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Hogyan segíthet 
ez az útmutató a 
városoknak?

Ez az útmutató azoknak a városoknak segíthet, amelyek fokozni kívánják 
az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseiket. Célja, 
hogy a helyi önkormányzatokat magasabb szintű emberi jogi normák 
elfogadására ösztönözze. Az emberi jogokkal és az alapvető jogokkal 
kapcsolatos kölcsönös tanulást kívánjuk 
bátorítani és előmozdítani.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), 
valamint az EU emberi jogi városainak 
és különböző gyakorló szakembereinek 
csoportja együttműködött ezen útmutató 
elkészítése során.

Az útmutató a városok, a régiók, a szakértők, 
a nemzetközi szervezetek és a hálózatok 
azon ígéretes gyakorlataira és tapasztalataira 
támaszkodik, amelyek az FRA Human rights 
cities in the EU: A framework for reinforcing 
rights locally című jelentésében szerepelnek.

Az emberi és az alapvető 
jogok tiszteletben tartásának 
kötelezettsége valamennyi helyi 
önkormányzatra vonatkozik. Az 
uniós városok, települések és régiók 
azonban szerkezetük, összetételük, 
hatásköreik és méretük tekintetében 
eltérőek.
→ Ez az útmutató általános jellegű. 
Ezt úgy kell értelmezni, hogy közben 
szem előtt kell tartani a nemzeti és 
helyi összefüggéseket, beleértve 
az alkotmányos hagyományokat és 
hatásköröket is. 

Az emberi jogi várossá alakulás 
mögött nincs akkreditációs eljárás. 
Alapjául a település nyilatkozata 
szolgál.
→ A helyi önkormányzatok 
az útmutató segítségével 
megtervezhetik és végrehajthatják 
saját szakpolitikáikat és stratégiáikat. 

Nincs olyan 
megközelítés, 
amely minden 
helyzethez 
illeszkedik

Lásd még: 

Human rights 
cities in the EU: 
a framework for 
reinforcing rights 
locally (europa.
eu) 

HUMAN RIGHTS 
CITIES IN THE EU
―
A FRAMEWORK 
FOR REINFORCING 
RIGHTS LOCALLY
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Hum
an rights cities in the EU: a fram

ew
ork for reinforcing rights locally

FRA

  Tekintse meg a következő címen 
elérhető videót:

Human Rights cities | 
European Union Agency for 
Fundamental Rights (europa.
eu) 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/en/video/2021/human-rights-cities
https://fra.europa.eu/en/video/2021/human-rights-cities
https://fra.europa.eu/en/video/2021/human-rights-cities
https://fra.europa.eu/en/video/2021/human-rights-cities
https://fra.europa.eu/en/video/2021/human-rights-cities
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Ezt a címkét akkor alkalmazzák, ha a helyi 
önkormányzat, az alulról szerveződő helyi szervezetek 
és a városi lakosok nyilatkozat formájában 
kötelezettséget vállalnak, és együttműködnek a 
nemzetközi emberi jogi előírások és normák 
tiszteletben tartása érdekében. A város intézkedéseket 
hoz annak érdekében, hogy megvalósítsa ezeket az 
előírásokat, és jogokon alapuló politikákat dolgozzon 
ki számos kérdésben, hozzájárulva ezáltal az emberi 
jogok tiszteletben tartásához és előmozdításához.

Az emberi jogi városok kezdeményezése 1997-ben indult Rosarióban 
(Argentína). Azóta világszerte sok más helyi önkormányzat is csatlakozott, 
például Porto Alegre (Brazília), Jakarta (Indonézia), Gwangju és Szöul 
(Dél-Korea), York (Egyesült Királyság) vagy Washington DC (Egyesült 
Államok). Az EU-ban többek között Graz, Salzburg és Bécs (Ausztria), 
Torinó (Olaszország), Middelburg és Utrecht (Hollandia), Barcelona és 
Valencia (Spanyolország), valamint Lund (Svédország) a tagja. További 
városok, például Turku (Finnország) most dolgoznak az emberi jogi város 
státusza érdekében.

A „város” mint általános 
kifejezés különböző 
közigazgatási területekre, 
konkrétan városokra, 
településekre, kerületekre, 
megyékre, tartományokra 
és régiókra is alkalmazható.

A  
városokon 
túl

Az „emberi jogok” kifejezés a nemzetközi jogi eszközökben 
meghatározott valamennyi polgári, politikai, gazdasági, 
szociális és kulturális jogra vonatkozik. Az „alapvető jogok” 
kifejezés az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt és az 
uniós jog általános elveiben tükröződő jogokra utal. 
→ Ez az útmutató az emberi és az alapvető jogok helyi szintű 
végrehajtásával foglalkozik. Az érthetőség kedvéért általában 
az emberi jogok kifejezés mindkét jogcsoportra vonatkozik 
az útmutatóban. Lásd még: https://keydifferences.com/
difference-between-fundamental-rights-and-human-
rights.html 

Emberi jogok 
vagy alapvető 
jogok?

Mit nevezünk „emberi jogi 
város”-nak?

https://keydifferences.com/difference-between-fundamental-rights-and-human-rights.html
https://keydifferences.com/difference-between-fundamental-rights-and-human-rights.html
https://keydifferences.com/difference-between-fundamental-rights-and-human-rights.html
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Helyi szintű cselekvés: az emberi 
jogok beépítése az emberek 
mindennapi életébe

Az EU lakosságának többsége városokban és más városi területeken 
él. Ideális kiindulópontot jelentenek az emberi jogok, a demokrácia 
és a jogállamiság megvalósításához. Ezek az EU alapjául szolgáló 
egyetemes értékek. Egy város napi munkájának nagy része közvetlenül 
kapcsolódik az emberi jogokhoz, például a lakhatáshoz vagy az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, a közterületek 
kezelése, a társadalmi inklúzió támogatása, a nyilvános vitákban való 
részvétel vagy a helyi demokrácia előmozdítása terén. 

A városok már most is eredményeket érnek el az emberi jogok terén. 
Ezt olyan helyi ágazati politikák révén valósítják meg, mint például a 
gyermekeknek és a fiataloknak nyújtott szolgáltatások javítása, 
valamint az idősek és a hajléktalanok támogatása. Ezek a szakpolitikák 
a romák inklúzióját és a migránsok integrációját is támogatják. Ezek 
a tevékenységek azonban nem mindig hivatkoznak az emberi jogokra.

„Az emberi jogi várossá 
válás azt jelenti, hogy az 

ilyen tevékenységeket 
kifejezetten össze 

kell kapcsolni az 
emberi és az alapvető 
jogokkal kapcsolatos 

kötelezettségekkel. 
Ez új lendületet adhat, 

erősítheti a helyi 
önkormányzatokba 
vetett bizalmat, és 

előmozdíthatja a 
nyilvános vitákat, 

amelyek végső soron 
hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a társadalmak 
mindenki számára 

igazságosabbak 
legyenek.”

Michael O’Flaherty, 
az Európai Unió Alapjogi Ügy-

nökségének igazgatója

„Az emberi jogok egyetemes 
jogok. Segíthetnek 
közelebb hozni egymáshoz 
az embereket, és hidakat 
építhetnek a társadalmon 
belül. A kormányok és a 
közintézmények feladata, 
hogy megvédjék az emberi 
jogokat, és minden egyes 
egyén számára biztosítsák a 
méltó és szabad életet.”

Michael Ludwig, Bécs 
polgármestere és kormányzója, 
Ausztria
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Az FRA alapjogi felmérése a 27 uniós 
tagállamban, Észak-Macedóniában és az 
Egyesült Királyságban 35 000 embertől gyűjtött 
információkat a különféle emberi jogi kérdéssel 
kapcsolatos tapasztalataikról, szemléletükről 
és véleményeikről. A felmérés megállapításai 
szerint az emberek széles körben hisznek 
abban, hogy az emberi jogok hasznos és 
érdemi szerepet játszhatnak életükben, de az 
egyenlőtlenségek erősen befolyásolhatják az 
emberi jogokkal kapcsolatos szemléletüket. 
Minél többet küzdenek az emberek a 
mindennapokban, annál inkább úgy érzik, 
hogy az emberi jogok nem vonatkoznak 
rájuk. A felmérésből az is kiderül, hogy a 
közszolgáltatásoknak – többek között helyi 
szinten is – átláthatónak és megbízhatónak kell 
lenniük, és azokat megkülönböztetés nélkül 
kell nyújtani.

Az EU-ban tízből kilenc 
ember véli úgy, hogy az 
emberi jogok fontosak 
a méltányosabb 
társadalom 
megteremtéséhez.

„Úgy vélem, hogy a 
városokat az emberi 

jogok közös frontjává 
kell átalakítanunk 
a rasszizmus és a 

megkülönböztetés elleni 
küzdelem szolgálatában. 

(...) Nincsenek első- 
vagy másodosztályú 

emberek, mindenkinek 
ugyanazokat az alapvető 

jogokat kell élveznie.” 

Ada Colau, Barcelona 
polgármestere, 
Spanyolország

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-trust
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Emberi jogok: egy jogi 
kötelezettség teljesítése

A nemzeti, regionális és helyi önkormányzatok, beleértve a városokat 
is, „kötelezettségekkel rendelkeznek”: kötelesek tiszteletben tartani, 
előmozdítani és érvényesíteni az emberi jogokat, és fellépni e jogok 
megsértése esetén. Kötelesek megvédeni a „jogosultakat”, vagyis azokat, 
akik az államok által ratifikált nemzetközi és európai egyezmények, 
charták és szerződések értelmében jogokat és szabadságokat élveznek.

„Az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása 
sohasem ér véget. Ez a koronavírus idején minden 

eddiginél világosabbá vált. Gondoljunk csak a 
fogyatékossággal élő személyek munkához, egészséghez, 
oktatáshoz vagy közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez 

való jogára. Az emberek számára az emberi jogok holmi 
elvont, távoli, más országbeli eszmét jelentenek. Az 

emberi jogok otthon, a városainkban nyerik el értelmüket.” 

Linda Voortman, Utrecht társpolgármestere, Hollandia
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Ezek a kötelezettségek a városi és vidéki területek valamennyi formájú 
helyi önkormányzatát kötik, méretüktől és alkotmányos hatásköreiktől 
függetlenül.

„Emberi jogi városnak lenni egyfajta lehetőség arra, hogy 
minden polgárunk számára egyenlő esélyeket teremtsünk, 
és egyértelmű nyilatkozatot tegyünk arra vonatkozóan, 
hogy Európa más városaival is együttműködünk. Ma 
legtöbb polgárunk (kb. 70 %) városokban él; nem szabad 
azonban megfeledkeznünk a vidéki térségekről, mivel 
mindenki számára egyenlő jogokat kell teremtenünk. 
Lundban arra törekszünk, hogy az egész települést – mind 
a várost, mind a vidéket – bevonjuk az emberi jogokkal 
kapcsolatos munkánkba, mivel ez elengedhetetlen a kohézió 
előmozdításához.”

Philip Sandberg, Lund polgármestere, Svédország

 Svédország, 2020. 
Helyi közösségi találkozó Lund 
és „Södra Sandby” község 
között.

