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Jak ten przewodnik może 
pomóc miastom?

Przewodnik ten jest wsparciem dla miast, które planują rozwijać działania na 
rzecz poszanowania praw człowieka na poziomie lokalnym. Opracowano go, 
aby zachęcić władze lokalne do uzgodnienia wspólnych standardów w zakresie 
praw człowieka. Myślą przewodnią jest zachęcanie do wzajemnej dyskusji, 
uczenia się i wymiany w obszarze praw człowieka i praw podstawowych w 
przestrzeni miejskiej i regionalnej. 

Niniejszy przewodnik jest wynikiem 
współpracy Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej (FRA) z grupą miast praw 
człowieka oraz różnymi specjalistami i 
specjalistkami w UE.

Przewodnik opracowano, biorąc pod uwagę 
praktyki i doświadczenia miast, regionów, 
ekspertów i ekspertek, organizacji oraz sieci 
międzynarodowych; można je znaleźć 
w sprawozdaniu FRA Human rights cities in 
the EU: A framework for reinforcing rights 
locally [Miasta praw człowieka w UE: ramy 
wzmacniania praw na szczeblu lokalnym].

Obowiązek poszanowania praw człowieka 
i praw podstawowych spoczywa 
na wszystkich władzach lokalnych. 
Miejscowości, gminy i regiony w UE różnią 
się jednak pod względem wielkości, 
struktury społecznej, uprawnień i wielu 
innych czynników.
→ Niniejszy przewodnik ma charakter 
ogólny, rekomendacyjny. Należy go czytać 
z uwzględnieniem kontekstu krajowego 
i lokalnego, w tym tradycji i uprawnień 
konstytucyjnych. 

Nie istnieje dotąd proces akredytacji, 
w wyniku którego miasto staje się 
miastem praw człowieka. Proces 
ten opiera się na autonomicznych 
działaniach podejmowanych w miastach 
i ukierunkowanych na poszanowanie 
praw podstawowych. 
→ Władze lokalne mogą korzystać 
z przewodnika w celu opracowania 
i wdrożenia własnej strategii i polityki.

Jedno 
rozwiązanie 
nie jest 
skuteczne 
we 
wszystkich 
przypadkach

Więcej informacji można znaleźć 
w dokumencie: 

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

  Film można obejrzeć na stronie:
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/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


32

Nazwa ta jest stosowana w przypadku, gdy samorządy, 
lokalne organizacje i mieszkańcy miast zobowiązują 
się  i  współpracują ze sobą w  celu przestrzegania 
międzynarodowych standardów i norm w zakresie praw 
człowieka. Miasto podejmuje działania zmierzające do 
osiągnięcia tych standardów i opracowania polityki opartej 
na tych prawach w wielu różnych obszarach, przyczyniając 
się tym samym do poszanowania i promowania praw 
człowieka.

Inicjatywa miast praw człowieka miała swój początek w 1997 r. w Rosario 
(Argentyna). Od tego czasu przejęło ją wiele innych władz lokalnych na całym 
świecie, takich jak władze Porto Alegre (Brazylia), Dżakarty (Indonezja), 
Kwangdzu i Seulu (Korea Południowa), Yorku (Zjednoczone Królestwo) czy 
Waszyngtonu (Stany Zjednoczone). W UE przyjęto ją w takich miastach, jak 
Graz, Salzburg i Wiedeń (Austria), Turyn (Włochy), Middelburg i Utrecht 
(Niderlandy), Barcelona i Walencja (Hiszpania) oraz Lund (Szwecja). Kolejne 
miasta, na przykład Turku (Finlandia), prowadzą obecnie działania, dzięki 
którym będą mogły uzyskać status miasta praw człowieka.

Ogólny termin „miasto” 
może mieć zastosowanie 
do różnych obszarów 
administracyjnych, takich 
jak miasta, gminy, okręgi, 
hrabstwa, prowincje i regiony.

Nie tylko 
miasta

Termin „prawa człowieka” odnosi się do wszystkich praw 
obywatelskich, politycznych, gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych określonych w międzynarodowych instrumentach 
prawnych. Termin „prawa podstawowe” odnosi się do praw 
zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej 
i odzwierciedlonych w ogólnych zasadach prawa UE.
→ Niniejszy przewodnik dotyczy wdrażania na szczeblu lokalnym 
zarówno praw człowieka, jak i praw podstawowych. Aby ułatwić 
lekturę, w przewodniku jest mowa ogólnie o prawach człowieka 
w znaczeniu obu zestawów praw. Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem: https://keydifferences.com/difference-
between-fundamental-rights-and-human-rights.html.

Prawa człowieka 
czy prawa 
podstawowe?

Czym jest miasto praw 
człowieka?

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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Wymiar lokalny – jak sprawić, by 
prawa człowieka stały się częścią 
miejskiego życia?

Większość mieszkańców UE mieszka w miastach i na innych obszarach 
miejskich. Miejsca te stanowią idealny punkt wyjścia do realizacji praw 
człowieka, demokracji i praworządności – uniwersalnych wartości, na których 
opiera się UE. Znaczna część codziennej pracy władz miejskich jest 
bezpośrednio związana z prawami człowieka, na przykład przy zapewnianiu 
dostępu do mieszkań lub opieki zdrowotnej, zarządzaniu przestrzenią 
publiczną, wspieraniu włączenia społecznego, angażowaniu się w debatę 
publiczną lub wspieraniu demokracji lokalnej. 

Miasta już teraz przestrzegają tych praw. Czynią to poprzez lokalne polityki 
sektorowe, takie jak pomoc w poprawie świadczenia usług dla dzieci 
i młodzieży oraz wspieranie osób starszych lub bezdomnych. Strategie 
polityczne wspierają również integrację Romów oraz migrantów, choć 
działania te nie zawsze odnoszą się do praw człowieka.

„Otrzymanie tytułu 
miasta praw człowieka 

oznacza wyraźne 
powiązanie takich działań 
z obowiązkami w zakresie 

praw człowieka i praw 
podstawowych. Może 

to przynieść ożywienie, 
zwiększyć zaufanie 

do samorządów 
lokalnych i promować 

debaty publiczne, 
co w ostatecznym 

rozrachunku przyczyni 
się do stworzenia 
sprawiedliwszego 
społeczeństwa dla 

wszystkich”.

Michael O’Flaherty, 
dyrektor Agencji Praw Pod-

stawowych Unii Europejskiej

„Prawa człowieka są prawami 
powszechnymi. Mogą pomóc 
w zbliżeniu ludzi i budowaniu 
mostów w społeczeństwie. 
Obowiązkiem rządów 
i instytucji publicznych jest 
ochrona praw człowieka 
oraz zapewnienie godnego 
i wolnego życia każdej 
osobie”.

Michael Ludwig, burmistrz 
i gubernator Wiednia (Austria)
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W badaniu dotyczącym praw podstawowych 
FRA zebrano informacje o doświadczeniach 
i opiniach na temat kwestii związanych 
z prawami człowieka – swoje opinie wyraziło 
35 000 osób w 27 państwach członkowskich UE, 
Macedonii Północnej i Zjednoczonym Królestwie. 
Wnioski płynące z badania wskazują na panujące 
powszechnie przekonanie, że prawa człowieka 
mogą odgrywać istotną rolę w życiu, lecz 
nierówności mają duży wpływ na sposób, w jaki 
społeczeństwo postrzega prawa człowieka. Im 
bardziej ludzie zmagają się z życiem codziennym, 
tym mocniej czują, że prawa człowieka nie mają 
zastosowania. Badanie pokazuje również, że 
usługi publiczne, w tym na szczeblu lokalnym, 
muszą być przejrzyste i niezawodne oraz 
świadczone bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Dziewięć na dziesięć 
osób w UE uważa, że 
prawa człowieka są 
ważne dla stworzenia 
bardziej sprawiedliwego 
społeczeństwa

„Wierzę, że począwszy 
od miast musimy 

budować wspólny 
front praw człowieka, 

walki z rasizmem 
i dyskryminacją. [...] 

Nie ma osób pierwszej 
lub drugiej kategorii, 

każdy musi mieć te same 
prawa podstawowe”. 

Ada Colau, burmistrz 
Barcelony (Hiszpania)

https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/fundamental-rights-survey-trust
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Prawa człowieka – 
wywiązywanie się 
ze zobowiązania prawnego

Na władzach krajowych, regionalnych i lokalnych, w tym na miastach, spoczywa 
odpowiedzialność. Mają one obowiązek poszanowania, promowania 
i przestrzegania praw człowieka oraz podejmowania działań w przypadku 
naruszenia tych praw. Mają obowiązek ochrony „posiadaczy praw” – osób 
uprawnionych do korzystania z praw i wolności na mocy międzynarodowych 
i europejskich konwencji, kart i traktatów ratyfikowanych przez państwa.

