi forrását az Európai Közösség általános költség-

vetéséből kifi zetett támogatás képezi. Az ügynökség 2007-re szóló uniós támoga-

tása 14 000 000 EUR volt. 2007-ben az FRA a PHARE RAXEN projektek keretében 

további 281 093 eurót kapott a 2006-ban már folyósított 483 908 EUR mellett, az EU 

bővítési folyamatának támogatása érdekében.

Az elkövetkező években az ügynökség pénzügyi és emberi erőforrásait 

fokozatosan kibővítik. Az Európai Bizottságnak az FRA-ra vonatkozó indikatív 

pénzügyi terve a 2007–2012-es időszakra a következőképpen alakul:

Év 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Költségvetés, 

millió EUR 14 15 17 20 20 22

Kiadások

2007-ben a lekötött pénzalapok összesített felhasználása (azaz a 2007-ben 

kifi zetett összegek plusz a 2007-ben áthozott előirányzatok) 4%-kal nőtt, így 2007-

ben az összes előirányzat 98%-át tette ki. Emellett a III. cím szerint lekötött elő-

irányzatok aránya 6%-kal nőtt, ami az FRA részéről a költségvetés végrehajtásának 

javítására fordított folyamatos fi gyelmet tükrözi.

A 2007-es költségvetés végrehajtása (euróban)

 Induló 
költségvetés* 

Záró 
költségvetés** 

Kifi zetett  
2007

Áthozott  
2008

Százalék***

I. cím (Személyzet) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22%

II. cím (Épületek, 

felszerelések és vegyes 

működési költségek) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41%

III. cím 

(Működési kiadások) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54%

Összesen 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42%

PHARE RAXEN 

Projektek**** – 281 093 392 295 133 784

Mindösszesen 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* Az év elején bevezetettnek megfelelően.

** A szükséges átcsoportosítások után az év végén történt módosításoknak megfelelően.

***= (a 2007-ben kifi zetett + a 2007-ben áthozott) / Záró költségvetés.

**** Többéves előirányzatok – a 2007-es kifi zetések a korábbi pénzügyi években érkezett összegekből állnak.
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Az FRA mérlegtervezete – 2007. december 31-i állapot

€ €

ESZKÖZÖK 2007 2006

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Immateriális javak 109 324 83 678

Tárgyi eszközök 333 108 387 745

Befektetések – –

Hitelek – –

Hosszú távú előfinanszírozás – –

Hosszú távú követelések – –

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 442 432 471 423

B. FORGÓESZKÖZÖK

Részvény – –

Rövid távú előfinanszírozás – 70 000

Rövid távú követelések 291 067 452 883

Rövid távú befektetések – –

Pénztár 8 195 805 2 287 953

FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 486 872 2 810 836

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN 8 929 304 3 282 260

KÖTELEZETTSÉGEK
C. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Személyi jellegű egyéb kifizetések – –

Céltartalék a kockázatokra és díjakra – –

Pénzügyi kötelezettségek – –

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek – –

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN – –

D. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Személyi jellegű egyéb kifizetések – – 

Céltartalék a kockázatokra és díjakra 48 373 47 552

Pénzügyi kötelezettségek – –

Pénzbeli kötelezettségek 1 588 052 1 534 837

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 636 425 1 582 389

FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN 1 636 425 1 582 389

E. NETTÓ AKTÍVÁK / KÖTELEZETTSÉGEK 7 292 879 1 699 871

Tartaléktőke – –

Felhalmozott eredmény 7 292 879 1 699 871

Kisebbségi részesedés – –

NETTÓ AKTÍVÁK / KÖTELEZETTSÉGEK 7 292 879 1 699 871
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A 2007-es kiadványok

Jelentés a rasszizmusról és az idegengyűlöletről az EU tagállamaiban

A jelentés az EU tagállamaiban a rasszizmus és az idegengyűlölet terén 

a 2006-os év folyamán történt fejleményekről szól. Az információkat és adatokat öt 

tematikus területre bontva mutatja be: jogi kérdések, foglalkoztatás, oktatás, lakha-

tás, rasszista erőszakos cselekmények és bűncselekmények. Az egyenlőtlen bánásmód

a foglalkoztatásban, a lakhatásban és az oktatásban továbbra is jelen van, az Euró-

pai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által összegyűjtött adatok tanúsága szerint. 