„2001-ben Graz városa lett az első európai 
emberi jogi város. Emögött komoly 

igény áll, amelyet megvizsgálunk, és 
napi szinten igyekszünk megvalósítani. 

Biztosítanunk kell az alapvető jogok 
garantálását, a megkülönböztetés 

megelőzését, valamint a mindenkivel való 
egyenlő bánásmódot és a kisebbségek 
védelmének biztosítását. Számomra ez 

fontos és a szívemnek kedves ügy, mivel 
ez az alapja annak, hogy békében és 

szolidaritásban éljünk együtt.” 

Elke Kahr, Graz polgármestere, Ausztria.
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Egy emberi jogi város valóban 
hozzáadott értéket képvisel?

Az emberi jogi városokban a megválasztott tisztviselők az 
elszámoltathatóság, az átláthatóság és a nyilvánosság szakpolitikai 
döntéshozatalban és végrehajtásban való magas szintű részvétele révén 
biztosítják a jó kormányzást. Ez segíti közigazgatásukat abban, hogy 
jobban tudatában legyenek azoknak az egyetemes értékeknek és emberi 
jogoknak, amelyeket tevékenységük során mindenkor tiszteletben kell 
tartaniuk. Mindez erősíti a közvélemény bizalmát és a civil társadalom 
támogatását is, márpedig ez a kettő a kreativitás és az innováció 
ösztönzésének kulcseleme..

Közös egyetemes értékek

Részvétel

Önrendelkezésre képes személyek

Konszenzusos döntések

Emberközpont
megközelítés

Koherencia, szinergiák

Fenntarthatóság a    
választási ciklusokon túl

Emberi jogi
tudatosság

Fokozott bizalom

Helyi emberi 
 jogi kultúra

Jogszerűség 
(előírások és normák)

Elszámoltathatóság

Átláthatóság

Inkluzivitás

Jó kormányzás

Nemzetközi 
elismerés

   Együttműködés, 
partnerségek

Élénk civil tér

   Többszereplős
megközelítés

   Kölcsönös 
transznacionális csere

Innováció és kreativitás

EMBER
EK

PARTNEREK

   
  I

GA
ZG

ATÁS
MEGVÁLASZTOTT 

TISZTVISELŐK
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Az emberi jogi városok keretrendszere azokat az alapokat, struktúrákat 
és eszközöket vizsgálja, amelyek segíthetik a városokat abban, hogy az 
emberi jogokat holisztikus és fenntartható módon integrálják munkájukba.

Összegyűjti azokat a szükséges elemeket, amelyek rugalmasan 
alkalmazhatók, a helyi körülményekhez és a város erőforrásaihoz igazítva.

Az eszközök támogatják a struktúrákat, ezek pedig az alapokat – a jogokat 
és elveket – integrálják a város munkájába.

 Nürnbergi lakosok a jobboldali 
szélsőségesség ellen tüntetnek 

„az emberi jogok útján” 

Alapok, struktúrák és eszközök
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A KERETRŐL 
DIÓHÉJBAN ALAPOK

STRUKTÚRÁK 

Elkötelezettség az Európai Unió Alapjogi Chartájában 
és az uniós jogban foglalt jogok és szabadságok 
tiszteletben tartása, védelme és érvényesítése iránt

Elkötelezettség a nemzetközi emberi jogi normák 
védelme, tiszteletben tartása és megvalósítása iránt

Elkötelezettség az ENSZ fenntartható fejlődési céljai 
és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrend iránt

Elkötelezettség a nemzetközi nyomonkövetési 
mechanizmusokhoz való hozzájárulás iránt 

Együttműködés és partnerségek 
kialakítása nemzeti, uniós és 
nemzetközi emberi jogi szervekkel

A város emberi 
jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásai

Az emberi jogoknak a 
mindennapi munkába való 
integrálását segítő 
mechanizmusok és eljárások

ESZKÖZÖK
Az emberi jogi munkát támogató 

módszerek és erőforrások

Nyilatkozat elfogadása a város emberi jogok 
iránti elkötelezettségének megerősítésére

Az emberi jogokkal foglalkozó 
megválasztott képviselő kinevezése
Emberi jogi hivatal vagy 
szervezeti egység létrehozása

Az emberi jogokkal foglalkozó 
konzultatív részvételi tanács létrehozása

Megkülönböztetésellenes hivatal 
létrehozása vagy ezzel foglalkozó helyi 
ombudsman kijelölése
Éves jelentés az emberi 
jogokról a városban

A helyi döntések emberi jogokkal való 
összeegyeztethetőségének ellenőrzése

Az emberek figyelmének 
felhívása az emberi jogokra

A város munkájának részvételen 
alapuló nyomon követése és értékelése

Transznacionális együttműködés és 
hozzájárulás a városok közötti, az emberi 

jogokkal kapcsolatos kölcsönös 
eszmecseréhez és kölcsönös tanuláshoz

Helyi emberi jogi cselekvési terv 
kidolgozása és végrehajtása

Az emberi jogok figyelembevétele a 
költségvetési és közbeszerzési eljárások során

Tudásfejlesztés képzés és emberi 
jogi oktatás révén

Az emberi jogokon alapuló megközelítés 
alkalmazása a városi tevékenységek során

Az emberi jogok érvényesítése a városi 
munkában és tevékenységekben

1

2
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Alapok ―
A város emberi jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásai

1
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 Ausztria, 2021. 
Bécsi Gyermek- és 
Ifjúsági Parlament.
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Elkötelezettség az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában és 
az uniós jogban foglalt jogok 
és szabadságok tiszteletben 
tartása, védelme és 
érvényesítése iránt

A
LA

PO
K

Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság az 
EU alapértékei. Ezeket az értékeket az Európai Unió 
Alapjogi Chartája és az uniós jog rögzíti. Ezek képezik 
az uniós szakpolitikák és programok alapját. A charta 
az EU jognyilatkozata, és 50 jogot és szabadságot foglal 
magában az EU-ban élő valamennyi személy számára. A 
tagállamok – beleértve a helyi hatóságokat is – jogilag 
kötelesek tiszteletben tartani a chartát, amikor az uniós 
jog területén járnak el, uniós programokat hajtanak végre, 
vagy uniós forrásokat használnak fel.

HOGYAN?
Az alapvető jogokkal 
kapcsolatos figyelemfelkeltés 
során a Chartára hivatkozva 
bizonyítsuk, hogy az EU 
elsősorban az értékek és jogok 
politikai uniója. 

Az uniós források 
felhasználásával a jogokat 
és értékeket előmozdító 
kezdeményezéseket 
dolgozzunk ki. 

Biztosítsuk, hogy a 
közigazgatás és valamennyi 
szolgáltató megfeleljen az 
uniós jognak.

GYAKORLATI PÉLDA

Bécs emberi jogi kötelezettségvállalásai között a 
nemzetközi és uniós eszközökre, többek között az 
Európai Unió Alapjogi Chartájára való hivatkozás is 
szerepel.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Uniós polgárok, egyenlőség, 

jogok és értékek program és 
finanszírozás

• Az uniós charta forrásai, FRA

1
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https://fra.europa.eu/en/eu-charter
https://fra.europa.eu/en/eu-charter
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
https://www.wien.gv.at/english/social/integration/human-rights/process.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://fra.europa.eu/en/eu-charter/fra-charter-resources
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Elkötelezettség a 
nemzetközi emberi 
jogi normák védelme, 
tiszteletben tartása és 
megvalósítása iránt

Az emberi jogok egyetemes jogi normákat jelentenek 
a hatóságok számára a kormányzat minden szintjén. 
Azáltal, hogy nyilvánosan elkötelezik magukat az 
államuk által ratifikált nemzetközi emberi jogi eszközök 
mellett, a városok megerősítik, hogy megvédik és 
tiszteletben tartják ezeket a jogokat, és döntéshozataluk 
középpontjába helyezik ezeket.

HOGYAN?
Kötelezzük el magunkat 
az államunk által ratifikált 
valamennyi nemzetközi emberi 
jogi okmány mellett.

Határozatok meghozatalakor 
kifejezetten hivatkozzunk 
az említett nemzetközi 
eszközökre (pl. az 
Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatára vagy az 
Emberi Jogok Európai 
Egyezményére)). 

Működjünk együtt 
szakértőkkel és nemzeti 
emberi jogi szereplőkkel 
(pl. nemzeti emberi jogi 
intézményekkel(NHRI-k), 
esélyegyenlőségi szervekkel, 
ombudsmanokkal) annak 
érdekében, hogy lépést 
tartsunk az emberi jogi 
fejleményekkel. 

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Az egyetemes emberi jogi 

eszközök jegyzéke, ENSZ
• Az Európa Tanács 

szerződései

GYAKORLATI PÉLDÁK

Nürnberg „A béke és az emberi jogok városa” című 
nyilatkozata az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára 
utal.

Barcelona kötelezettségvállalásai kiterjednek az 
emberi és alapjogi eszközök teljes körére, valamint az 
emberi jogok városi védelmének európai chartájára.
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https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/About-GANHRI.aspx
https://www.ombudsman.europa.eu/en/european-network-of-ombudsmen/about/en
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms
https://www.coe.int/en/web/conventions/
https://www.coe.int/en/web/conventions/
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/im_alltag_stiftung_en.html
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB_Manual_DDHH_A5_ENG.pdf
https://www.uclg-cisdp.org/en/european-charter-safeguarding-human-rights-city-0
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Kötelezettségvállalás az 
ENSZ fenntartható fejlődési 
céljai és a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó 
fenntartható fejlődési 
menetrend iránt

2015-ben a világközösség (193 ENSZ-tagállam) jóváhagyta 
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlődési menetrendet és annak 17  fenntartható 
fejlődési célját, ezáltal kötelezettséget vállalva az 
inkluzív gazdasági növekedés, a társadalmi inklúzió és 
a környezetvédelem biztosítása iránt. Az aláírók abban is 
megállapodtak, hogy ezen új globális partnerség révén 
békés, igazságos és inkluzív társadalmakat mozdítanak 
elő. A menetrend konkrét cselekvésre szólítja fel a nemzeti 
és a helyi önkormányzatokat a szegénység felszámolása, 
az egyenlőtlenség elleni küzdelem és az éghajlatváltozás 
kezelése érdekében. A 17 cél és több mint 210 mutató a 
szegénységre, az éhezésre, az egészségre és a jóllétre, a 
jó minőségű oktatásra, a fenntartható városokra és még 
sok másra terjed ki. Szorosan kapcsolódnak az emberi 
jogokhoz is: a menetrend és a fenntartható fejlődési célok 
segíthetnek a városoknak abban, hogy holisztikusabb és 
fenntarthatóbb megközelítést alkalmazzanak az emberi 
jogokkal kapcsolatban, és lehetőségeket teremtsenek új 
nemzetközi partnerségek számára.

HOGYAN?
Azonosítsuk a fenntartható 
fejlődési célokkal foglalkozó 
szervezeti egységeket, és 
biztosítsuk, hogy szakpolitikáik 
és intézkedéseik tartalmazzák 
az emberi jogokra való 
hivatkozást. 