„Poszanowanie i propagowanie praw człowieka jest nieustającym 
procesem, a w czasach pandemii fakt ten stał się bardziej widoczny 

niż kiedykolwiek. Zastanówmy się nad prawem do pracy, prawem 
do zdrowia, do edukacji lub prawem dostępu do usług publicznych 

dla osób z niepełnosprawnościami. Dla ludzi prawa człowieka nie są 
czymś abstrakcyjnym, odległym, istniejącym w innych krajach. Prawa 

człowieka nabierają znaczenia w naszych domach, w naszych miastach”. 

Linda Voortman, współburmistrz Utrechtu (Niderlandy)
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Obowiązki są wiążące dla wszystkich samorządów lokalnych na obszarach 
miejskich lub wiejskich, niezależnie od ich wielkości lub uprawnień 
konstytucyjnych.

„Bycie miastem praw człowieka jest sposobem na 
stworzenie równych szans dla wszystkich naszych 
obywateli i obywatelek i złożeniem jednoznacznej deklaracji 
współpracy z innymi miastami w Europie. Większość 
naszych obywateli i obywatelek – około 70 % – mieszka dziś 
w miastach. Nie możemy jednak zapominać o obszarach 
wiejskich, ponieważ naszym obowiązkiem jest zapewnienie 
wszystkim równych praw. W Lund dążymy do uwzględnienia 
całego obszaru gminy – zarówno miasta, jak i obszarów 
wiejskich – w naszej pracy na rzecz praw człowieka, ponieważ 
ma to zasadnicze znaczenie dla propagowania spójności”.

Philip Sandberg, burmistrz Lund (Szwecja)

 Szwecja, 2020 r.
Spotkanie społeczności 
lokalnej miasta Lund i wsi 
Södra Sandby.

„Graz – które otrzymało ten tytuł 
w 2001 r. – jest pierwszym europejskim 

miastem praw człowieka. Wiążą się 
z tym duże potrzeby, które wymagają 
zaspokojenia i codziennie poddawane 

są próbie. Musimy zagwarantować 
przestrzeganie praw podstawowych, 
zapobiegać dyskryminacji, zapewnić 
równe traktowanie wszystkich ludzi 

oraz ochronę mniejszości. Są to 
zagadnienia dla mnie istotne i bardzo 
mi bliskie, ponieważ jest to podstawa 

współistnienia w pokoju i solidarności”. 

Elke Kahr, burmistrz Grazu (Austria)
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Tytuł miasta praw człowieka – 
czy niesie ze sobą wartość 
dodaną?

W mieście praw człowieka wybrani urzędnicy zapewniają dobre rządy dzięki 
wysokim standardom rozliczalności, przejrzystości i uczestnictwa społeczeństwa 
w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. Dzięki temu ich władze są bardziej 
świadome uniwersalnych wartości i praw człowieka, których muszą zawsze 
przestrzegać w swoich działaniach. Zwiększa to również zaufanie publiczne 
i wsparcie ze strony społeczeństwa obywatelskiego – dwa kluczowe elementy 
napędzające kreatywność i innowacyjność.

Wspólne uniwersalne 
                     wartości   

Uczestnictwo

Wzmocniona pozycja ludzi

Decyzje oparte na konsensusie

Podejście 
ukierunkowane 

na ludzi

Spójność, synergia

         Trwałość poza
cyklami wyborczymi

Świadomość praw
            człowieka

Zwiększone zaufanie

Lokalna kultura
praw człowieka

Legalność (standardy i normy)

Rozliczalność

Przejrzystość

Inkluzywność

Dobre rządy

Uznanie 
międzynarodowe

   Współpraca,
partnerstwa

Prężna przestrzeń 
obywatelska

    Podejście uwzględniające 
  wszystkie zainteresowane 
strony

   Transnarodowa
wymiana partnerska

Innowacje i kreatywność

LUDZIE

PARTNERZY

AD
M

IN
IST

RACJA WYBRANI URZĘDNICY
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Ramy dla miast praw człowieka obejmują podstawy, struktury i narzędzia, 
które mogą pomóc miastom w całościowym i zrównoważonym uwzględnianiu 
praw człowieka w ich pracy.

Zestawiono tutaj niezbędne elementy, które można stosować w sposób 
elastyczny, dostosowany do kontekstu lokalnego i zasobów miasta.

Narzędzia stanowią wsparcie dla struktur, które z kolei włączają stosowne 
prawa i zasady do prac władz miejskich.

 Mieszkańcy Norymbergi gromadzą 
się, jednocząc w walce z prawicowym 

ekstremizmem na „drodze praw człowieka”. 

Podstawy, struktury i narzędzia
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RAMY W SKRÓCIE PODSTAWY

STRUKTURY

Zobowiązanie do poszanowania, ochrony 
i przestrzegania praw i wolności zapisanych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w prawie UE

Zobowiązanie do ochrony, poszanowania 
i przestrzegania międzynarodowych standardów praw 
człowieka

Zobowiązanie do realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ i Agendy na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030

Zobowiązanie do udziału w międzynarodowych 
mechanizmach monitorowania  

Współpraca i rozwijanie partnerstw 
z krajowymi, unijnymi 
i międzynarodowymi organami 
zajmującymi się kwestią praw człowieka

Zobowiązania 
miasta na rzecz 
praw człowieka

Mechanizmy pomagające 
w uwzględnianiu praw 
człowieka w codziennej pracy

NARZĘDZIA
Metody i zasoby wspierające 

działania na rzecz praw człowieka

Przyjęcie deklaracji potwierdzającej 
zobowiązanie miasta do przestrzegania 
praw człowieka
Wyznaczenie wybranego 
przedstawiciela ds. praw człowieka
Utworzenie biura lub 
wydziału ds. praw człowieka
Ustanowienie konsultacyjnej rady 
partycypacyjnej ds. praw człowieka

Ustanowienie urzędu ds. 
przeciwdziałania dyskryminacji lub 
lokalnego rzecznika praw obywatelskich
Roczne sprawozdanie na temat 
praw człowieka w mieście

Sprawdzenie zgodności decyzji 
lokalnych z prawami człowieka

Przybliżanie obywatelom i obywa-
telkom tematyki praw człowieka

Monitorowanie i ocena pracy 
miasta w sposób partycypacyjny

Współpraca transnarodowa i wkład 
w partnerską wymianę i wzajemne uczenie się 

między miastami w zakresie praw człowieka

Opracowanie i wdrożenie lokalnego 
planu działania na rzecz praw człowieka

Uwzględnianie kwestii praw człowieka 
w procesie sporządzania budżetu 

i udzielania zamówień

Rozwijanie wiedzy przez szkolenia 
i edukację w zakresie praw człowieka

Stosowanie współpracy na rzecz 
rozwoju opartego na prawach człowieka 

we wszystkich działaniach miast

Włączenie kwestii praw człowieka do 
głównego nurtu prac i działań w miastach

1

2
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Podstawy ―
Zobowiązania miasta  
na rzecz praw człowieka

1
2
3

4
5
6
7
8
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12
13
14
15
16
17

19
18

20
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 Austria, 2021 r.
Wiedeński parlament 
dzieci i młodzieży.
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Zobowiązanie do 
poszanowania, ochrony 
oraz przestrzegania praw 
i wolności zapisanych w Karcie 
praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz w prawie UE

PO
D

ST
A

W
Y

Prawa człowieka, demokracja i praworządność to wartości 
leżące u podstaw UE. Wartości te zapisano w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej i prawie UE. Stanowią one 
podstawę polityki i programów UE. Karta jest unijną kartą 
praw i obejmuje 50 praw i wolności mających zastosowanie 
do wszystkich mieszkańców UE. Państwa członkowskie, w tym 
władze lokalne, są prawnie zobowiązane do przestrzegania 
Karty, gdy działają w obszarach prawa UE, wdrażają programy 
UE lub korzystają z funduszy UE.

JAK?
Odwoływanie się 
do Karty w trakcie 
przybliżania tematyki praw 
podstawowych, aby pokazać, 
że UE jest przede wszystkim 
polityczną unią wartości 
i praw. 

Wykorzystanie funduszy UE 
do opracowywania inicjatyw 
propagujących prawa 
i wartości. 

Zapewnienie, aby 
administracja i wszyscy 
usługodawcy przestrzegali 
prawa UE.

PRZYKŁAD PRAKTYKI

Zobowiązania Wiednia w  zakresie praw 
człowieka obejmują odniesienia do instrumentów 
międzynarodowych i unijnych, w tym do Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej.