A rasszista bűncselekményekre vonatkozó számadatok 2005-ben és 2006-ban az 

EU számos országában emelkedtek. Bár több jel is utal arra, hogy az EU megkülön-

böztetés elleni jogszabályai kedvezően hatnak, a megkülönböztetés áldozatai még 

mindig nem ismerik az új szabályokat. Többek között ezek voltak az Európai Parla-

mentben 2007. augusztus 27-én bemutatott jelentés főbb megállapításai.

Tendenciák és fejlemények, 1997–2005: Az etnikai és faji megkülönböztetés 
leküzdése és az egyenlőség támogatása az Európai Unióban

Ez a kiadvány összefoglalja és elemzi a RAXEN által 2000 óta összegyűjtött 

releváns adatokat, információkat. Tömör áttekintést ad az EU-n belül a rasszizmus 

elleni küzdelemben megfi gyelhető sokéves tendenciákról, amihez az 1997–2005-ös 

időszakban követi nyomon a rasszizmus és a kapcsolódó megkülönböztetés alakulá-

sát. Számba veszi az e jelenségek ellen indított uniós és tagállami kezdeményezések 

fejlődését. 

2007-es éves jelentés – Az FRA 2007-es tevékenységei

Ez a jelentés az ügynökség 2007 során folytatott tevékenységeiről számol be.

Az EUMC adatgyűjtési és kutatási tevékenységei a rasszizmus és az idegengyűlölet 
témakörében (2000–2006): Tanulságok az EU Alapjogi Ügynöksége számára

E kiadvány összeállítása annak a ténynek a fényében történt, hogy az ügy-

nökségnek folytatnia kell a rasszizmussal és az idegengyűlölettel kapcsolatos mun-

káját, ugyanakkor ki is kell bővítenie az alapvető jogok új területeire. Ezért helyén-

való kritikusan szemügyre venni az adatgyűjtési és kutatási tevékenységek során 

korábban alkalmazott módszertanokat, bemutatni az EUMC munkájának fejlődé-

sét 2000 óta, kritikusan megvizsgálni, hogy ezek a technikák és módszerek hogyan 

járultak hozzá az adatok megbízhatósága és összehasonlíthatósága iránti törekvés-

hez, továbbá bemutatni a levont tanulságokat, hogy a jövőben javítani lehessen az 

adatgyűjtést. Hangsúlyozni kell, hogy ez a dolgozat nem stratégiai dokumentum, és 

kizárólag az EUMC tapasztalataira épül. Az EU Alapjogi Ügynöksége sajátos igénye-

inek megfelelően felül fogja vizsgálni az adatgyűjtési és kutatási módszereket.
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A bevándorlók és a politikai részvétel: Hátt ér, elmélet és empirikus javaslatok

Ez a dokumentum a politikai részvétel kérdését tárgyalja a bevándorlók 

esetében. a történelmi áttekintésből kiindulva azt vizsgálja, hogy a bevándorlók 

miért szavaznak, majd különféle módszertani kérdéseket tárgyal a bevándorlók poli-

tikai részvételével kapcsolatban, hogy ezek segítségével empirikus megfi gyeléseket 

javasoljon, olyan helyi, gyakorlati szintű példák bemutatásával, ahol igazolhatóan 

sikerült növelni a bevándorlók politikai részvételét.