Hívjuk fel a figyelmet a 
2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrendre és a fenntartható 
fejlődési célokra, valamint 
arra, hogy ezek hogyan 
kapcsolódnak az emberi 
jogokhoz.

Kapcsoljuk össze az Ön által a 
fenntartható fejlődési célokkal 
kapcsolatosan helyi szinten 
végzett munkát a fenntartható 
fejlődési célokkal kapcsolatos 
nemzeti erőfeszítésekkel.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Utrecht a „Globális Célok Városa”, amely együttműködik 
a helyi vállalkozásokkal annak érdekében, hogy felhívja 
az emberek figyelmét jogaikra, és nyomon kövesse a 
fenntartható fejlődési célok eredménytáblája kapcsán 
elért eredményeket.

Több város és régió, például Bonn, Espoo és a baszk 
regionális kormány önkéntes helyi felülvizsgálatokat 
végzett a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása 
terén elért eredmények értékelése érdekében..

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Emberi jogi városok és a 

fenntartható fejlesztési 
célok, Raoul Wallenberg 
Emberi Jogi és Humanitárius 
Jogi Intézet

• A 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrend 
a helyi és regionális 
önkormányzatok 
szövetségeinek, a 
PLATFORMA-nak és az 
Európai Települések és 
Régiók Tanácsának a 
szemével
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https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_kcsd_primer_en.pdf
https://www.unssc.org/sites/unssc.org/files/2030_agenda_for_sustainable_development_kcsd_primer_en.pdf
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://unstats.un.org/sdgs/unsdg
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/internationale-zaken/wereldwijde-duurzame-ontwikkelingsdoelen-global-goals/
https://unhabitat.org/topics/voluntary-local-reviews
https://rwi.lu.se/publications/human-rights-cities-and-the-sdgs/
https://rwi.lu.se/publications/human-rights-cities-and-the-sdgs/
https://rwi.lu.se/publications/human-rights-cities-and-the-sdgs/
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2020/07/CEMR-PLATFORMA-SDGs-2020.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2020/07/CEMR-PLATFORMA-SDGs-2020.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2020/07/CEMR-PLATFORMA-SDGs-2020.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2020/07/CEMR-PLATFORMA-SDGs-2020.pdf
https://platforma-dev.eu/wp-content/uploads/2020/07/CEMR-PLATFORMA-SDGs-2020.pdf
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Elkötelezettség 
a nemzetközi 
nyomonkövetési 
mechanizmusokhoz 
való hozzájárulás iránt

A nemzetközi eszközök nyomonkövetési mechanizmusokat 
hoztak létre annak biztosítására, hogy az államok 
megvédjék és tiszteletben tartsák az emberi jogokat. 
Ezek a mechanizmusok felülvizsgálják, hogy az államok 
teljesítik-e kötelezettségeiket. A nemzeti hatóságok 
közvetlenül felelősek a nyomonkövetési mechanizmusok 
számára való jelentéstételért. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 
a 45/7. sz. határozatában arra ösztönzi az államokat, hogy 
vonják be a helyi önkormányzatokat e mechanizmusok 
munkájába, különösen az időszakos egyetemes emberi 
jogi helyzetértékeléshez benyújtandó beadványaik 
elkészítése során. Az államokat arra is ösztönzik, hogy 
mozdítsák elő a vonatkozó emberi jogi ajánlások helyi 
önkormányzatok általi végrehajtását.

Az Emberi Jogi Tanács különleges eljárások keretében 
független szakértőket nevezett ki a tematikus kérdések 
nyomon követésére. Ezek a szakértők a tematikus 
jelentések elkészítésével kapcsolatos országlátogatások 
során például együttműködnek a helyi önkormányzatokkal.

HOGYAN?
Ellenőrizzük, hogy az Ön 
városában végrehajtott emberi 
jogi intézkedések követik-e 
a nemzetközi szervezetek 
ajánlásait.

Az ajánlások alapján – 
közvetlenül vagy más 
városokkal – vegyük 
fel a kapcsolatot a 
nemzeti hatóságokkal 
a helyi és regionális 
szint hozzájárulásainak 
és az együttműködési 
lehetőségeknek a megvitatása 
céljából.

Vegyük fel a kapcsolatot a 
nemzeti szervekkel (pl. NHRI, 
esélyegyenlőségi szerv és/
vagy ombudsmani intézmény) 
és terjesszünk elő sikeres 
helyi kezdeményezéseket. 
Hívjuk fel a figyelmet azokra 
a kérdésekre is, amelyek 
akadályozzák az emberi 
jogok helyi érvényesítését az 
ajánlásokban meghatározott 
területeken (pl. alapok, 
nemzeti jogszabályok, 
kapacitáshiány).
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https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/7
https://www.ohchr.org/en/about-us/what-we-do/partnership/local-governments
https://www.ohchr.org/en/special-procedures-human-rights-council
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„[A]z érintett ENSZ-ügynökségek, -alapok 
és -programok, a regionális emberi jogi 
mechanizmusok, a nemzeti emberi jogi 
intézmények, a civil társadalom képviselői és 
más érdekelt felek [felhívást kapnak arra, hogy] 
működjenek együtt a helyi önkormányzatokkal 
emberi jogi kötelezettségeik teljesítésében.”

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa, 45/7. sz. határozat, helyi 
önkormányzatok és emberi jogok. 

GYAKORLATI PÉLDÁK

2018-ban az ENSZ emberi jogi főbiztosa felhívást 
intézett az államokhoz és más szereplőkhöz a helyi 
önkormányzatoknak az emberi jogok előmozdításában 
és védelmében betöltött szerepéről. A szervezetek 
széles köre küldte meg észrevételeit. Ezek közé 
tartozott egy NHRI, civil társadalmi szervezetek, városi 
hálózatok és több város, például Barcelona, Budapest, 
Grigny, Nürnberg, Utrecht és Bécs. 2022. február 23-án 
új véleményezési felhívást tettek közzé.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Az egyetemes emberi jogi 

index, ENSZ
• Nyomonkövetési 

mechanizmusok és 
a Helyi és Regionális 
Önkormányzatok 
Kongresszusának nyomon 
követése, Európa Tanács

• Genfi Városok Platformja, 
amely támogatja a 
városoknak a genfi 
székhelyű nemzetközi 
szereplőkkel, Genf 
városával és kantonnal való 
kapcsolatait

4

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/7
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/Index.aspx
https://uhri.ohchr.org/en/
https://uhri.ohchr.org/en/
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/monitoring-mechanism
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/monitoring-mechanism
https://www.coe.int/en/web/congress/work
https://www.coe.int/en/web/congress/work
https://www.coe.int/en/web/congress/work
https://www.coe.int/en/web/congress/work
https://www.genevacitieshub.org/en/


1918



1918

Struktúrák ―
Az emberi jogoknak a mindennapi 
munkába való integrálását segítő 
mechanizmusok és eljárások
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 Ausztria, 2019. 
A grazi emberi jogi 
jelentés sajtóeseménye.
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Nyilatkozat 
elfogadása a város 
emberi jogok iránti 
elkötelezettségének 
megerősítésére

A legmagasabb politikai szinten – például a városi 
tanácsban vagy más irányító szervben – elfogadott 
nyilatkozat, határozat vagy állásfoglalás hivatalossá 
teszi a város emberi jogi kötelezettségvállalásait. A 
nyilatkozat tartalmazhat hivatkozásokat a kulcsfontosságú 
emberi jogi eszközökre, valamint az emberi jogi munkát 
támogató mechanizmusokra és eszközökre. Tartalmazhat 
továbbá hivatkozásokat a jogállamiság, a demokrácia 
és a jó közigazgatás tiszteletben tartására vonatkozó 
kötelezettségvállalásokra.

HOGYAN?
A kidolgozási folyamatba 
vonjuk be a helyi szereplőket, 
köztük a nem kormányzati 
szervezeteket, az alulról 
szerveződő szervezeteket és 
közösségeket.

A konszenzus kialakítása 
érdekében már korai 
szakaszban folytassunk 
párbeszédet a választott 
képviselőkkel és a politikai 
csoportokkal.  

A nyilatkozatról készüljön 
belső és külső kommunikáció 
annak érdekében, hogy a 
város és a helyi szervek 
hivatkozhassanak rá, és 
felhasználható legyen a jogok 
kultúrájának kialakításához.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Barcelona, Graz, Nürnberg és Bécs olyan nyilatkozatokat 
fogadtak el, amelyek elkötelezik magukat az emberi 
jogok mellett.

Bilbao város önkormányzata elfogadta „az értékchartát”. 
Ez 17 egyéni és kollektív értéket tartalmaz, amelyeket 
magánszemélyekkel és szövetségekkel konzultálva 
határoztak meg, és amelyeknek a város életéhez kell 
tartozniuk (pl. emberi jogok, szolidaritás, bizalom, 
környezeti fenntarthatóság, részvétel). 

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Emberi jogi város – Bécs. Az 

értékek iránt elkötelezett, 
rendkívül élhető város, Bécs 
önkormányzata

• Emberi jogi város: 
a barcelonai modell 
(módszertani útmutató), 
Barcelona önkormányzata
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https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/MesuraGovernBCNDrets_ENG.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10153819_7771489/4dd2d263/Menschenrechtserklaerung der Stadt Graz.pdf
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/im_alltag_stiftung_en.html
https://www.wien.gv.at/english/social/integration/pdf/human-rights-declaration.pdf
https://balioenhiria.bilbao.eus/en/carta-de-valores-de-bilbao/
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3749443?originalFilename=true
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3749443?originalFilename=true
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3749443?originalFilename=true
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3749443?originalFilename=true
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB_Manual_DDHH_A5_ENG.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB_Manual_DDHH_A5_ENG.pdf
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Az emberi jogokkal 
foglalkozó 
megválasztott 
képviselő kinevezése

Az emberi jogok a város számos tevékenységéhez 
kapcsolódnak, amelyek különböző szervezeti egységeket, 
szolgáltatásokat és külső szolgáltatókat érintenek. Fennáll 
a veszélye annak, hogy a város emberi jogi kérdésekkel 
kapcsolatos munkáját elszigetelten alakítják ki, egymástól 
elválasztva. Helyi választott képviselő (vagy bizottság) 
kinevezése a városi tanácsban vagy más irányító 
testületben segíthet az alábbiakban:

 ― az egyébként elszigetelt tevékenységek irányítása 
és koordinálása;

 ― külső kommunikáció az emberi jogi fellépésről és 
az aggodalomra okot adó kérdésekről;

 ― az elért eredmények nyomon követése és 
jelentéstétel a tanácsnak az emberi jogi helyzetről.

HOGYAN?
Biztosítsuk, hogy az emberi 
jogok kifejezetten a városi 
tanács egy választott 
képviselőjének hatáskörébe 
tartozzanak. 

Készítsünk célzott tájékoztató 
anyagokat a választott 
képviselők számára az emberi 
jogokról és arról, hogy ezek 
hogyan befolyásolhatják az 
emberek életét. 

Az emberi jogokra való 
hivatkozás vagy az azokról 
folytatott kommunikáció 
során használjuk fel a nyertes 
forgatókönyveket annak 
bemutatására, hogy az emberi 
jogok milyen előnyökkel járnak 
a társadalomban mindenki 
számára.  