KLUCZOWE ZASOBY

• Unijny program 
„Obywatele, równość, 
prawa i wartości” i jego 
finansowanie

• Zasoby Karty UE, FRA

1
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https://fra.europa.eu/pl/eu-charter
https://fra.europa.eu/pl/eu-charter
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_pl
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_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl
https://fra.europa.eu/pl/eu-charter/fra-charter-resources
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Zobowiązanie do 
ochrony, poszanowania 
i przestrzegania 
międzynarodowych 
standardów praw 
człowieka

Prawa człowieka to uniwersalne normy prawne dla organów 
publicznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów. 
Poprzez publiczne zaangażowanie na rzecz międzynarodowych 
instrumentów w zakresie praw człowieka, które zostały 
ratyfikowane przez ich państwo, miasta potwierdzają, że 
będą chronić i szanować te prawa, stawiając je w centrum 
swoich decyzji.

JAK?
Zobowiązanie do 
przestrzegania wszystkich 
międzynarodowych 
instrumentów dotyczących 
praw człowieka 
ratyfikowanych przez ich 
państwo.

Przy wydawaniu decyzji 
konkretne odwoływanie 
się do takich instrumentów 
międzynarodowych (np. 
Powszechnej deklaracji praw 
człowieka lub europejskiej 
konwencji praw człowieka). 

Współpraca z ekspertami/
ekspertkami i krajowymi 
podmiotami zajmującymi 
się prawami człowieka 
(np. instytucjami praw 
człowieka, organami ds. 
równości, rzecznikiem praw 
obywatelskich) w celu 
kształtowania sytuacji 
w zakresie praw człowieka. 

KLUCZOWE ZASOBY

• Wykaz uniwersalnych 
instrumentów 
dotyczących praw 
człowieka, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych

• Traktaty Rady Europy

PRZYKŁADY PRAKTYK

Norymberska deklaracja „Miasto pokoju i  praw 
człowieka” odnosi się do Powszechnej deklaracji 
praw człowieka.

Zobowiązania Barcelony obejmują pełen zakres 
instrumentów dotyczących praw człowieka i  praw 
podstawowych, a  także odniesienia do Europejskiej 
karty ochrony praw człowieka w miastach.
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https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/About-GANHRI.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/About-GANHRI.aspx
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/european-network-of-ombudsmen/about/pl
https://www.ombudsman.europa.eu/pl/european-network-of-ombudsmen/about/pl
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms
https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms
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.nuernberg.de/internet/menschenrechte_e/im_alltag_stiftung_en.html
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
https://www.uclg-cisdp.org/en/european-charter-safeguarding-human-rights-city-0
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Zobowiązanie do realizacji 
celów zrównoważonego 
rozwoju ONZ i Agendy na 
rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030

W 2015  r. społeczność międzynarodowa (193 państwa 
członkowskie ONZ) zatwierdziła Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i  jej 17 celów 
zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się tym samym do 
zapewnienia wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i ochrony środowiska. Sygnatariusze zgodzili 
się również wspierać pokojowe, sprawiedliwe i integracyjne 
społeczeństwa poprzez to nowe globalne partnerstwo. 
Agenda stanowi konkretne wezwanie dla rządów krajowych 
i lokalnych do podjęcia działań zmierzających do położenia 
kresu ubóstwu, zwalczania nierówności i przeciwdziałania 
zmianie klimatu. 17 celów i ponad 210 wskaźników obejmuje 
ubóstwo, głód, zdrowie i dobrostan, wysokiej jakości edukację, 
zrównoważone miasta i wiele innych. Są one ściśle związane 
z prawami człowieka: agenda i cele zrównoważonego rozwoju 
mogą pomóc miastom w przyjęciu bardziej całościowego 
i zrównoważonego podejścia do praw człowieka oraz stworzyć 
możliwości dla nowych partnerstw międzynarodowych.

JAK?
Wskazanie departamentów 
zajmujących się celami 
zrównoważonego rozwoju 
i dopilnowanie, by ich polityka 
i środki zawierały odniesienie 
do praw człowieka.

Rozpowszechnianie informacji 
na temat Agendy 2030 i celów 
zrównoważonego rozwoju 
oraz ich powiązań z prawami 
człowieka.

Powiązanie lokalnych 
działań w zakresie celów 
zrównoważonego rozwoju 
z krajowymi działaniami 
w tym względzie.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Utrecht to miasto o  celach globalnych [ang. 
Global Goals City], które współpracuje z  lokalnymi 
przedsiębiorstwami, aby szerzyć wśród ludzi wiedzę 
na temat przysługujących im praw i  monitoruje 
postępy w  realizacji zestawu wskaźników celów 
zrównoważonego rozwoju.

Kilka miast i regionów, takich jak Bonn, Espoo czy rząd 
regionu baskijskiego, przeprowadziło dobrowolne 
przeglądy lokalne, aby ocenić postępy w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju.

KLUCZOWE ZASOBY

• Miasta praw człowieka 
a cele zrównoważonego 
rozwoju, Instytut Praw 
Człowieka i Prawa 
Humanitarnego Raoula 
Wallenberga

• Agenda 2030 w oczach 
stowarzyszeń 
samorządów lokalnych 
i regionalnych, 
PLATFORMA i Rady Gmin 
i Regionów Europy
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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://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
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Zobowiązanie do udziału 
w międzynarodowych 
mechanizmach 
monitorowania

W ramach instrumentów międzynarodowych ustanowiono 
mechanizmy monitorowania, które mają zapewnić ochronę 
i poszanowanie praw człowieka przez państwa oraz posłużyć 
do oceny wywiązywania się przez nie z przyjętych zobowiązań. 
Organy krajowe są bezpośrednio odpowiedzialne za składanie 
sprawozdań do mechanizmów monitorowania. W rezolucji 
nr 45/7 z 2020 r. Rada Praw Człowieka ONZ zachęca państwa 
do angażowania samorządów lokalnych w prace nad tymi 
mechanizmami, zwłaszcza podczas przygotowywania 
wniosków do powszechnego okresowego przeglądu praw 
człowieka. Państwa zachęca się również, aby propagowały 
wdrażanie odpowiednich zaleceń dotyczących praw człowieka 
przez samorządy lokalne.

W  ramach specjalnych procedur Rada Praw Człowieka 
powołała niezależnych ekspertów i ekspertki do monitorowania 
kwestii tematycznych. Osoby te współpracują na przykład 
z samorządami lokalnymi podczas misji krajowych w celu 
przygotowania sprawozdań tematycznych.

JAK?
Sprawdzanie, czy działania 
na rzecz praw człowieka 
w Twoim mieście są zgodne 
z zaleceniami organów 
międzynarodowych.

Korzystanie z zaleceń, aby 
dotrzeć do władz krajowych 
– bezpośrednio lub razem 
z innymi miastami – w celu 
omówienia wkładu szczebla 
lokalnego i regionalnego oraz 
możliwości współpracy.

Nawiązywanie kontaktów 
z organami krajowymi (np. 
krajowymi instytucjami 
praw człowieka, 
organem ds. równości 
lub instytucją rzecznika 
praw obywatelskich) 
i przedstawianie udanych 
inicjatyw lokalnych. 
Zwrócenie uwagi na kwestie, 
które utrudniają wdrażanie 
praw człowieka na szczeblu 
lokalnym w obszarach 
wskazanych w zaleceniach 
(np. fundusze, przepisy 
krajowe, brak zdolności).
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https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/7
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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„[W]łaściwe agencje, fundusze i programy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, regionalne 
mechanizmy praw człowieka, krajowe instytucje 
praw człowieka, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego i inne zainteresowane strony 
[zachęca się] do współpracy z samorządami 
lokalnymi w celu wspierania ich w wypełnianiu 
ich obowiązków w zakresie praw człowieka”.

Rada Praw Człowieka ONZ, rezolucja nr 45/7, 
Samorządy lokalne a prawa człowieka.

PRZYKŁADY PRAKTYK

W  2018  r. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka 
wezwał państwa i inne podmioty do przekazania uwag 
na temat roli samorządów lokalnych w propagowaniu 
i  ochronie praw człowieka. Swoje uwagi przesłało 
wiele różnych organów, m.in.: krajowe instytucje praw 
człowieka, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
sieci miast i kilka miast, jak np. Barcelona, Budapeszt, 
Grigny, Norymberga, Utrecht i  Wiedeń. 23  lutego 
2022  r. ogłoszono nowe  zaproszenie do zgłaszania 
uwag.