„Eligazító feljegyzés a megkülönböztetés elleni irányelvekkel és a sokszínűség 
kezelésével kapcsolatban”

Ez a kiadvány az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizott-

sága által kért „eligazító feljegyzés”. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-

mentesség terén az Európai Unióban tett előrehaladásról szóló európai parlamenti 

meghallgatáson mutatták be, 2007 novemberében.

„Eligazító feljegyzés a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló 
kerethatározatról”

Ez a kiadvány az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottsága által kért „eligazító feljegyzés”. Az Európai Parlament erre vonatkozó, 

2007. márciusi meghallgatásán mutatták be.

„Equal Voices” magazin

Az „Equal Voices” magazin rendes esetben évi három alkalommal jelenik 

meg, alapos ismertetést nyújtó cikkekkel, elemzésekkel, új kutatásokkal, felmérések-

kel, szakértői nyilatkozatokkal és a sikeres integrációról szóló tervekkel. A humán-

erőforrások korlátozottsága miatt az ügynökség 2007-ben csak két számot adott ki. 

A 2007. decemberi 22. szám („Egyenlőség és megkülönböztetés nemek szerint 

vizsgálva”) a többszörös megkülönböztetés köré épülő fő kérdésekről próbál áttekin-

tést adni, az ENSZ emberi jogi főbiztosával, Louise Arbourral készült interjú alapján. 

A 2007. októberben kiadott 21. szám („Elindult az EU új Alapjogi Ügynöksége”) az 

FRA bécsi megnyitásáról és ennek hozzáadott értékéről kíván tájékoztatni.

FRA közlöny és szórólapok

Az FRA közlöny az ügynökség megbízatásához tartozó területekre vonat-

kozó információkról ad rövid összefoglalást. Célja, hogy olvasóit folyamatosan tájé-

koztassa az FRA megbízatásához kapcsolódó, az EU tagállamaiban, az EU intézmé-

nyein és szervein belül, illetve a nemzetközi intézmények és a civil társadalom által 

elindított fontosabb politikai fejleményekről és kezdeményezésekről. A közlöny 

elektronikus formában jelenik meg, évente hatszor, angol, francia és német nyelven. 
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2007-ben az FRA hat számot adott ki a közlönyből (2007/1. szám – 2007. március, 

2007/2. szám – 2007. május, 2007/3. szám – 2007. július, 2007/4. szám – 2007. 

augusztus, 2007/5. szám – 2007. október, 2007/6. szám – 2007. november). Ezeket 

a számokat e-mailben küldik el a különböző uniós szervek, kormányközi szerveze-

tek, tagállami kormányzatok és NGO-k címére.

Valamennyi kiadvány letölthető az FRA weboldaláról www.fra.europa.eu, 

illetve díjmentesen meg is rendelhető az FRA-tól: information@FRA.europa.eu
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Az FRA szervezésében vagy társszervezésében lezajlott  
események és találkozók 2007-ben

Január

Január 26.  Ausztriai kerekasztal-találkozó az EUMC megbízatásának 

az Alapjogi Ügynökségre való kibővítéséről: Bécs (Ausztria)

Az EUMC igazgatótanácsa osztrák tagjának közös szervezése 

az osztrák szövetségi kancellár hivatalával, a Ludwig 

Boltzmann Intézettel és az EUMC-vel

Február

Február 28.  Az EUMC igazgatótanácsának 27. ülése (rendkívüli 

általános ülés): Bécs (Ausztria)

Az EUMC végrehajtó bizottságának 46. ülése: Bécs 

(Ausztria)

Március

2007. március 1.  Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 

megnyitása: Bécs (Ausztria)

Támogatta az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kancelláriája, 

az Osztrák Köztársaság Európai és Nemzetközi ügyi 

Minisztériuma és Bécs városa.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 

1. ideiglenes igazgatótanácsa: Bécs (Ausztria)

Április

Április 16.  A Yad Vashemmel együttműködésben szervezett 

videokonferencia: Bécs (Ausztria)