GYAKORLATI PÉLDÁK

Párizs városa polgármester-helyettest nevezett 
ki, aki az emberi jogokért, az integrációért és a 
megkülönböztetés elleni küzdelemért felelős.

Torinó város önkormányzata létrehozta „a jogok és az 
esélyegyenlőség” szakbizottságát. A szakbizottság 
megvizsgálja a javaslatokat, és nyomon követi a 
nemek közötti egyenlőséggel, valamint a személyek 
méltóságával és szabadságával kapcsolatos 
jogok védelmével és előmozdításával kapcsolatos 
tevékenységeket.
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https://www.paris.fr/pages/jean-luc-romero-michel-8003
https://www.paris.fr/pages/jean-luc-romero-michel-8003
https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/txt/ComposizioneCommissioni.html
https://servizi.comune.torino.it/consiglio/prg/txt/ComposizioneCommissioni.html
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Emberi jogi hivatal 
vagy szervezeti egység 
létrehozása

Az emberi jogi munka támogatásának fontos módja, 
hogy a közigazgatáson belül külön emberi jogi hivatal 
vagy szervezeti egység álljon rendelkezésre. Ez az alábbi 
feladatokat tudja ellátni:

 ― az emberi jogi tevékenységek programozásának 
támogatása;

 ― kapcsolattartás a választott képviselőkkel, 
a közigazgatással, a civil társadalommal és 
a közösségekkel, beleértve a kiszolgáltatott 
csoportokat is;

 ― az emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság 
növelése.

HOGYAN?
Hozzuk létre a köztisztviselők 
és az emberi jogi kihívásokkal 
szembesülő személyek 
(pl. gyermekek és fiatalok, 
idősek, fogyatékossággal élő 
személyek, etnikai kisebbségek, 
hajléktalanok, LMBTIQ-személyek) 
közötti nyílt párbeszéd színtereit.

A hivatali megbízatásban 
szerepeltessük, hogy támogatjuk 
az emberi jogok horizontális 
megközelítését az önkormányzati 
szolgálatokon és szervezeti 
egységeken belül. 

Hívjuk fel a figyelmet az emberek 
jogaira, az egyetemes értékekre 
és a jogállamiságra, többek között 
a szakmai csoportok, például 
a tanárok, az egészségügyi 
szolgáltatók, az állami lakásépítési 
szervezetek és a szociális 
munkások körében. 

GYAKORLATI PÉLDÁK

Nürnberg, Torinó, Bécs és a Västra Götaland régió 
egyaránt létrehozott emberi jogi hivatalt vagy szervezeti 
egységet. Ezek segítik a helyi önkormányzatokat 
abban, hogy összehangolják az emberi jogi 
kezdeményezéseket vagy cselekvési terveket, tanácsot 
és iránymutatást nyújtsanak a városnak és vezetőinek 
az emberi jogi tevékenységekkel kapcsolatban, és 
felhívják a figyelmet az emberek jogaira.

Bologna a város 2021–2023-as programozási 
dokumentumának részeként átfogó politikát alakított 
ki az egyenlőségre és a megkülönböztetésmentességre 
vonatkozóan. Egy külön erre a célra létrehozott iroda 
és három szervezeti egység biztosítja a várospolitikák 
végrehajtását a következők tekintetében: (a) az 
LMBTIQ-személyek jogaira, sokszínűségére és a nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó politikák; (b) emberi 
jogok, új polgárok és nemzetközi együttműködés; 
valamint (c) interkulturális szolgáltatások.

A LEGFONTOSABB FORRÁSOK
• Átláthatóság és nyitott 

kormányzás (gyakorlati 
útmutató), Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa, 
Európa Tanács

• A gyermekek részvétele 
a helyi kormányzásban 
(iránymutatás)), UNICEF
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https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/
http://www.comune.torino.it/
https://www.wien.gv.at/english/social/integration/human-rights/office.html
http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:31693/48463/
http://www.comune.bologna.it/trasparenza/servizi/161:31693/48463/
https://rm.coe.int/booklet-a6-transparency-coll-public-ethic-en/1680907906
https://rm.coe.int/booklet-a6-transparency-coll-public-ethic-en/1680907906
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/UNICEF-Child-Participation-in-Local-Governance.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-12/UNICEF-Child-Participation-in-Local-Governance.pdf
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Az emberi jogokkal 
foglalkozó konzultatív 
részvételi tanács 
létrehozása

Az emberi jogok számos olyan összetett kérdéssel 
összefüggenek, amelyek számos helyi szereplőt érintenek. 
Az embereket aktívan be kell vonni, mivel a részvétel az 
emberi jogokon alapuló megközelítés kulcsfontosságú 
eleme. A polgárokat, a választott képviselőket, a helyi 
közigazgatást és a civil társadalmat tömörítő konzultatív 
tanács hozzájárulhat az emberi jogokat tiszteletben tartó 
helyi politikák és fellépések támogatásának kiépítéséhe.

HOGYAN?
Hozzunk létre strukturált 
konzultációs eljárásokat különféle 
szereplőkkel: civil társadalom, 
vállalkozások és szakszervezetek, 
sport- és kulturális szervezetek, 
fiatalok, szomszédságok, vallási 
csoportok és városi lakosok.

Ösztönözzük és könnyítsük meg az 
aktív részvételt (pl. megbeszélések 
szervezése az érdemi munkaidő 
után és a fogyatékossággal élő 
személyek számára hozzáférhető 
helyszíneken).

Biztosítsuk, hogy a résztvevők 
rendszeres visszajelzést kapjanak 
arról, hogy a közigazgatás hogyan 
fogadja el elképzeléseiket és 
javaslataikat.

GYAKORLATI PÉLDÁK

A grazi emberi jogi tanács helyi érdekelt felekből és 
városi képviselőkből áll, akik figyelemmel kísérik az 
emberi jogi helyzetet. Évente jelentést tesz a városi 
tanácsnak a problémákról, a bevált gyakorlatokról és az 
ajánlásokról.

Malmőben a Nemzeti Roma Kisebbség Tanácsa 
választott tanácsosokból és roma nem kormányzati 
szervezetek képviselőiből áll. Támogatja a romák 
részvételét, segít a megkülönböztetés elleni 
küzdelemben, valamint előmozdítja a roma kultúrát és 
nyelvet.
További példaként említhető a Bologna és a helyi 
LMBTIQ-szövetségek által aláírt „együttműködési 
paktum”, valamint az „emberi jogokról szóló 
kerekasztal” Salzburgban.

A LEGFONTOSABB FORRÁSOK
• OGP participation and co-

creation standards (OGP 
részvételi és közös alkotási 
normák), Nyílt Kormányzati 
Együttműködés

• Innovative citizen participation 
and new democratic institutions- 
catching the deliberative wave 
(Innovatív polgári részvétel és 
új demokratikus intézmények 
– a deliberatív hullám 
meglovagolása), OECD

• Organising intercultural and 
interreligious activities – a 
toolkit for local authorities 
(Interkulturális és 
vallásközi tevékenységek 
szervezése – eszköztár 
a helyi önkormányzatok 
számára), a Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa, 
Európa Tanács
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https://www.graz.at/cms/beitrag/10153819/7771489/Menschenrechtsbeirat_in_Graz.html
https://malmo.se/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/Politik-och-fortroendevalda/Radet-for-den-nationella-minoriteten-romer.html
http://www.comune.bo.it/patto-collaborazione-lgbtqi/
http://www.comune.bo.it/patto-collaborazione-lgbtqi/
http://rundertisch-menschenrechte.at/
http://rundertisch-menschenrechte.at/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/
https://www.opengovpartnership.org/ogp-participation-co-creation-standards/
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/
http://www.congress-intercultural.eu/en/


2524

Megkülönböztetésellenes 
hivatal létrehozása vagy 
ezzel foglalkozó helyi 
ombudsman kijelölése

A hatóságoknak nemcsak az emberi jogok tiszteletben 
tartását és érvényesítését kell biztosítaniuk, hanem azt is, 
hogy a polgárok jogaik megsértése esetén hozzáférjenek 
támogatáshoz, iránymutatáshoz és jogorvoslathoz. A 
városok hátrányos megkülönböztetés elleni hivatalt 
hozhatnak létre az emberi jogi jogsértések kezelésére 
és/vagy létrehozhatnak egy helyi ombudsmani testületet 
vagy a városi lakosok számára biztosított egyéb 
jogorvoslati lehetőségeket.

HOGYAN?
Hívjuk fel a figyelmet a jogokra 
és arra, hogy mit kell tenni 
azok megsértése esetén.

Használjunk az ilyen hivataltól 
és bármely más helyi 
áldozatsegítő szolgálattól 
származó statisztikákat 
annak érdekében, hogy a 
helyi közigazgatás jobban 
érvényesítse az emberi 
jogokat. 

Mérlegeljük közösségi 
közvetítők alkalmazását a 
társadalmi inklúzió javítása és a 
közösségek közötti konfliktusok 
megoldásának elősegítése 
érdekében.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Graz, Nürnberg, Salzburg, Utrecht és Bécs 
megkülönböztetés elleni hivatalokat hoztak létre.

Valenciában a Megkülönböztetésmentességgel és 
a Gyűlölet-bűncselekményekkel Foglalkozó Hivatal 
hozzájárul a bevándorlással és az interkulturalitással 
kapcsolatos városi keretprogramhoz (2019–2022). 
Támogatja ezt a munkát azáltal, hogy képzést nyújt 
a városi személyzet számára az emberi jogokról, a 
megkülönböztetésről és a gyűlöletről.

Barcelonában a megkülönböztetésmentességgel 
foglalkozó hivatal munkáját a Megkülönböztetéssel 
Foglalkozó Barcelonai Megfigyelőközpont támogatja. 
A megfigyelőközpont figyelemmel kíséri az emberi 
jogokat, és éves jelentést készít.

A LEGFONTOSABB FORRÁS
• ECCAR, 10 pontos cselekvési 

terv és egyenlőségi 
eszköztár, a Rasszizmus 
Ellen Küzdő Városok Európai 
Koalíciója
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https://www.antidiskriminierungsstelle.steiermark.at/cms/beitrag/11970063/72108866/
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/antidiskriminierung_en.html
https://www.antidiskriminierung-salzburg.at/index.php?id=5
https://art1middennederland.nl/
https://www.wien.gv.at/verwaltung/antidiskriminierung/index.html
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/discrimination-observatory
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/discrimination-observatory
https://www.eccar.info/en/10-point-action-plan
https://www.eccar.info/en/10-point-action-plan
https://www.eccar.info/sites/default/files/document/3_Toolkit-en_Antidiscrimination-Office.pdf
https://www.eccar.info/sites/default/files/document/3_Toolkit-en_Antidiscrimination-Office.pdf
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Éves jelentés az 
emberi jogokról a 
városban

Az emberi jogoknak a városi munka szerves részét 
kell képezniük, például a közszolgáltatások nyújtása, a 
közterületek kezelése, a szociális ellátás vagy oktatás, 
illetve a közügyekben, a társadalmi és a gazdasági életben 
való részvétel tekintetében. A tömegközlekedésnek, 
a vízellátásnak és a szennyvízkezelésnek, az 
energiaellátásnak, a környezetnek, a digitalizációnak, 
a kultúrának, a művészeteknek és a sportnak is vannak 
emberi jogi vonatkozásai.