KLUCZOWE ZASOBY

• Powszechny wskaźnik 
praw człowieka, 
Organizacja Narodów 
Zjednoczonych

• Mechanizmy 
monitorowania 
i monitorowanie Kongresu 
Władz Lokalnych 
i Regionalnych, Rada 
Europy

• Genewa Cities Hub, 
wspieranie interakcji miast 
z międzynarodowymi 
podmiotami z siedzibą 
w Genewie, miastem 
i kantonem Genewa

4

https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/7
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/Index.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/report-local-government-hr.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/LocalGovernment/Pages/report-local-government-hr.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.genevacitieshub.org/en/
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Struktury ―
Mechanizmy i procedury 
pomagające w uwzględnianiu 
praw człowieka w codziennej 
pracy
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 Austria, 2019 r.
Wydarzenie prasowe związane 
ze sprawozdaniem Grazu na 
temat praw człowieka.
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Przyjęcie deklaracji 
potwierdzającej 
zobowiązanie miasta 
do przestrzegania praw 
człowieka

Przyjęcie deklaracji, decyzji lub rezolucji na najwyższym 
szczeblu politycznym, np. przez radę miasta lub inny organ 
zarządzający, formalizuje zobowiązania miasta w zakresie 
praw człowieka. Deklaracja może zawierać odniesienia do 
kluczowych instrumentów w dziedzinie praw człowieka 
oraz do mechanizmów i narzędzi wspierających działania na 
rzecz praw człowieka. Może również zawierać odniesienia do 
zobowiązań do poszanowania praworządności, demokracji 
i dobrej administracji.

JAK?
Zaangażowanie w proces 
opracowywania projektów 
podmiotów lokalnych, w tym 
organizacji pozarządowych, 
oddolnych organizacji 
i społeczności.

Na wczesnym etapie 
współpracowanie 
z wybranymi 
przedstawicielami i grupami 
politycznymi w celu 
wypracowania konsensusu.  

Przekazanie deklaracji 
wewnętrznie i zewnętrznie, 
tak aby miasto i organy 
lokalne mogły się do niej 
odnieść i wykorzystać ją do 
rozwoju kultury praw.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Barcelona, Graz, Norymberga i Wiedeń przyjęły 
deklaracje zobowiązujące do przestrzegania praw 
człowieka.

Rada miasta Bilbao przyjęła „Kartę wartości”. 
Zestawiono w niej 17 indywidualnych i  zbiorowych 
wartości, które zostały określone w  porozumieniu 
z  osobami fizycznymi i  stowarzyszeniami i które 
powinny być częścią życia w  mieście (np. prawa 
człowieka, solidarność, zaufanie, zrównoważenie 
środowiskowe, uczestnictwo). 

KLUCZOWE ZASOBY

• Miasto Praw Człowieka – 
Wiedeń. Miasto dobre do 
życia i przywiązane do 
wartości [Human Rights 
City – Vienna. A highly 
liveable city committed to 
values], gmina Wiedeń

• Miasto praw człowieka: 
model barceloński 
[City of human rights: 
the Barcelona model] 
(przewodnik metodyczny), 
gmina Barcelona
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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://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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Wyznaczenie 
wybranego 
przedstawiciela ds. 
praw człowieka

Prawa człowieka są powiązane z wieloma działaniami, 
w  których uczestniczą różne departamenty, zespoły 
urzędników i usługodawcy zewnętrzni. Istnieje ryzyko, że 
miasta będą prowadzić prace nad poszczególnymi kwestiami 
w zakresie praw człowieka odrębnie, rozwijając je silosowo, 
w oderwaniu od siebie. Wyznaczenie przedstawiciela (lub 
komitetu) wybranego na szczeblu lokalnym w radzie miasta 
lub innym organie zarządzającym może pomóc w:

 ― kierowaniu i koordynacji działań, które w przeciwnym 
razie byłyby prowadzone oddzielnie, 

 ― informowaniu o działaniach na rzecz praw człowieka 
i problematycznych kwestiach;

 ― monitorowaniu postępów i przedkładaniu radzie 
sprawozdań na temat sytuacji w zakresie praw 
człowieka.

JAK?
Zadbanie o to, by prawa 
człowieka zostały wyraźnie 
dodane do kompetencji 
jednego wybranego 
przedstawiciela we władzach 
miasta. 

Opracowanie 
ukierunkowanych materiałów 
informacyjnych dla 
wybranych przedstawicieli na 
temat praw człowieka i ich 
wpływu na życie obywateli. 

Posługiwanie się korzystnymi 
dla wszystkich scenariuszami, 
aby pokazać korzyści 
płynące z praw człowieka 
dla wszystkich osób 
w społeczeństwie przy 
nawiązywaniu do praw 
człowieka lub informowaniu 
o nich. 

PRZYKŁADY PRAKTYK

Gmina Paryż wyznaczyła zastępcę burmistrza 
odpowiedzialnego za kwestie praw człowieka, 
integracji i walki z dyskryminacją.

Rada Miasta Turyn powołała komisję ds. praw i równości 
szans, która rozpatruje wnioski i monitoruje działania 
związane z równością płci, ochroną i propagowaniem 
praw w zakresie godności i wolności osób.
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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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Utworzenie biura lub 
wydziału ds. praw 
człowieka

Stworzenie specjalnego biura lub wydziału ds. praw człowieka 
w administracji jest ważnym sposobem wspierania działań 
na rzecz praw człowieka. Biuro to może:

 ― wspierać programowanie działań na rzecz praw 
człowieka;

 ― utrzymywać kontakty z wybranymi przedstawicielami, 
administracją, społeczeństwem obywatelskim 
i społecznościami, w tym z grupami społecznymi 
narażonymi na dyskryminację;

 ― nagłaśniać kwestię praw człowieka.

JAK?
Stworzenie przestrzeni dla 
otwartego dialogu między 
urzędnikami służby cywilnej 
a osobami stojącymi w obliczu 
wyzwań związanych 
z prawami człowieka 
(np. dziećmi i młodzieżą, 
osobami starszymi, osobami 
z niepełnosprawnościami, 
mniejszościami etnicznymi, 
osobami bezdomnymi, osobami 
LGBTIQ).

Uwzględnienie w mandacie 
urzędniczym, że biuro wspiera 
przekrojowe podejście do 
praw człowieka w służbach 
i wydziałach gminnych. 

Upowszechnianie wiedzy 
na temat praw obywateli, 
uniwersalnych wartości 
i praworządności, także wśród 
grup zawodowych, takich jak 
nauczyciele, świadczeniodawcy 
opieki zdrowotnej, organizacje 
mieszkalnictwa publicznego 
i pracownicy socjalni. 

PRZYKŁADY PRAKTYK

Norymberga, Turyn, Wiedeń oraz region Västra 
Götaland mają biura lub wydziały zajmujące się 
prawami człowieka. Pomagają one samorządom 
lokalnym w  koordynowaniu inicjatyw lub 
planów działania w  zakresie praw człowieka, 
udzielaniu miastu i  jego władzom porad 
i  wskazówek  dotyczących działań w  tej dziedzinie 
oraz szerzeniu wiedzy na ten temat.
W ramach dokumentu programowego miasta na 
lata 2021–2023 Bolonia ustanowiła kompleksową 
politykę w  zakresie równości i  niedyskryminacji. 
Specjalne biuro i  trzy działy zapewniają wdrożenie 
polityki miejskiej w  zakresie: a)  praw osób LGBTIQ, 
różnorodności i  polityki równości płci, b)  praw 
człowieka, nowych obywateli i  współpracy 
międzynarodowej oraz c) usług międzykulturowych.

KLUCZOWE ZASOBY

• Przejrzystość i otwarty rząd 
(praktyczny przewodnik), 
Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych, Rada Europy

• Udział dzieci w sprawowaniu 
rządów na szczeblu lokalnym 
(wytyczne), 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
https://www.vgregion.se/en/regional-development/areas/human-rights/
https://www.vgregion.se/en/regional-development/areas/human-rights/
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://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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Ustanowienie 
konsultacyjnej rady 
partycypacyjnej ds. 
praw człowieka

Prawa człowieka mają związek z  wieloma złożonymi 
kwestiami, które dotyczą różnych podmiotów lokalnych. 
Społeczeństwo powinno być aktywnie zaangażowane, 
ponieważ uczestnictwo jest kluczowym elementem podejścia 
do współpracy na rzecz rozwoju opartego na prawach 
człowieka. Rada konsultacyjna, w której skład wchodzą 
obywatele, wybrani przedstawiciele, administracja lokalna 
i społeczeństwo obywatelskie, może przyczynić się do 
zwiększenia wsparcia dla lokalnych polityk i działań zgodnych 
z prawami człowieka.

JAK?
Zaangażowanie 
w systematyczne konsultacje 
z szeregiem podmiotów: 
społeczeństwem obywatelskim, 
przedsiębiorstwami i związkami 
zawodowymi, stowarzyszeniami 
sportowymi i kulturalnymi, 
młodzieżą, dzielnicami, grupami 
religijnymi i mieszkańcami miast.

Zachęcanie do aktywnego 
uczestnictwa i ułatwianie go 
(np. poprzez organizowanie 
spotkań po godzinach pracy oraz 
w miejscach dostępnych dla osób 
z niepełnosprawnościami).