Április 19–20.  A RAXEN nemzeti fókuszpontok 2007-es találkozója: Bécs 

(Ausztria)

Május

Május 11.  Az FRA ideiglenes igazgatótanácsi munkacsoportjának 

1. ülése, Bécs (Ausztria)

Május 30.  Az FRA ideiglenes igazgatótanácsi munkacsoportjának 

2. ülése, Bécs (Ausztria)

Június

Június 11–12.  Szeminárium a faji egyenlőségről szóló irányelvről: 

„A faji megkülönböztetés elleni közösségi szabályok 

megismerésének támogatása”: Zágráb (Horvátország)
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Június 25–26.  Szeminárium a faji egyenlőségről szóló irányelvről: 

„A faji megkülönböztetés elleni közösségi szabályok 

megismerésének támogatása”: Isztambul (Törökország)

Június 25.  Az FRA ideiglenes igazgatótanácsi munkacsoportjának 3. 

ülése: Bécs (Ausztria)

Július

Július 12–13.  Az FRA első igazgatótanácsi ülése: Bécs (Ausztria)

Július 16–17.  Az FRA nemzeti összekötő tisztviselőinek ülése: 

Bécs (Ausztria)

Szeptember

Szeptember 21.  Az FRA végrehajtó bizottságának 1. ülése: Bécs (Ausztria)

Szeptember 26.  Az EBESZ humán vonatkozásokról szóló végrehajtási ülése 

– „A romákról, szintikről és travellerekről szóló politikák 

végrehajtásáról”: Varsó (Lengyelország)

Az EBESZ ODIHR roma és travellerügyi kapcsolattartójának, 

az EU Alapjogi Ügynökségének (FRA) és az Európa Tanács 

roma és travellerügyi részlegének közös társrendezvénye

Szeptember 27–28.  Az FRA kerekasztal-találkozója a helyi közösségek 

hálózatával: Mannheim (Németország)

Október

Október 15–16.  Az FRA nemzeti összekötő tisztviselőinek ülése: Bécs 

(Ausztria)

Október 22.  Az FRA végrehajtó bizottságának 2. ülése: Bécs (Ausztria)

Október 22–23.  Az FRA igazgatótanácsának 2. ülése: Bécs (Ausztria)

Október 29–30.  Az FRA 2007. évi európai kerekasztal-konferenciája 

Lisszabon (Portugália)

Egyenlő hozzáférés az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz, 

migráns háttérrel rendelkező fi atalok számára

November

November 14.  Az FRA sokszínűségi napja (Tag der Vielfalt): Bécs 

(Ausztria)

December

December 10–11.  Az FRA konzultációs konferenciája az érdekelt civil 

társadalmi szereplők számára, az alapjogi platform 

létrehozásáról: Brüsszel (Belgium)

A nemzeti, európai és nemzetközi civil társadalmi szervezetek 

csoportos és plenáris vitái. A konferenciáról érkező 

visszajelzéseket beépítették az alapjogi platform létrehozására 
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vonatkozó 2007-es konzultációkról és általánosabban az 

ügynökség és a civil társadalom közötti együttműködésről 

szóló jelentésbe. 

Az FRA részvételével lezajlott  események és találkozók 
2007-ben

Április

Április 8. Nemzetközi Roma-nap

Május

Május 10.  Konferencia: CIVIS-Preisveleihung 2007, Berlin 

(Németország)

November

November 28–29.  Konferencia: „A sportban megnyilvánuló erőszak elleni 

európai stratégia felé”: Brüsszel (Belgium)

December

December 2.  Az FRA kerekasztal-találkozója a roma női hálózatokkal, 

Stockholm (Svédország)

December 3–4.  „Amare glasura ashunde – Hallják a hangunk: Roma 

Nőjogi Konferencia”, Stockholm (Svédország)
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Az FRA legtöbbször letöltött  kiadványai 2007-ben