A valamely város emberi jogi teljesítményéről szóló 
éves jelentéstételi mechanizmus lehetővé teszi a város 
közigazgatása számára, hogy nyomon kövesse az 
előrehaladást, azonosítsa a levont tanulságokat, és új 
tevékenységeket javasoljon..

HOGYAN?
Már a kezdetektől határozzuk 
meg azokat a megbízható, 
mérhető mutatókat, 
amelyek kimutathatják a 
várospolitikákra gyakorolt 
hatást.

Ne csak a problémákra 
összpontosítsunk, hanem 
a bevált gyakorlatokra és a 
sikertörténetekre is.

Használjuk fel az éves 
jelentést arra, hogy nyilvános 
vitát folytassunk a széles 
nyilvánosság érdeklődésére 
számot tartó emberi jogi 
kérdésekről.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Graz és York az önkormányzatok és a civil társadalom 
hozzájárulására támaszkodva immár több éve készít 
éves jelentést az emberi jogok helyzetéről. 

A Megkülönböztetéssel Foglalkozó Barcelonai 
Megfigyelőközpont 2018 óta éves jelentést, amely 
részletes adatokat tartalmaz a megkülönböztetésről, 
az annak kezelése érdekében tett intézkedésekről 
és kezdeményezésekről, valamint a jövőbeli 
intézkedésekre vonatkozó javaslatokról. A jelentés a 
megkülönböztetésmentességgel foglalkozó hivatal, 
a város emberi jogi erőforrás-központja és számos 
áldozatsegítő szervezet információira és szakértelmére 
támaszkodik..

A LEGFONTOSABB FORRÁS
• Manual on human rights 

monitoring (Kézikönyv 
az emberi jogok nyomon 
követéséről, 13. fejezet) 
– jelentéstétel az emberi 
jogokról, ENSZ
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https://www.yorkhumanrights.org/current-work/human-rights-indicator-report/
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/discrimination-observatory
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/discrimination-observatory
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/sites/default/files/Informe OND 2020 EN.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/home
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-no-discriminacio/en/home
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter13-MHRM.pdf
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Együttműködés és 
partnerségek kialakítása 
nemzeti, uniós és 
nemzetközi emberi jogi 
szervekkel 

Az emberi jogok az összes kormányzati szint közös 
felelősségét jelentik. Ezért a partnerségek és az 
együttműködés kulcsfontosságúak az emberi jogok 
sikeres végrehajtása szempontjából. Számos olyan 
nemzeti, uniós és nemzetközi szervezet létezik, amely 
támogathatja a városokat és együttműködhet velük az 
emberi jogok terén.

HOGYAN?
Működjünk együtt az 
emberi jogok terén nemzeti 
kormányunkkal, nemzeti 
emberi jogi intézményünkkel, 
esélyegyenlőségi 
szervünkkel vagy 
ombudsmani szervünkkel, 
a civil társadalommal és a 
tudományos körökkel.

Osszuk meg tapasztalatainkat 
és a levont tanulságokat 
az EU-val és a nemzetközi 
szervezetekkel (pl. az ENSZ-
szel, az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezettel, 
az Európa Tanáccsal, valamint 
az uniós intézményekkel és 
szervekkel).

Működjünk együtt más 
városokkal és régiókkal, 
például olyan hálózatokon 
keresztül, amelyeknek a 
városunk is tagja.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Torinó koordinálja az olasz régiók, autonóm 
tartományok és helyi önkormányzatok hálózatát 
(RE.A.DY). A hálózat segít a szexuális irányultságon 
és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés 
megelőzésében, leküzdésében és felszámolásában.

2021-ben Hollandia a nemzeti cselekvési terv részeként 
elindította a települések emberi jogi platformját. Ez az 
önkormányzatok, a tudományos körök és a kormány 
szövetségének közös kezdeményezése, amelynek 
célja a gyakorlatok cseréjének megkönnyítése. 
Svédországban a helyi és regionális emberi jogi 
szakértők széles hálózata rendszeresen találkozik 
emberi jogi kérdések megvitatása és az ígéretes 
gyakorlatok megosztása céljából. A hálózatot egy 
szakpolitikai és operatív fejlesztési együttműködési 
platform támogatja, amelyet a Svéd Helyi 
Önkormányzatok és Régiók Szövetsége hozott létre a 
Raoul Wallenberg Intézettel együttműködésben.
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http://www.reteready.org/
http://www.reteready.org/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/documenten/publicaties/2019/12/12/nationaal-actieplan-mensenrechten-2020
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/mensenrechten-nederland
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/manskligarattigheterbloggen.49007.html?kategori=M%C3%A4nskliga+r%C3%A4ttigheter
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/manskligarattigheterbloggen.49007.html?kategori=M%C3%A4nskliga+r%C3%A4ttigheter
https://skr.se/skr/tjanster/bloggarfranskr/manskligarattigheterbloggen.49007.html?kategori=M%C3%A4nskliga+r%C3%A4ttigheter
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Zágrábban az önkormányzat együttműködött 
a fogyatékossággal élő személyek különböző 
szövetségeivel, a Zágrábi Egyetemmel és az informatikai 
magánszektorral egy olyan mobilalkalmazás létrehozása 
érdekében, amely megkönnyíti a fogyatékossággal élő 
személyek számára az épületekhez, az utcákhoz és a 
tömegközlekedéshez való hozzáférést.

Kölnben az Emberi Jogi Város Kezdeményezés egy 
olyan független, alulról szerveződő szervezet, amelynek 
az a célja, hogy segítse az emberi jogi fellépések 
megvalósítását, és mozgósítsa a várost, hogy emberi 
jogi várossá váljon.

Norvégiában az NHRI projektet indított annak 
érdekében, hogy felhívja a városok és régiók figyelmét 
nemzetközi emberi jogi kötelezettségeikre, azok 
teljesítésének módjára és az emberi jogi városokkal 
kapcsolatos megközelítésre.

Aghia Varvara (Görögország), Mátraverebély 
(Magyarország), valamint Rakytník és Hrabušice 
(Szlovákia) városának célja a romák és a tágabb 
népesség közötti kapcsolatok javítása volt. Ezek a 
városok hozzájárultak az FRA Local Engagement 
for Roma Inclusion (Helyi szerepvállalás a romák 
integrációjáért) (LERI) elnevezésű projektjéhez azáltal, 
hogy e városok mindegyikében a közösségfejlesztésre 
összpontosító, részvételen és fellépésen alapuló kutatási 
projektet dolgoztak ki. Az FRA-projekt 11  tagállamban 
összesen 22 településre terjedt ki.

A LEGFONTOSABB FORRÁS
• Ten points to advance a 

common agenda on local 
governments and human 
rights (Tíz pont a helyi 
önkormányzatokra és az 
emberi jogokra vonatkozó 
közös menetrend), az ENSZ 
Emberi Jogi Hivatala (OHCHR) 
és az Egyesült Városok 
és Helyi Önkormányzatok 
(UCLG-CSIPDHR)
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https://zeroproject.org/view/project/39c63ae9-ad4a-ec11-8c62-000d3ab5a6d0
https://initiative-menschenrechtsstadt-koeln.de/
https://www.nhri.no/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-working-with-roma_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-working-with-roma_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-working-with-roma_en.pdf
https://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-multi-annual-roma-programme
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
https://www.uclg-cisdp.org/en/news/united-nations-and-uclg-partnership-human-rights-ten-points-advance-common-agenda-local
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 Az FRA Local Engagement for Roma Inclusion elnevezésű projektje.
A roma fiatalok megvitatják az etnikumok közötti kapcsolatokat Aghia 
Varvara (Görögország) polgármesterével.
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Eszközök ―
Az emberi jogi munkát 
támogató módszerek és 
erőforrások
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Az emberi jogok 
érvényesítése 
a városi 
munkában és 
tevékenységekben

Az emberi jogok érvényesítése azt jelenti, hogy azokat a 
közigazgatáson és a város munkáján belül horizontálisan 
kell kezelni. Az emberi jogi keret kulcsfontosságú 
elemeként mérlegelni kell a stratégiák, szakpolitikák, 
döntések és napi tevékenységek során történő általános 
érvényesítést. Konkrét témákhoz is kapcsolódhat, például 
a nemek közötti egyenlőséghez, amely a nemek közötti 
egyenlőség általános érvényesítése néven is ismert.

HOGYAN?
Az emberi jogok általános 
érvényesítése akkor 
valósítható meg a legjobban, 
ha azt a város vezetői hivatalos 
formába öntik és támogatják.

A városi szervezeti 
egységeken belül vitassuk 
meg, hogy miként lehetne az 
emberi jogokat a legjobban 
integrálni a munkájukba, és 
építsünk a sikeres példákra a 
további bővülés érdekében.

Alakítsuk ki az információcserét 
szolgáló emberi jogi 
kapcsolatok hálózatát.

GYAKORLATI PÉLDÁK

A Helyi Önkormányzatok és Régiók Svéd Szövetsége 
támogatja tagjait abban, hogy emberi jogi oktatás és 
egy internetes platform révén miként építhetik be 
az emberi jogi szempontokat a kormányzásba, az 
irányításba és a szolgáltatásnyújtásba.

Spanyolországban a Fuenlabrada a helyi rendőrség 
munkájában érvényesíti a közösségi rendfenntartás 
elveit és az alapvető jogokat azáltal, hogy szakoso-
dott egységet, sokszínűségi és befogadási politikákat, 
valamint a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdel-
met célzó intézkedéseket hoz létre. A város emellett a 
különböző csoportok (pl. LMBTIQ, migránsok) jogaival 
kapcsolatos kapacitásokat épít ki, és hozzájárul a jogo-
kon alapuló közösségi rendfenntartás eszközeihez.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Children’s rights 

mainstreaming (A 
gyermekek jogainak 
érvényesítése), Európa 
Tanács

• A nemek közötti egyenlőség 
érvényesítése a helyi 
önkormányzatokban – bevált 
gyakorlatok, UN-Habitat
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https://skr.se/skr/tjanster/englishpages/activities/humanrightshrmainstreaminghumanrights/hrplatform.13088.html
https://skr.se/skr/tjanster/englishpages/activities/humanrightshrmainstreaminghumanrights.13318.html
https://rm.coe.int/community-policing-an-intercultural-approach-to-urban-safety-report-of/1680925cbf
https://rm.coe.int/community-policing-an-intercultural-approach-to-urban-safety-report-of/1680925cbf
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-rights-mainstreaming
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-rights-mainstreaming
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-rights-mainstreaming
https://www.coe.int/en/web/children/children-s-rights-mainstreaming
https://www.local2030.org/library/54/Gender-Mainstreaming-in-Local-Authorities-%E2%80%93-Best-Practices.pdf
https://www.local2030.org/library/54/Gender-Mainstreaming-in-Local-Authorities-%E2%80%93-Best-Practices.pdf
https://www.local2030.org/library/54/Gender-Mainstreaming-in-Local-Authorities-%E2%80%93-Best-Practices.pdf
https://www.local2030.org/library/54/Gender-Mainstreaming-in-Local-Authorities-%E2%80%93-Best-Practices.pdf
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Az emberi jogokon 
alapuló megközelítés 
alkalmazása a városi 
tevékenységek során

Az emberi jogokon alapuló megközelítés olyan 
koncepcionális keret, amely elősegíti az emberi jogok 
tiszteletben tartásának és védelmének gyakorlati 
lépésekben és tevékenységekben való gyakorlati 
megvalósítását. Alapjául a nemzetközi szabványokból 
és normákból eredő jogok rendszere szolgál. Az 
eredményekkel és az azok elérésére irányuló folyamattal 
foglalkozik, emberi jogi szemszögből.