Zadbanie o to, by uczestnicy 
i uczestniczki regularnie 
otrzymywali informacje zwrotne 
na temat tego, jak administracja 
uwzględnia ich pomysły 
i sugestie.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Rada Praw Człowieka w Grazu składa się z lokalnych 
przedstawicieli miast, którzy monitorują sytuację 
w zakresie praw człowieka. Co roku przedstawia ona 
Radzie Miasta sprawozdania na temat problemów, 
dobrych praktyk i zaleceń.
W Malmö Rada ds. Narodowej Mniejszości Romów 
składa się z  wybranych radnych i  przedstawicieli 
romskich organizacji pozarządowych. Wspiera 
uczestnictwo Romów, pomaga zwalczać 
dyskryminację i promuje romską kulturę i język.
Inne przykłady obejmują „Pakt współpracy” między 
Bolonią a  lokalnymi stowarzyszeniami LGBTIQ oraz 
„okrągły stół na temat praw człowieka” w Salzburgu.

KLUCZOWE ZASOBY

• Standardy uczestnictwa 
i współtworzenia Partnerstwa 
na rzecz Otwartego Rządu

• Innowacyjne uczestnictwo 
obywateli i obywatelek 
oraz nowe instytucje 
demokratyczne – uchwycenie 
fali deliberatywnej, OECD

• Organizowanie działań 
międzykulturowych 
i międzyreligijnych – zestaw 
narzędzi dla władz lokalnych, 
Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych, Rada Europy
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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://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.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/
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Ustanowienie urzędu 
ds. przeciwdziałania 
dyskryminacji lub 
lokalnego rzecznika praw 
obywatelskich

Organy publiczne mają obowiązek zapewnienia nie tylko 
poszanowania i przestrzegania praw człowieka, ale także 
dostępu obywateli i obywatelek do wsparcia, wytycznych 
i środków odwoławczych w przypadku naruszenia ich praw. 
Miasta mogą utworzyć biuro ds. przeciwdziałania dyskryminacji 
w celu rozwiązania problemu naruszeń praw człowieka lub 
ustanowić lokalny organ rzecznika praw obywatelskich, 
bądź też wprowadzić inne formy środków odwoławczych 
dla mieszkańców miast.

JAK?
Szerzenie wiedzy na temat 
praw i tego, co zrobić 
w przypadku ich naruszenia.

Wykorzystanie danych 
statystycznych otrzymanych 
od takiego biura i wszelkich 
innych lokalnych służb 
udzielających wsparcia 
ofiarom, aby usprawnić 
sposoby zapewnienia 
przestrzegania praw 
człowieka przez administrację 
lokalną.

Rozważenie zatrudniania 
mediatorów społecznych 
w celu poprawy włączenia 
społecznego i pomocy 
w rozwiązywaniu konfliktów 
między społecznościami.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Graz, Norymberga, Salzburg, Utrecht i  Wiedeń 
ustanowiły urzędy ds. zwalczania dyskryminacji.

W Walencji Urząd ds. Niedyskryminacji i Przestępstw 
z Nienawiści przyczynia się do tworzenia w  mieście 
ram na rzecz imigracji i  międzykulturowości (2019–
2022). Wspiera te działania, szkoląc pracowników 
miast w  zakresie praw człowieka, dyskryminacji 
i nienawiści.

W Barcelonie prace Biura ds. Niedyskryminacji 
wspierane są przez Barcelońskie Obserwatorium 
Dyskryminacji, które monitoruje przestrzeganie 
praw człowieka i  przedstawia roczne sprawozdanie 
na ten temat.

KLUCZOWY ZASÓB

• 10-punktowy plan 
działania i zestaw 
narzędzi na rzecz 
równości ECCAR, 
Europejska Koalicja Miast 
przeciwko Rasizmowi
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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://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/el-ayuntamiento-presenta-la-oficina-de-no-discriminaci%C3%93n-y-delitos-de-odio-la-primera-remodelaci%C3%93n-de-un-edificio-con-perspectiva-de-g%C3%89nero.-
https://www.valencia.es/val/actualitat/-/content/el-ayuntamiento-presenta-la-oficina-de-no-discriminaci%C3%93n-y-delitos-de-odio-la-primera-remodelaci%C3%93n-de-un-edificio-con-perspectiva-de-g%C3%89nero.-
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
https://www.eccar.info/sites/default/files/document/3_Toolkit-en_Antidiscrimination-Office.pdf
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Roczne sprawozdanie 
na temat praw 
człowieka w mieście

Prawa człowieka muszą stanowić integralną część pracy władz 
miasta, na przykład w zakresie świadczenia usług publicznych 
lub zarządzania przestrzenią publiczną, opieką społeczną czy 
edukacją, lub w odniesieniu do udziału w sprawach publicznych, 
życiu społecznym i gospodarczym. Istnieją również aspekty 
związane z prawami człowieka w odniesieniu do transportu 
publicznego, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, dostaw energii 
elektrycznej, środowiska, cyfryzacji, kultury, sztuki i sportu.

Mechanizm corocznego składania sprawozdań na temat 
wyników miasta w zakresie praw człowieka umożliwia 
jego administracji monitorowanie postępów, identyfikację 
wyciągniętych wniosków i proponowanie nowych działań.

JAK?
Określenie solidnych 
i wymiernych wskaźników, 
które mogą wykazać wpływ 
na politykę miasta.

Unikanie koncentrowania 
uwagi wyłącznie na 
problemach – skupienie 
się również na dobrych 
praktykach i odniesionych 
sukcesach.

Wykorzystanie sprawozdania 
rocznego do zaangażowania 
się w publiczną debatę na 
temat kwestii praw człowieka 
będących przedmiotem 
szerokiego zainteresowania 
opinii publicznej.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Graz i York od kilku lat co roku składają sprawozdania 
na temat sytuacji w  zakresie praw człowieka, 
korzystając z informacji przekazywanych przez gminy 
i społeczeństwo obywatelskie. 

Od 2018 r. Obserwatorium Dyskryminacji w Barcelonie 
publikuje sprawozdanie roczne zawierające 
szczegółowe dane na temat dyskryminacji, działań 
i  inicjatyw podjętych w  celu zaradzenia tej kwestii 
oraz sugestie dotyczące przyszłych działań. 
Sprawozdanie opiera się na informacjach i  wiedzy 
fachowej Urzędu ds. Niedyskryminacji, centrum 
zasobów praw człowieka w  mieście oraz kilku 
organizacji udzielających wsparcia ofiarom.

KLUCZOWY ZASÓB

• Podręcznik dotyczący 
monitorowania praw 
człowieka (rozdział 
13) – sprawozdawczość 
w zakresie praw 
człowieka, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych
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https://www.graz.at/cms/beitrag/10152653/7771447/Menschenrechtsberichte_der_Stadt_Graz.html
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/sites/default/files/Informe OND 2020 EN.pdf
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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Współpraca 
i rozwijanie partnerstw 
z krajowymi, unijnymi 
i międzynarodowymi 
organami zajmującymi się 
kwestią praw człowieka

Prawa człowieka są wspólnym obowiązkiem na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, w  związku z  czym 
partnerstwa i współpraca mają kluczowe znaczenie dla ich 
pomyślnego wdrażania. Istnieje wiele organizacji krajowych, 
unijnych i międzynarodowych, które mogą wspierać miasta 
i współpracować z nimi w zakresie przestrzegania praw 
człowieka.

JAK?
Współpraca w zakresie 
przestrzegania praw 
człowieka z rządem 
krajowym, krajowymi 
instytucjami praw człowieka, 
organem ds. równości 
lub organem rzecznika 
praw obywatelskich, 
społeczeństwem 
obywatelskim i środowiskiem 
akademickim.

Dzielenie się własnymi 
doświadczeniami i wnioskami 
z UE i organizacjami 
międzynarodowymi (np. ONZ, 
Organizacją Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie, Radą 
Europy oraz instytucjami 
i organami UE).