Cím Megjelenés Letöltések száma

Muzulmánok az Európai Unióban: Megkülönböztetés és 
iszlamofóbia

2006. dec. 154 454

Jelentés a rasszizmusról és az idegengyűlöletről az EU 
tagállamaiban

2007. aug. 150 178

2006-os éves jelentés – 2. rész 2006. nov. 90 605

A megkülönböztetés és az iszlamofóbia érzékelése: Megszólalnak 
az Európai Unióban élő muzulmán közösségek tagjai

2006. dec. 27 294

Romák és travellerek a közoktatásban 2006. máj. 20 334

Kulturális sokszínűség és ennek integrálása a foglalkoztatásban 2005. aug. 17 993

A 2005. július 7-i londoni bombatámadások hatása a muzulmán 
közösségekre

2005. nov. 17 768

Migránsok, kisebbségek és az oktatás 2005. jan. 17 594

Tendenciák és fejlemények, 1997–2005: Az etnikai és faji 
megkülönböztetés leküzdése és az egyenlőség támogatása az 
Európai Unióban

2007. júl. 16 711

Összefoglaló áttekintés az Európai Unióban fennálló helyzetről, 
2001–2005.

2006. máj., 
frissítve 

2006. dec.
12 503

Az EU-ban élő migránsok rasszizmussal és megkülönböztetéssel 
kapcsolatos tapasztalatai

2006. máj. 8 610

Programszórólap 2007. okt. 8 529

A többségi társadalom attitűdjei a kisebbségekkel szemben (1–4. 
jelentés)

2005. márc. 7 563

2005-ös éves jelentés – Összefoglalók 2005. nov. 7 509

2007-es éves jelentés – Az FRA 2007-es tevékenységei 2007. júl. 7 062

Equal Voices 2005. jún. 6 755

S’Cool agenda 2007. nov. 6 741

Migránsok, kisebbségek és a lakhatás 2006. jan. 5 107

2005-ös éves jelentés – 2. rész 2005. nov. 4 933

Az antiszemitizmus és az iszlamofóbia elleni küzdelem: 
a közösségek összehívása (európai kerekasztal-tárgyalások) RT3

2005. jan. 4 393

Migránsok, kisebbségek és a foglalkoztatás 2003. nov. 4 084

Rasszista indíttatású erőszakos cselekmények 15 EU-tagállamban 2006. jún. 4 046

Migránsok, kisebbségek és a jogszabályok 2002. máj. 2 257

AS munkameghatározások 2005. márc. 1 902

2006-os éves jelentés – Összefoglalók 2006. nov. 1 649

Antiszemita megnyilvánulások az EU-ban, 2002–2003-ban 2005. jan. 1 277

A többségi társadalom attitűdjei a kisebbségekkel szemben – 
Összefoglaló

2005. márc. 865

A rasszista indíttatású bűncselekmények és erőszakos 
cselekmények rendőrségi kezelése (2005. szeptember)

2005. szept. 305
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2007. évi tevékenységek

Tervezés és nyomdai előkészítés: red hot ’n’ cool, Bécs

2009 – 43 oldal – 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-229-1

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségéről még rengeteg információ olvasható az interneten. 

Az FRA weboldaláról érhető el (http://fra.europa.eu).

Hogyan lehet hozzájutni az EU kiadványaihoz?

Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:

• az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján (http://bookshop.europa.eu);

• könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója és/vagy ISBN száma alapján;

•  közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak a  
http://bookshop.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 
faxszámra küldött üzeneten keresztül.

Ingyenes kiadványok:

• az EU-könyvesbolt útján (http://bookshop.europa.eu);

•  az Európai Bizottság képviseleteitől és küldöttségeitől. Elérhetőségeik 
megtalálhatóak a http://ec.europa.eu honlapon, vagy lekérdezhetőek 
a +352 2929-42758 faxszámra küldött üzeneten keresztül.
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