HOGYAN?
Osszuk meg más városokkal 
az emberi jogokon alapuló 
megközelítésnek a munkánkba 
való integrálásával kapcsolatos 
tapasztalatainkat. 

Vonjunk be szakértőket 
az emberierőforrás-alapú 
megoldások városi munkába 
történő integrálásába. 

Biztosítsuk, hogy a városi 
munka az emberi jogokon 
alapuló megközelítés 
következőkben felsorolt elveire 
támaszkodjon a döntések és a 
szakpolitikák során: általános 
érvényesítés, egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
részvétel, jogszerűség, 
elszámoltathatóság és 
átláthatóság.

GYAKORLATI PÉLDÁK

A svéd Västra Götaland régió az emberi jogi cselekvési 
terve és projektjei kapcsán az emberi jogokon alapuló 
megközelítés elveire támaszkodott, ideértve a betegek 
és az egészségügyi személyzet bevonásával végzett, 
pszichiátriai ellátással kapcsolatos projektet is.

A mesterséges intelligencia területén Amszterdam 
és Helsinki figyelembe vette az emberi jogokon 
alapuló megközelítés elveit, például az algoritmusok 
és mesterségesintelligencia-rendszerek használatának 
módjára vonatkozó nyilvántartások létrehozásakor.

2021-ben Barcelona megszervezte első részvételi 
költségvetési programját, amelyen mintegy 40  000 
regisztrált, legalább 14 éves helyi lakos vett részt..

A LEGFONTOSABB FORRÁSOK
• Methodology guide: City of 

human rights – the Barcelona 
model (Módszertani útmutató: 
emberi jogi város – a 
barcelonai modell), Barcelona

• Frequently asked questions 
on a human rights-based 
approach to development 
cooperation (Gyakran 
feltett kérdések a 
fejlesztési együttműködés 
emberi jogokon alapuló 
megközelítéséről), az ENSZ 
Emberi Jogi Hivatala, OHCHR

• Guiding principles for 
a human rights-based 
approach on public services 
(A közszolgáltatások 
emberi jogokon alapuló 
megközelítésének vezérelvei), 
az EU Tanácsának portugál 
elnöksége
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https://www.vgregion.se/en/regional-development/areas/human-rights/plan-for-human-rights/
https://www.vgregion.se/en/regional-development/areas/human-rights/plan-for-human-rights/
https://citiesfordigitalrights.org/city/amsterdam
https://citiesfordigitalrights.org/city/helsinki
https://www.themayor.eu/en/a/view/helsinki-and-amsterdam-with-first-ever-ai-registries-5982
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/participation/participatory-budgets-to-make-76-citizen-proposals-become-reality_1081577.html
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/participation/participatory-budgets-to-make-76-citizen-proposals-become-reality_1081577.html
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/WEB_Manual_DDHH_A5_ENG.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNLQ0sgAAH8s8%2FAUAAAA%3D
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Tudásfejlesztés képzés 
és emberi jogi oktatás 
révén

A képzés és az emberi jogi oktatás segíthet a kapacitások 
fejlesztésében, valamint abban, hogy a városi 
közigazgatást és más helyi szereplőket felvértezzen az 
emberi jogok védelméhez és végrehajtásához szükséges 
ismeretekkel és készségekkel. A képzésbe bevonhatók 
választott képviselők, vezetők, alkalmazottak és helyi 
szakmai csoportok (pl. rendőrség, tanárok, egészségügyi 
dolgozók, szociális lakhatással foglalkozó szervezetek).

HOGYAN?
Kerüljük el a hagyományos, 
„utasító jellegű” emberi 
jogi képzést, amely nem 
kapcsolódik egy konkrét 
kontextushoz, mivel fennáll 
annak a veszélye, hogy nem 
lesz hatékony.

Az emberi jogokat integráljuk 
a választott képviselők, a 
közigazgatási vezetők és 
személyzet bevezető és 
általános képzésébe.

Illusztráljuk az emberi jogok 
előnyeit a szolgáltatásnyújtás 
terén.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Bordeaux létrehozott egy „sokszínűségi címkét”, hogy 
népszerűsítse a munkaerő-felvétel, a szakmai fejlődés, 
a szerződéskötés és a kommunikáció terén bevált 
gyakorlatokat. A város a személyzet képzésére és a 
sokszínűségre vonatkozó rendelkezéseket is bevezetett 
a közbeszerzési eljárások tekintetében.
Koppenhága a helyi szakmai szervezetekkel 
együttműködve képzéseket szervezett az éjszakai 
klubokban, bárokban és éttermekben dolgozó 
kidobóemberek, biztonsági őrök és egyéb személyzet 
számára a megkülönböztetés, az elkerülési lehetőségek 
és az esetleges konfliktusok deeszkalálása érdekében.
Nürnberg képzéseket szervez az iskolákban, valamint 
emberi jogi oktatási munkát szervez fiataloknak és 
más csoportoknak, például a gyermekekkel vagy 
idősekkel foglalkozóknak, a rendőrségnek, a fegyveres 
erőknek és a közigazgatásnak.

A LEGFONTOSABB FORRÁS
• Developing human rights 

narratives to counter 
hate speech (Emberi jogi 
narratívák kidolgozása 
a gyűlöletbeszéd elleni 
küzdelem érdekében), a 
kiképzők képzése, Európa 
Tanács

14 ES
ZK

Ö
ZÖ

K

14
15
16
17

19
18

20

https://www.bordeaux.fr/p81908/lutte-contre-les-discriminations#labellisation
https://www.horesta.dk/presseklip/2021/maj/organisationer-giv-alle-koebenhavns-restauratoerer-den-udvidede-udeservering-tilbage/
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/menschenrechtsbuero_en.html
https://www.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/menschenrechtsbildung_en.html
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
https://www.coe.int/en/web/inclusion-and-antidiscrimination/wecan4hrs
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Az emberi jogok 
figyelembevétele 
a költségvetés-
tervezésben és a 
közbeszerzésben

Az emberi jogi költségvetés-tervezés azt jelenti, hogy az 
emberi jogi elveket a költségvetési munka valamennyi 
szakaszában figyelembe kell venni. Ez biztosítja, hogy 
a költségvetési előirányzat hozzájáruljon a város 
emberi jogi prioritásaihoz. Hozzájárul továbbá az 
emberek részvételének növeléséhez, ezáltal javítva az 
elszámoltathatóságot és az átláthatóságot. A közbeszerzési 
eljárások során az emberi jogi rendelkezések biztosítják, 
hogy a külső szolgáltatók olyan szolgáltatásokat 
nyújtsanak, amelyek érvényesítik és tiszteletben tartják 
az emberi jogokat. 

HOGYAN?
Szerepeltessünk megbízható 
adatokat a költségvetési 
információkban az állami fellépést 
igénylő területek azonosítása 
érdekében.

Szerepeltessünk az emberi jogi 
normák tiszteletben tartására 
és érvényesítésére vonatkozó 
rendelkezéseket a közbeszerzési 
szabályokban. 

Nincs szükség új költségvetés-
tervezési folyamat létrehozására; 
ehelyett integráljuk az emberi 
jogokat a meglévő költségvetési 
eljárásokba.

GYAKORLATI PÉLDA

Bécs 2006 óta foglalkozik a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-tervezéssel a 
nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésére 
irányuló szakpolitikájának részeként. A folyamat 
azt vizsgálja, hogy ki részesül a költségvetési 
előirányzatokból, és ezáltal segít biztosítani a pénzügyi 
tervezés nemek közötti egyensúlyát.

A LEGFONTOSABB FORRÁSOK
• Realizing human rights 

through government 
budgets (Az emberi jogok 
érvényesítése a kormányzati 
költségvetésekben), az ENSZ 
Emberi Jogi Hivatala, OHCHR

• What is human rights budget 
work? (Hogyan működik az 
emberi jogi költségvetés?), Skót 
Emberi Jogi Bizottság

• Public procurement and human 
rights (Közbeszerzés és emberi 
jogok), valamint Driving change 
through public procurement: 
A toolkit on human rights for 
procurement policy makers 
and practitioners (Emberi jogi 
eszköztár a közbeszerzési 
politikaformálók és a gyakorlati 
szakemberek számára), Dán 
Emberi Jogi Intézet
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https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RealizingHRThroughGovernmentBudgets.pdf
https://www.scottishhumanrights.com/projects-and-programmes/human-rights-budget-work/
https://www.scottishhumanrights.com/projects-and-programmes/human-rights-budget-work/
https://www.scottishhumanrights.com/projects-and-programmes/human-rights-budget-work/
https://www.humanrights.dk/projects/public-procurement-human-rights
https://www.humanrights.dk/projects/public-procurement-human-rights
https://www.humanrights.dk/projects/public-procurement-human-rights
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/dihr_toolkit_public_procurement_2020_webaccessible.pdf
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/dihr_toolkit_public_procurement_2020_webaccessible.pdf
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Helyi emberi jogi 
cselekvési terv 
kidolgozása és 
végrehajtása

Az emberi jogok védelme és végrehajtása hosszú, illetve 
rövid távú fellépést igényel. A helyi cselekvési terv segít 
a helyi szükségleteken és érdekeken alapuló fellépések, 
szakpolitikák és kezdeményezések megtervezésében 
és végrehajtásában. A csomagnak rövid és hosszú távú 
konkrét célokat, az elérésükre irányuló tevékenységeket 
és a hatásuk mérését segítő mutatókat kell tartalmaznia.

HOGYAN?
Hozzunk létre az adott helyzet 
értékelésére szolgáló jelenlegi 
alapforgatókönyvet, amely 
azonosítja a jelenlegi emberi 
jogi hiányosságokat, és 
lehetővé teszi az előrehaladás 
időbeli mérését.

Vonjuk be a helyi érdekelt 
feleket a közigazgatáson 
belül és kívül, beleértve 
a frontvonalban dolgozó 
munkatársakat is, hogy jobban 
megértsük, mi működik a 
legjobban, valamint alakítsuk 
ki a közös felelősségviselést és 
a megosztott felelősséget.

Kapcsoljuk össze helyi 
cselekvési tervünket a 
vonatkozó nemzeti, uniós és 
nemzetközi szakpolitikákkal és 
stratégiákkal. 

GYAKORLATI PÉLDÁK

Madrid helyi emberi jogi stratégiai tervet dolgozott 
ki a 2017–2019-es időszakra. A terv a polgárokkal, a 
közigazgatással és a civil társadalommal folytatott 
konzultációkra építve 22  célt és jogot tartalmaz öt 
tematikus területen.