Współpraca z innymi 
miastami i regionami, na 
przykład za pośrednictwem 
sieci, w których dane miasto 
uczestniczy.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Turyn koordynuje włoską sieć regionów, prowincji 
autonomicznych i  władz lokalnych (RE.A.DY). Sieć 
pomaga zapobiegać dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną i  tożsamość płciową oraz 
zwalczać i przezwyciężać te rodzaje dyskryminacji.
W  2021  r. Niderlandy uruchomiły platformę 
dla gmin zajmujących się prawami człowieka 
w  ramach krajowego planu działania. Jest to 
wspólna inicjatywa stowarzyszenia gmin, środowisk 
akademickich i  rządu mająca na celu ułatwienie 
wymiany praktyk. W  Szwecji duża sieć lokalnych 
i regionalnych ekspertów ds. praw człowieka spotyka 
się regularnie, aby omawiać kwestie praw człowieka 
i  dzielić się obiecującymi praktykami. Sieć wspiera 
platforma współpracy na rzecz rozwoju polityki 
i rozwoju operacyjnego, utworzona przez Szwedzkie 
Stowarzyszenie Władz Lokalnych i  Regionów we 
współpracy z Instytutem Raoula Wallenberga.
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http://www.reteready.org/
http://www.reteready.org/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/mensenrechten-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/mensenrechten-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mensenrechten/documenten/publicaties/2019/12/12/nationaal-actieplan-mensenrechten-2020
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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W Zagrzebiu gmina współpracowała z  różnymi 
stowarzyszeniami osób z  niepełnosprawnościami, 
z  Uniwersytetem w  Zagrzebiu oraz prywatnym 
sektorem informatycznym w  celu stworzenia 
aplikacji mobilnej ułatwiającej osobom 
z  niepełnosprawnościami dostęp do budynków, ulic 
i transportu publicznego.

W Kolonii inicjatywa „Miasta praw człowieka” jest 
niezależną oddolną organizacją, której celem jest 
pomoc w realizacji działań na rzecz praw człowieka 
i zmobilizowanie miasta do uzyskania statusu miasta 
praw człowieka.
W Norwegii krajowa instytucja praw człowieka 
stworzyła projekt mający na celu zwiększenie 
świadomości w  miastach i  regionach na temat 
spoczywających na nich międzynarodowych 
zobowiązań w  zakresie praw człowieka, sposobów 
ich wypełniania oraz podejścia władz miejskich 
opartego na prawach człowieka.

Miasta Ajia Warwara w  Grecji, Mátraverebély na 
Węgrzech oraz Rakytník i Hrabušice na Słowacji dążyły 
do poprawy stosunków między Romami a  ogółem 
ludności. Miasta te przyczyniły się do realizacji projektu 
FRA dotyczącego lokalnych działań na rzecz integracji 
Romów (LERI) poprzez opracowanie w każdym z tych 
miast projektu badawczego dotyczącego działania 
partycypacyjnego koncentrującego się na rozwoju 
społeczności. Projekt FRA obejmował ogółem 22 
miejscowości w 11 państwach członkowskich.

KLUCZOWY ZASÓB

• Dziesięć punktów na 
rzecz realizacji wspólnego 
programu dotyczącego 
samorządów lokalnych 
i praw człowieka, Biuro 
Wysokiego Komisarza 
NZ ds. Praw Człowieka – 
OHCHR oraz 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/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-multi-annual-roma-programme
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
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 Projekt FRA dotyczący zaangażowania lokalnego na rzecz integracji Romów.
Młodzież romska omawia stosunki między grupami etnicznymi z burmistrzem Ajia Warwara 
w Grecji.



3130



3130

Narzędzia ―
Metody i zasoby wspierające 
działania na rzecz praw 
człowieka
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Włączenie kwestii 
praw człowieka do 
głównego nurtu 
prac i działań 
w miastach

Uwzględnianie kwestii praw człowieka oznacza, że są one 
rozpatrywane w sposób przekrojowy w administracji i w pracy 
miasta. Jako kluczowy element podejścia do współpracy 
na rzecz rozwoju opartego na prawach człowieka należy 
rozważyć włączanie ich do głównego nurtu strategii, polityk, 
decyzji i codziennych działań. Może ono również wiązać się 
z konkretnymi tematami, na przykład z równością płci, znaną 
również jako „uwzględnianie aspektu płci”.

JAK?
Włączanie praw człowieka do 
głównego nurtu polityki jest 
najskuteczniejsze wówczas, 
gdy zostało sformalizowane 
i objęte wsparciem przez 
władze miasta.

Prowadzenie stałych analiz 
i dyskusji w wydziałach 
władz miejskich na temat 
możliwości najlepszego 
włączenia kwestii 
praw człowieka do ich 
prac i wykorzystania 
przykładowych osiągnięć, by 
dalej rozszerzać zakres tych 
prac.

Stworzenie sieci kontaktów 
w dziedzinie praw człowieka 
w celu wymiany informacji.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych 
i  Regionów wspiera swoich członków 
w opracowywaniu i wdrażaniu perspektywy praw 
człowieka do sprawowania rządów, zarządzania 
i  świadczenia usług poprzez edukację w  zakresie 
praw człowieka i platformę internetową.

W Hiszpanii Fuenlabrada włącza współpracę poli-
cji ze społecznością lokalną i  prawa podstawowe 
do głównego nurtu działań policji lokalnej, tworząc 
wyspecjalizowaną jednostkę, politykę różnorodności 
i integracji oraz środki zwalczania przestępstw z nie-
nawiści. Miasto rozwija również zdolności w zakre-
sie praw różnych grup (np. osób LGBTIQ, migrantów) 
i przyczynia się do tworzenia narzędzi służących do 
prowadzenia opartych na prawach działań policji na 
szczeblu lokalnym.

KLUCZOWE ZASOBY

• Uwzględnianie praw 
dziecka w głównym 
nurcie polityki, Rada 
Europy

• Uwzględnianie aspektu 
płci w organach 
lokalnych – najlepsze 
praktyki, Program 
Narodów Zjednoczonych 
ds. Osiedli Ludzkich
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https://skr.se/skr/tjanster/englishpages/activities/humanrightshrmainstreaminghumanrights.13318.html
https://skr.se/skr/tjanster/englishpages/activities/humanrightshrmainstreaminghumanrights.13318.html
https://skr.se/skr/tjanster/englishpages/activities/humanrightshrmainstreaminghumanrights/hrplatform.13088.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.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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Stosowanie podejścia 
do współpracy na rzecz 
rozwoju opartego na 
prawach człowieka we 
wszystkich działaniach 
miast

Podejście do współpracy na rzecz rozwoju oparte na 
prawach człowieka to ramy koncepcyjne, które pomagają 
zapewnić poszanowanie i  ochronę praw człowieka na 
konkretnych etapach i w praktycznych działaniach – podejście 
to jest zakorzenione w  systemie praw wynikających 
z międzynarodowych standardów i norm. Odniesiono się 
w nim do wyników i procesu ich osiągania z perspektywy 
praw człowieka.

JAK?
Dzielenie się z innymi miastami 
własnymi doświadczeniami 
związanymi z włączaniem 
do swojej pracy podejścia do 
współpracy na rzecz rozwoju 
opartego na prawach człowieka. 

Zaangażowanie ekspertów przy 
włączaniu tego podejścia do pracy 
władz miasta. 

Zapewnienie, by działania miast 
w zakresie podejmowania 
decyzji i opracowywania strategii 
politycznych opierały się na 
zasadach zgodnych z podejściem 
do współpracy na rzecz rozwoju 
opartego na prawach człowieka: 
włączanie problematyki do 
głównego nurtu polityki, równość 
i niedyskryminacja, uczestnictwo, 
legalność, rozliczalność 
i przejrzystość.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Szwedzki region Västra Götaland wykorzystał 
podejście do współpracy oparte na prawach człowieka 
w swoim planie działania i projektach dotyczących 
praw człowieka, jak również w projekcie dotyczącym 
opieki psychiatrycznej realizowanym z  udziałem 
pacjentów i personelu medycznego.

W  obszarze sztucznej inteligencji Amsterdam 
i Helsinki uwzględniły zasady współpracy oparte na 
prawach człowieka na przykład przy ustanawianiu 
rejestrów dotyczących sposobu wykorzystywania 
algorytmów i systemów sztucznej inteligencji.
W  2021  r. Barcelona zorganizowała swój pierwszy 
program budżetu partycypacyjnego, w  którym 
uczestniczyło około 40  000 zarejestrowanych 
mieszkańców w wieku co najmniej 14 lat.

KLUCZOWE ZASOBY

• Przewodnik dotyczący 
metodyki: Miasto praw 
człowieka – model 
barceloński, Barcelona

• Najczęściej zadawane 
pytania dotyczące podejścia 
do współpracy na rzecz 
rozwoju opartego na 
prawach człowieka, Biuro 
Wysokiego Komisarza NZ ds. 
Praw Człowieka – OHCHR

• Zasady przewodnie 
podejścia do usług 
publicznych opartego 
na prawach człowieka, 
portugalska prezydencja 
Rady UE
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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://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
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
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.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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Rozwijanie wiedzy przez 
szkolenia i edukację 
w zakresie praw 
człowieka

Szkolenia i edukacja w zakresie praw człowieka mogą pomóc 
w  rozwijaniu zdolności oraz wyposażaniu administracji 
miejskiej i  innych podmiotów lokalnych w  wiedzę 
i umiejętności potrzebne do ochrony i wdrażania praw 
człowieka. W szkoleniach mogą uczestniczyć przedstawiciele 
wyłonieni w wyborach, kadra kierownicza, personel i lokalne 
grupy zawodowe (np. policja, nauczyciele, pracownicy służby 
zdrowia, organizacje mieszkalnictwa socjalnego).