Bordeaux a megkülönböztetés elleni küzdelmet 
szolgáló cselekvési tervet dolgozott ki, amely 
felhasználja az egyénekkel és nem kormányzati 
szervezetekkel folytatott kerekasztal-megbeszélések 
és párbeszédek során gyűjtött bizonyítékokat, valamint 
az egyenlőség és a megkülönböztetés elleni küzdelem 
megfigyelőközpontjának felmérését.

Utrechtben első alkalommal egy 2011-es tanulmány 
vizsgálta meg az önkormányzati munka és az emberi 
jogok közötti kapcsolatot. A tanulmány segített 
feltérképezni a város munkáját és az emberi jogokat, és 
kiindulási alapként is szolgált..

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Handbook on national 

human rights plans of action 
(Kézikönyv a nemzeti 
emberi jogi cselekvési 
tervekről), az ENSZ Emberi 
Jogi Hivatala, OHCHR

• National human rights action 
plans in the EU (Nemzeti 
emberi jogi cselekvési 
tervek az EU-ban), FRA
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Descriptivos/ficheros/PlanDDHH_Madrid.pdf
https://www.bordeaux.fr/p81908/lutte-contre-les-discriminations
https://www.bordeaux.fr/p81908/lutte-contre-les-discriminations
https://uclg-cisdp.org/sites/default/files/documents/files/2021-06/UtrechtHumanRights.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2020_outcome-report-wp-national-human-rights-action-plans.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2020_outcome-report-wp-national-human-rights-action-plans.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2020_outcome-report-wp-national-human-rights-action-plans.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2020_outcome-report-wp-national-human-rights-action-plans.pdf
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A helyi döntések  
emberi jogokkal való 
összeegyeztethetősé-
gének ellenőrzése 

A városoknak és más helyi önkormányzatoknak 
kötelezettségeik vannak. Ez azt jelenti, hogy biztosítaniuk 
kell, hogy döntéseik, szakpolitikáik és tevékenységeik 
megfeleljenek az emberi jogoknak. Ezt a következő 
módokon lehet ellenőrizni:

 ― biztosítsuk, hogy munkájuk tiszteletben tartja és 
végrehajtja a nemzeti, uniós és nemzetközi jogban 
megállapított kötelezettségeket;

 ― értékeljük a helyi intézkedések által kiváltható 
negatív és pozitív emberi jogi hatásokat 
(előzetesen);

 ― hozzunk létre mechanizmusokat az emberi jogokra 
gyakorolt pozitív és negatív hatások értékelésére 
és az ennek megfelelő fellépésre (utólag).

HOGYAN?
Kérjünk szakértői tanácsot a 
döntések lehetséges emberi 
jogi hatásainak előzetes 
értékeléséhez. 

Vonjunk be szakterületenként 
független szakértőket vagy 
szakembereket, mivel 
a független tanácsadás 
kulcsfontosságú a hitelesség 
szempontjából.

Biztosítsuk a folyamat és 
eredményei átláthatóságát. 

GYAKORLATI PÉLDÁK

Grazban az Emberi Jogi Tanács nyomon követi az emberi 
jogokat, és azokról évente jelentést tesz, a választási 
kampányok keretében is, felmérve, hogy az egyes 
politikai pártok választási anyagai, beszédei és interjúi 
megfelelnek-e az emberi jogoknak.

Swansea-ben az „ellenőrzési tanácsosok” által 
irányított ellenőrzési folyamat segít a kabinet tagjainak 
elszámoltatásában, az emberek véleményének 
közvetítésében és a közszolgáltatások nyújtásának 
javításában.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK

• Ajánlás a helyi és regionális 
szinten megválasztott 
képviselők és választott 
testületek demokratikus 
elszámoltathatóságáról, 
Európa Tanács

• Különböző útmutatók és 
füzetek, például a helyi 
szavazati jogok, a korrupció 
megelőzése, a Helyi és 
Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa, Európa Tanács
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https://www.graz.at/cms/beitrag/10153819/7771489/Menschenrechtsbeirat_in_Graz.html
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/
http://www.wahlkampfbarometer-graz.at/
https://www.swansea.gov.uk/scrutiny
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a57739
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a57739
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a57739
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a57739
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a57739
https://www.coe.int/en/web/congress/publications
https://www.coe.int/en/web/congress/publications


3938

A város munkájának 
részvételen alapuló 
nyomon követése és 
értékelése

A helyi közigazgatásoknak rutinszerűen értékelniük 
kell, hogy szakpolitikáik és fellépéseik hogyan érintik az 
emberi jogokat. A nyomon követés és az értékelés révén 
a városok azonosíthatják, hogy mi működik a legjobban, 
feltárhatják a további fellépést igénylő kérdéseket, 
segíthetnek új ötleteket generálni, és növelhetik a 
közszolgáltatások elszámoltathatóságát és átláthatóságát. 
Ez növeli a közbizalmat.

HOGYAN?
Vizsgáljuk meg, hogyan lehet a 
legjobban nyomon követni és 
értékelni a szakpolitikákat saját 
helyi környezetünkben.

Használjuk fel a meglévő 
mutatókereteket (pl. a 
fenntartható fejlődési célokat) 
vagy a tematikus kérdésekkel 
kapcsolatos felülvizsgálati 
mechanizmusokat 
(pl. interkulturális 
jelleg, egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség, 
a gyermekek jogai, a romák 
befogadása).

Vonjuk be a 
kedvezményezetteket és a civil 
társadalmat a folyamatba.

GYAKORLATI PÉLDÁK

Lund 2020 és 2021 közötti időszakra vonatkozó 
megkülönböztetésmentességi cselekvési terve a 
2019–2020-as terv értékelésén alapult. A diákoktól, 
tanároktól és más munkatársaktól felmérések 
révén kapott visszajelzések hozzájárultak az új terv 
kidolgozásához.
Bonn felhasználta a német városokra, kerületekre és 
településekre vonatkozó mutatók keretrendszerét, 
hogy segítsen a városnak átlátható módon nyomon 
követni a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos 
munkája során elért eredményeket.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Emberi jogi mutatók – 

útmutató a méréshez és a 
végrehajtáshoz, az ENSZ 
Emberi Jogi Hivatala, OHCHR

• Monitoring and evaluating 
national urban policy: 
A guide (A nemzeti 
várospolitika nyomon 
követése és értékelése: 
útmutató), UN-Habitat

• Intercultural cities index 
(Az interkulturális városok 
indexe), Interkulturális 
városok program, Európa 
Tanács
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https://lund-se.translate.goog/forskola-och-skola/elevhalsa-extra-stod-och-forsakringar/mobbning-trygghet-och-sakerhet?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu-HU
https://lund-se.translate.goog/forskola-och-skola/elevhalsa-extra-stod-och-forsakringar/mobbning-trygghet-och-sakerhet?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu-HU
http://www.cib-uclg.org/news/association-german-cities-creates-sdg-portal-measure-impact
http://www.cib-uclg.org/news/association-german-cities-creates-sdg-portal-measure-impact
https://www.bonn.de/microsite/en/international-profile/sutainability-cluster/voluntary-local-review.php
https://www.bonn.de/microsite/en/international-profile/sutainability-cluster/voluntary-local-review.php
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
https://unhabitat.org/monitoring-and-evaluating-national-urban-policy-a-guide
https://unhabitat.org/monitoring-and-evaluating-national-urban-policy-a-guide
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/about-the-index


4140

Az emberek 
figyelmének felhívása 
az emberi jogokra

Az emberi jogok érvényesítéséhez közbizalomra és 
támogatásra van szükség. A városok úgy profitálhatnak 
ezekből, hogy általános figyelemfelhívó kampányok, 
valamint – például tanároknak, a rendőrségnek vagy az 
egészségügyi szolgáltatóknak – célzott kezdeményezések 
révén hatékonyan kommunikálják és előmozdítják az 
emberi jogokat.

HOGYAN?
Meséljük el a statisztikák 
mögött meghúzódó emberi 
történetet.

Nevezzük meg azokat a 
„bajnokokat”, akik hitelesen 
közvetíthetik üzenetünket. 
Lehetnek közösségi vezetők, 
véleményformálók vagy olyan 
személyek, akiknek a jogai 
érintettek.

Ünnepeljük meg a 
sikeres alulról szerveződő 
kezdeményezéseket (pl. 
díjak, pénzdíjak, emberi jogi 
címkék, sport- vagy kulturális 
események révén).

GYAKORLATI PÉLDÁK

Barcelona híresztelések elleni stratégiája szerves 
részét képezi a város átfogó megközelítésének, 
amelynek célja az egyenlőség előmozdítása, valamint 
a megkülönböztetés és a gyűlölet elleni küzdelem. 
A stratégia hozzájárul a híresztelések, előítéletek és 
sztereotípiák tudatosításához és leleplezéséhez, a 
híresztelések elleni eszközöket és forrásokat biztosít, 
valamint előmozdítja a kultúrák közötti kapcsolatokról 
szóló párbeszédet.

Gdańsk évente megszervezi a demokrácia hetét, 
amelynek során vitákra, műhelyértekezletekre, 
megbeszélésekre és átvilágításokra kerül sor a részvétel, 
a demokrácia és az emberi jogok megünneplése céljából. 
A Régiók Európai Bizottságával együttműködésben 
a város 2021-ben bevezette a Paweł Adamowicz 
polgármester díjat is, amelynek célja a szabadság, 
a szolidaritás és az egyenlőség előmozdítása terén 
tanúsított bátorság és kiválóság elismerése.

A LEGFONTOSABB 
FORRÁSOK
• Toolkit for human rights 

speech (Eszköztár az emberi 
jogi közbeszédhez), Európa 
Tanács

• Alternative narratives and 
inclusive communication 
(Alternatív narratívák és 
inkluzív kommunikáció), 
Interkulturális városok 
program, Európa Tanács

• Positive Input: your practical 
guide to dealing with 
disinformation (Pozitív 
input: gyakorlati útmutató a 
dezinformáció kezeléséhez), 
FRA
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https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/en/barcelona-diverse-city/bcn-anti-rumour-strategy
https://www.gdansk.pl/tydzien-demokracji
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx
https://pjp-eu.coe.int/en/web/human-rights-speech/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/human-rights-speech/home
https://pjp-eu.coe.int/en/web/human-rights-speech/home
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/alternative-narratives-and-inclusive-communication
https://fra.europa.eu/en/video/2022/positive-input-your-practical-guide-dealing-disinformation
https://fra.europa.eu/en/video/2022/positive-input-your-practical-guide-dealing-disinformation
https://fra.europa.eu/en/video/2022/positive-input-your-practical-guide-dealing-disinformation
https://fra.europa.eu/en/video/2022/positive-input-your-practical-guide-dealing-disinformation
https://fra.europa.eu/en/video/2022/positive-input-your-practical-guide-dealing-disinformation
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A nemzetközi emberi jogi szervezetek 
Európa-szerte összefogtak az FRA-
val, és felsorakoztak „az emberi 
jogok hatékony kommunikációjának 
10 kulcstényezője” mögött.
Ezek a kulcstényezők a közös 
értékek megfogalmazásával, 
koalíciók létrehozásával, a remények 
kiaknázásával és a nyelvhasználat 
révén történő vezetéssel kapcsolatosan 
folytatott munka alapvető elemei. 
További információk a videók lejátszási 
listájában (2021) és a füzetben (2018) 
találhatók.
A gyermekmunka megszüntetésére 
irányuló kampányban például a Glasnost 
reklámügynökség, a Hivos People 
Unlimited és a hágai önkormányzat 
ügyesen használta fel az Instagram 
véleményformálóinak friss hangjait 
üzenete terjesztésére. Azzal, hogy 
„az üzenetüket hiteles hangon 
közvetítették”, a kezdeményezés 
több mint 100 000 követőt ért el, 
és felkeltette a fiatal közönség és a 
fősodorbeli média figyelmét.

Az emberi jogokért 
való kiállás soha nem 
volt még ilyen fontos!

19
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMjtrRo5niNJc5ZZfHmCeWzYLZgwhDBa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMjtrRo5niNJc5ZZfHmCeWzYLZgwhDBa
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/10-keys-effectively-communicating-human-rights
https://vimeo.com/212261949
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Transznacionális 
együttműködés és 
hozzájárulás a városok 
közötti emberi jogi 
cserékhez és egymástól 
való tanuláshoz

A városok és más helyi önkormányzatok az emberi jogi 
munka innovációs laboratóriumai. A partneri eszmecserék, 
a testvérvárosi kapcsolatok és a hálózatokon belüli hálózati 
cserék segíthetnek a közös kihívások és megoldások 
megosztásában, a kölcsönös tanulás támogatásában és 
az emberi jogok „lokalizálásához” szükséges kapacitások 
kiépítésében.

HOGYAN?
A különböző témákkal 
foglalkozó városi hálózatok 
azonosíthatnák és 
szerepeltethetnék az emberi 
jogi szempontokat.

Az EU „Polgárok, egyenlőség, 
jogok és értékek” programja 
finanszírozást biztosít 
a városok számára a 
kapacitásépítéshez, az értékek 
előmozdításához, a polgári 
részvétel támogatásához stb.

A városok fontolóra vehetik, 
hogy közösen dolgozzanak 
ki címkét vagy akkreditációs 
eljárást azon városok számára, 
amelyek megfelelnek az 
uniós emberi jogi városok 
keretének.

GYAKORLATI PÉLDÁK

A Szabad Városok Paktuma Pozsonyt, Budapestet, 
Prágát és Varsót fogja össze a demokrácia, a pluralizmus, 
a nyitottság és a kulturális sokszínűség előmozdítása 
érdekében. 2021-ben 20  város csatlakozott a 
kezdeményezéshez, többek között Amszterdam, 
Barcelona, Firenze, Frankfurt, Gdańsk, Ljubljana, 
Mannheim, Párizs, Rijeka, Stuttgart, Bécs, illetve 
Zágráb. A paktum segít megszólítani az EU-t a közös 
érdeklődési területeken, összevonni az erőforrásokat 
és együttműködési lehetőségeket kínálni különböző 
témákban (pl. fenntarthatóság, társadalmi inklúzió, 
digitális menetrend).

Az Eurocities szociális ügyekkel foglalkozó fórum 
digitális platformot indított, hogy segítse a hálózat 
tagjait az emberi jogokkal és az emberi jogi város 
kezdeményezéssel kapcsolatos információcsere 
támogatásában.

20

A LEGFONTOSABB FORRÁS

• A legfontosabb 
transznacionális hálózatok 
felsorolása ezen útmutató 
végén található.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2021-human-rights-cities-in-the-eu_en.pdf
https://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/pact-of-free-cities.aspx
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/the-island-in-illiberal-storm-is-getting-bigger/
https://eurocities.eu/latest/highlights-from-social-affairs-forum/
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További hasznos források

• A human rights-based approach to data 
(Az adatok emberi jogokon alapuló 
megközelítése), az ENSZ Emberi Jogi Hivatala, 
OHCHR

• Annual human rights indicator report (Az 
emberi jogi mutatókról szóló éves jelentés), 
York Emberi Jogi Város Koalíciója

• Bringing human rights home: How state and 
local governments can use human rights 
to advance local policy (Az emberi jogok 
érvényre juttatása: Hogyan használhatják fel 
az állami és helyi önkormányzatok az emberi 
jogokat a helyi politika előmozdítására), 
Columbia Law School, Emberi Jogi Intézet

• Kommunikáció az emberi jogokról, a Nemzeti 
Emberi Jogi Intézmények Európai Hálózata

• A befogadás és a sokszínűség európai 
fővárosai díj, EU

• Öt lépés a helyes irányba – az emberi 
jogokon alapuló megközelítés, Västra 
Götaland régió

• Gender budgeting: Step-by-step toolkit (A 
nemek közötti szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezés: fokozatos eszköztár), 
a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

• Gwangju guiding principles for a human 
rights city (Gwangju irányadó elvei emberi 
jogi városok számára), az emberi jogi 
városok 2014. évi világfóruma (Gwangju, 
Dél-Korea)

• Kézikönyvek az emberi jogokról (pl. 
adatvédelem, a gyermek jogai), FRA

• Human rights and local government – lessons 
from human rights cities in Europe (Emberi 
jogok és helyi önkormányzatok – az európai 
emberi jogi városok tanulságai), Emberi Jogi 
Központ, Essexi Egyetem

• Human rights-based approach to 
programming (A programozás emberi 
jogokon alapuló megközelítése), az 
ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális 
Szervezete, UNESCO

• Human rights cities (Emberi jogi városok), 
Népmozgalom az emberi jogok oktatásáért

• Human rights cities and regions – Swedish 
and international perspectives (Emberi jogi 
városok és régiók – svéd és nemzetközi 
perspektíva), Raoul Wallenberg Intézet és 
a Helyi Önkormányzatok és Régiók Svéd 
Szövetsége

• Human rights cities indicators (Az emberi 
jogi városok mutatói), Raoul Wallenberg 
Intézet

• Human rights handbook (Emberi 
jogi kézikönyv) 1. kötet: Fighting 
against discrimination (Küzdelem a 
megkülönböztetés ellen) és 2. kötet: Social 
rights (Szociális jogok), Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusa, Európa 
Tanács

• Human rights go local! (Az emberi jogok 
helyi szintű érvényesítése), az emberi jogok 
helyi és regionális szintű előmozdításával 
foglalkozó nemzetközi központ az UNESCO 
égisze alatt

• Indicators and data for human rights and 
sustainable development (Az emberi jogokra 
és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
mutatók és adatok), Dán Emberi Jogi Intézet

• Making rights real - a guide for local 
and regional authorities (A jogok valóra 
váltása – útmutató a helyi és regionális 
önkormányzatok számára), FRA

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf
https://www.yorkhumanrights.org/current-work/human-rights-indicator-report/
https://www.yorkhumanrights.org/current-work/human-rights-indicator-report/
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://dokumen.tips/documents/how-state-local-governments-can-use-human-rights-to-.html?page=1
https://ennhri.org/our-work/topics/communicating-human-rights/
https://eudiversity2022.eu/
https://eudiversity2022.eu/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ff109499-48fd-4377-bb46-84fbbb652d37/5 steps in the right direction.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ff109499-48fd-4377-bb46-84fbbb652d37/5 steps in the right direction.pdf?a=false&guest=true
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=HumanRightsPolicy_en&wr_id=5
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=HumanRightsPolicy_en&wr_id=5
http://www.whrcf.org/bbs/board.php?bo_table=HumanRightsPolicy_en&wr_id=5
https://fra.europa.eu/en/products/search?pub_type%5B%5D=1286&field_fra_publication_publisher_target_id%5B%5D=81&year=&year_to=&combine=&sort_by=field_fra_published_at_value&sort_order=DESC
https://www.essex.ac.uk/-/media/documents/departments/law/essex-human-rights-centre-human-rights-cities-report-september-2021.pdf?la=en
https://www.essex.ac.uk/-/media/documents/departments/law/essex-human-rights-centre-human-rights-cities-report-september-2021.pdf?la=en
https://www.essex.ac.uk/-/media/documents/departments/law/essex-human-rights-centre-human-rights-cities-report-september-2021.pdf?la=en
https://www.essex.ac.uk/-/media/documents/departments/law/essex-human-rights-centre-human-rights-cities-report-september-2021.pdf?la=en
https://en.unesco.org/human-rights/hrba
https://en.unesco.org/human-rights/hrba
https://en.unesco.org/human-rights/hrba
https://www.facebook.com/Pdhre/
https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/Human-Rights-Cities-web.pdf
https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/Human-Rights-Cities-web.pdf
https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/Human-Rights-Cities-web.pdf
https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/03/Human-Rights-Cities-web.pdf
https://rwi.lu.se/publications/human-rights-cities-indicators/
https://rwi.lu.se/publications/human-rights-cities-indicators/
https://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094
https://rm.coe.int/human-rights-handbook-for-local-and-regional-authorities-vol-2-social-/1680a1950a
https://www.humanrightsgolocal.org/
https://www.humanrightsgolocal.org/
https://www.humanrights.dk/publications/indicators-data-human-rights-sustainable-development-0
https://www.humanrights.dk/publications/indicators-data-human-rights-sustainable-development-0
https://www.humanrights.dk/publications/indicators-data-human-rights-sustainable-development-0
https://www.humanrights.dk/publications/indicators-data-human-rights-sustainable-development-0
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities#TabPubOverview
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities#TabPubOverview
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities#TabPubOverview
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/making-rights-real-guide-local-and-regional-authorities#TabPubOverview
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Néhány transznacionális emberi 
jogi hálózat

• A Rasszizmus Ellen Küzdő Városok Európai 
Koalíciója (ECCAR)

• Inkluzív és Fenntartható Városok Nemzetközi 
Koalíciója (ICCAR)

• Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok, 
a társadalmi befogadással, a részvételi 
demokráciával és az emberi jogokkal 
foglalkozó bizottság (UCLG-CSIPDHR)

• Eurocities
• Európa Helyhatóságainak és Régióinak 

Tanácsa (CEMR)
• Európai Régiók Gyűlése (AER)
• Európai Szövetség a Helyi Demokráciáért 

(ALDA)
• A Duna-régióra vonatkozó európai uniós 

stratégia
• Európai Fórum a Városi Biztonságért (EFUS)
• Interkulturális városok program (Európa 

Tanács)
• Gyermekbarát városok kezdeményezés
• Szivárványvárosok hálózata
• Emberi Jogi Városok Hálózata
• Városok a digitális jogokért

https://www.eccar.info/
https://www.eccar.info/
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar
https://en.unesco.org/themes/fostering-rights-inclusion/iccar
https://www.uclg-cisdp.org/en
https://www.uclg-cisdp.org/en
https://www.uclg-cisdp.org/en
https://www.uclg-cisdp.org/en
https://eurocities.eu/
https://www.ccre.org/
https://www.ccre.org/
https://aer.eu/
https://www.alda-europe.eu/
https://danube-region.eu/
https://danube-region.eu/
https://efus.eu/
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/home
https://childfriendlycities.org/
https://www.rainbowcities.com/
https://humanrightscities.net/
https://citiesfordigitalrights.org/
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