JAK?
Unikanie tradycyjnych 
„instruktażowych” szkoleń 
w zakresie praw człowieka, 
które nie mają związku 
z konkretnym kontekstem, 
ponieważ są obciążone 
ryzykiem nieskuteczności.

Włączenie praw człowieka 
do integracji zawodowej 
i szkolenia ogólnego dla 
przedstawicieli wybranych 
w wyborach, kierownictwa 
administracji i pracowników.

Zilustrowanie korzyści 
wynikających 
z przestrzegania praw 
człowieka dla świadczenia 
usług.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Bordeaux stworzyło „znak różnorodności”, 
aby upowszechniać dobre praktyki w  zakresie 
rekrutacji, rozwoju zawodowego, zawierania umów 
i komunikacji. Miasto wprowadziło również przepisy 
dotyczące szkolenia pracowników i  różnorodności 
w odniesieniu do procedur udzielania zamówień.

Kopenhaga, we współpracy z  lokalnymi 
stowarzyszeniami pracowników, zorganizowała 
kursy szkoleniowe dla pracowników ochrony, 
strażników i innych pracowników klubów nocnych, 
barów i  restauracji na temat przeciwdziałania 
dyskryminacji, sposobów jej unikania i  łagodzenia 
ewentualnych konfliktów.

Norymberga organizuje szkolenia w  szkołach 
i edukację w zakresie praw człowieka dla młodych 
ludzi i  innych grup, takich jak osoby pracujące 
z dziećmi lub osobami starszymi, policja, siły zbrojne 
i administracja.

KLUCZOWY ZASÓB

• Opracowanie przekazu 
dotyczącego praw 
człowieka w celu 
przeciwdziałania mowie 
nienawiści, kurs dla 
szkoleniowców, Rada 
Europy
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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.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
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Uwzględnianie 
kwestii praw 
człowieka w procesie 
sporządzania budżetu 
i udzielania zamówień

Budżetowanie praw człowieka oznacza uwzględnianie zasad 
praw człowieka na wszystkich etapach sporządzania budżetu. 
Działanie to gwarantuje, że przydział środków budżetowych 
stanowi wkład w realizację priorytetów miasta w zakresie 
praw człowieka. Przyczynia się ono również do zwiększenia 
uczestnictwa obywateli i obywatelek, a tym samym do 
poprawy rozliczalności i  przejrzystości. W  procedurach 
udzielania zamówień przepisy dotyczące praw człowieka 
pozwalają zapewnić, aby usługodawcy zewnętrzni świadczyli 
usługi, które są zgodne z prawami człowieka. 

JAK?
Włączenie rzetelnych danych 
do informacji budżetowych 
w celu określenia obszarów 
wymagających podjęcia działań 
publicznych.

Włączenie przepisów dotyczących 
poszanowania i przestrzegania 
standardów praw człowieka 
do przepisów nt. zamówień 
publicznych. 

Nie ma potrzeby tworzenia 
nowego procesu budżetowania 
– zamiast tego należy włączyć 
kwestię praw człowieka 
do istniejących procedur 
budżetowych.

PRZYKŁAD PRAKTYKI

Od 2006  r. Wiedeń sporządza budżet 
z  uwzględnieniem aspektu płci – w  procesie tym 
analizuje się, kto korzysta ze środków budżetowych, 
co z kolei pomaga zapewnić w planowaniu 
finansowym takie same środki rozwoju wszystkim 
beneficjentom, niezależnie od ich płci.

KLUCZOWE ZASOBY

• Realizowanie praw człowieka 
za pośrednictwem budżetów 
rządowych, Biuro Wysokiego 
Komisarza NZ ds. Praw 
Człowieka – OHCHR

• Czym jest budżet na prawa 
człowieka?, Szkocka Komisja 
Praw Człowieka

• Zamówienia publiczne 
i prawa człowieka – zestaw 
narzędzi dotyczących praw 
człowieka dla decydentów 
i decydentek oraz praktyków 
i praktyczek w dziedzinie 
zamówień publicznych, 
Duński Instytut Praw 
Człowieka
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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.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/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
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
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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Opracowanie i wdrożenie 
lokalnego planu działania 
na rzecz praw człowieka

Ochrona i wdrażanie praw człowieka wymagają działań 
długo- i krótkoterminowych. Lokalny plan działania pomaga 
w opracowywaniu i realizacji działań, strategii i inicjatyw 
opartych na lokalnych potrzebach i  obawach. Zestaw 
ten powinien obejmować krótko- i długoterminowe cele 
szczegółowe, działania służące ich osiągnięciu oraz wskaźniki 
pomagające zmierzyć ich oddziaływanie.

JAK?
Ustanowienie aktualnego 
poziomu bazowego na 
potrzeby oceny sytuacji 
w terenie, który ukazuje 
aktualne luki w zakresie 
przestrzegania praw 
człowieka i umożliwia pomiar 
postępów w czasie.

Zaangażowanie lokalnych 
zainteresowanych stron 
z administracji i innych 
obszarów, w tym 
pracowników i pracownic 
pierwszej linii, aby 
lepiej zrozumieć, które 
rozwiązania najlepiej się 
sprawdzają oraz rozwijać 
współodpowiedzialność.

Powiązanie lokalnego planu 
działania z odpowiednimi 
politykami i strategiami 
krajowymi, unijnymi 
i międzynarodowymi. 

PRZYKŁADY PRAKTYK

Madryt ustanowił lokalny plan strategiczny 
w  dziedzinie praw człowieka na lata 2017–2019. 
Zawarto w nim 22  cele i  prawa ujęte w  pięciu 
obszarach tematycznych i opracowano go w oparciu 
o konsultacje z  obywatelami i obywatelkami, 
administracją i społeczeństwem obywatelskim.

Bordeaux posiada plan działania na rzecz zwalczania 
dyskryminacji, w  którym wykorzystano dowody 
zgromadzone podczas posiedzeń okrągłych stołów, 
dialogów z  osobami fizycznymi i  organizacjami 
pozarządowymi oraz ankietę przeprowadzoną przez 
Obserwatorium ds. Równości i Walki z Dyskryminacją.

W Utrechcie badanie z  2011  r. było pierwszym 
badaniem dotyczącym powiązań między pracą władz 
miasta a  prawami człowieka. Badanie pomogło 
przedstawić prace władz miasta i  prawa człowieka, 
a także stanowiło punkt odniesienia.

KLUCZOWE ZASOBY

• Podręcznik dotyczący 
krajowych planów 
działania na rzecz 
praw człowieka, Biuro 
Wysokiego Komisarza 
NZ ds. Praw Człowieka – 
OHCHR

• Krajowe plany działania 
na rzecz praw człowieka 
w UE, FRA
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https://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Descriptivos/ficheros/PlanDDHH_Madrid.pdf
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://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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Sprawdzenie zgodności 
decyzji lokalnych 
z prawami człowieka

Miasta i  inne samorządy lokalne są podmiotami 
odpowiedzialnymi. Oznacza to, że muszą zadbać o to, by 
wszystkie ich decyzje, polityki i  działania były zgodne 
z prawami człowieka. Mogą to sprawić poprzez:

 ― dbanie o to, by ich praca uwzględniała i realizowała 
obowiązki określone w prawie krajowym, unijnym 
i międzynarodowym;

 ― samoocenę negatywnego i pozytywnego wpływu 
środków lokalnych na prawa człowieka (ex ante);

 ― ustanowienie mechanizmów oceny wszelkich 
pozytywnych i negatywnych skutków dla praw 
człowieka i odpowiednich działań (ex post).

JAK?
Zasięganie porad 
ekspertów i ekspertek, aby 
z wyprzedzeniem ocenić 
potencjalny wpływ decyzji 
na przestrzeganie praw 
człowieka. 

Dotarcie do niezależnych 
ekspertów i ekspertek lub 
specjalistów i specjalistek 
także w sprawach 
proceduralnych i technicznych 
ponieważ niezależne 
doradztwo ma kluczowe 
znaczenie dla wiarygodności.

Zapewnienie przejrzystości 
procesu i jego wyników. 

PRZYKŁADY PRAKTYK

W Grazu Rada Praw Człowieka co roku monitoruje 
przestrzeganie praw człowieka i składa sprawozdania 
na ten temat. Monitoruje także kampanie 
wyborcze, oceniając przestrzeganie praw człowieka 
w  przemówieniach,  wywiadach i materiałach 
wyborczych wszystkich partii politycznych.

W Swansea proces kontroli prowadzony przez 
urzędników ds. kontroli pomaga pociągnąć członków 
gabinetu do odpowiedzialności, dać obywatelom 
i  obywatelkom głos oraz  usprawnić świadczenie 
usług publicznych.

KLUCZOWE ZASOBY

• Zalecenie w sprawie 
demokratycznego 
rozliczania wybranych 
przedstawicieli 
i przedstawicielek 
oraz wybranych organów 
na szczeblu lokalnym 
i regionalnym, Rada 
Europy

• Różne przewodniki 
i broszury, takie jak 
lokalne prawo głosu, 
zapobieganie korupcji, 
Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych, Rada 
Europy

17N
A

R
ZĘ

D
ZI

A

17

19
18

20

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://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
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Monitorowanie i ocena 
pracy miasta w sposób 
partycypacyjny

Władze lokalne powinny rutynowo oceniać, w jaki sposób 
ich polityka i działania wpływają na przestrzeganie praw 
człowieka. Dzięki monitorowaniu i ocenie miasta mogą 
określić rozwiązania, które sprawdzają się najlepiej, 
wykrywać problemy wymagające dalszych działań, 
pomagać w generowaniu nowych pomysłów oraz zwiększać 
rozliczalność i przejrzystość służby publicznej. Zwiększa to 
zaufanie społeczne.

JAK?
Zastanowienie się, w jaki 
sposób najlepiej monitorować 
i oceniać politykę we 
własnym kontekście 
lokalnym.

Wykorzystanie istniejących 
ram wskaźników (np. celów 
zrównoważonego rozwoju) 
lub mechanizmów przeglądu 
w kwestiach tematycznych 
(np. międzykulturowość, 
równość i niedyskryminacja, 
prawa dziecka, integracja 
Romów).

Zaangażowanie 
beneficjentów 
i społeczeństwa 
obywatelskiego w ten proces.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Plan działania z  Lund na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji na lata 2020–2021 opierał się na ocenie 
planu na lata 2019–2020. Nowy plan opracowano 
z uwzględnieniem informacji zwrotnych od uczniów, 
nauczycieli i  innych pracowników, udzielonych za 
pośrednictwem ankiet.

Bonn wykorzystuje ramy wskaźników dla 
niemieckich miast, okręgów i  gmin, aby pomóc 
miastu w  przejrzystym monitorowaniu postępów 
w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

KLUCZOWE ZASOBY

• Wskaźniki dotyczące praw 
człowieka – przewodnik 
dotyczący pomiaru 
i wdrażania, Biuro 
Wysokiego Komisarza 
NZ ds. Praw Człowieka – 
OHCHR

• Monitorowanie i ocena 
krajowej polityki 
miejskiej: Przewodnik, 
Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Osiedli 
Ludzkich

• Indeks miast 
międzykulturowych, 
program na rzecz miast 
międzykulturowych, Rada 
Europy
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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=pl&_x_tr_hl=pl-PL
https://lund-se.translate.goog/forskola-och-skola/elevhalsa-extra-stod-och-forsakringar/mobbning-trygghet-och-sakerhet?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl-PL
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.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://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://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
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Przybliżanie 
obywatelom tematyki 
praw człowieka

Przestrzeganie praw człowieka wymaga zaufania i wsparcia 
publicznego. Miasta mogą je zyskać dzięki skutecznej 
komunikacji i  propagowaniu praw człowieka poprzez 
kampanie uświadamiające o charakterze ogólnym, a także 
ukierunkowane inicjatywy skierowane np. do nauczycieli, 
policji lub świadczeniodawców opieki zdrowotnej.

JAK?
Opowiadanie historii 
konkretnych osób, kryjących 
się za danymi statystycznymi.

Zidentyfikowanie 
ambasadorów, którzy mogą 
nadać autentyczny wydźwięk 
przesłaniu. Mogą to być 
liderzy i liderki społeczności, 
influencerzy mediów 
społecznościowych lub osoby, 
których prawa są naruszane.

Celebrowanie sukcesów 
inicjatyw oddolnych 
(np. poprzez nagrody, 
wyróżnienia, oznakowania 
dotyczące praw człowieka, 
wydarzenia sportowe lub 
kulturalne). PRZYKŁADY PRAKTYK

Barcelońska strategia przeciwdziałania pogłoskom 
jest integralną częścią kompleksowego podejścia 
miasta do promowania równości oraz walki 
z dyskryminacją i nienawiścią. Strategia przyczynia się 
do szerzenia wiedzy i obalania pogłosek, uprzedzeń 
i  stereotypów, zapewnia narzędzia i  zasoby do 
przeciwdziałania pogłoskom oraz wspiera dialog na 
temat stosunków międzykulturowych.
Gdańsk organizuje doroczny Tydzień Demokracji, 
podczas którego odbywają się debaty, warsztaty, 
spotkania i pokazy służące celebrowaniu uczestnictwa, 
demokracji i praw człowieka. Ponadto we współpracy 
z Europejskim Komitetem Regionów miasto rozpoczęło 
w 2021 r. przyznawanie Nagrody im. Prezydenta Pawła 
Adamowicza za odwagę i doskonałość w promowaniu 
wolności, solidarności i równości.

KLUCZOWE ZASOBY

• Zestaw narzędzi do 
przemówień na temat 
praw człowieka, Rada 
Europy

• Alternatywne 
narracje i komunikacja 
integrująca, program 
„Międzykulturowe 
miasta”, Rada Europy

• Pozytywny wkład – 
Praktyczny przewodnik 
dotyczący walki 
z dezinformacją, 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://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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Międzynarodowe organizacje praw 
człowieka z całej Europy działają wspólnie 
z Agencją Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, kierując się „10 zasadami 
skutecznego promowania praw 
człowieka”.
Zasady te stanowią klucz do współpracy 
nad wspólnym wyrażaniem wartości, 
tworzeniem koalicji, wzbudzaniem 
nadziei i przywództwem w oparciu 
o komunikację.
Więcej informacji na playliście wideo 
(2021) i w broszurze (2018).
W kampanii mającej na celu położenie 
kresu pracy dzieci agencja reklamowa 
Glasnost, Hivos People Unlimited i gmina 
Haga współpracowały z nieznanymi 
dotychczas influencerami i influencerkami 
Instagramu, aby rozpowszechniać swoje 
przesłanie. Poprzez „nadanie przesłaniu 
autentycznego głosu” inicjatywa pomogła 
dotrzeć do ponad 100 000 obserwujących, 
przyciągając uwagę młodych odbiorców 
i odbiorczyń oraz głównych mediów.

Występowanie 
w obronie praw 
człowieka jeszcze nigdy 
nie było tak ważne!

19
20

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMjtrRo5niNJc5ZZfHmCeWzYLZgwhDBa
https://fra.europa.eu/pl/publication/2020/10-zasad-skutecznego-promowania-praw-czlowieka
https://vimeo.com/212261949
https://vimeo.com/212261949
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Współpraca 
międzynarodowa 
i wkład w partnerską 
wymianę i wzajemne 
uczenie się między 
miastami w zakresie praw 
człowieka
Miasta i inne samorządy lokalne to innowacyjne laboratoria 
zajmujące się kwestią praw człowieka. Partnerskie wymiany, 
partnerstwa miast i  wymiana w  sieciach mogą pomóc 
w dzieleniu się wspólnymi wyzwaniami i rozwiązaniami, 
wspieraniu wzajemnego uczenia się i w budowaniu zdolności 
do „lokalizacji” praw człowieka.

JAK?
Sieci miast zajmujące się 
różnymi tematami mogłyby 
określać i uwzględniać 
aspekty praw człowieka.

Unijny program „Obywatele, 
równość, prawa i wartości” 
zapewnia miastom środki 
finansowe na budowanie 
zdolności, promowanie 
wartości, wspieranie 
aktywności obywatelskiej itd.

Miasta mogłyby rozważyć 
współpracę w celu 
opracowania oznakowania lub 
procesu akredytacji dla miast, 
które przestrzegają ram 
dotyczących praw człowieka 
w UE.

KLUCZOWY ZASÓB

• Główne sieci 
międzynarodowe 
wymieniono na końcu 
niniejszego przewodnika.

PRZYKŁADY PRAKTYK

Pakt Wolnych Miast łączy Bratysławę, Budapeszt, 
Pragę i Warszawę, promując demokrację, pluralizm, 
otwartość i  różnorodność kulturową. W  2021  r. do 
inicjatywy przystąpiło 20 miast, w tym Amsterdam, 
Barcelona, Florencja, Frankfurt, Gdańsk, Lublana, 
Mannheim, Paryż, Rijeka, Stuttgart, Wiedeń 
i  Zagrzeb. Pakt pomaga dotrzeć do UE w  kwestii 
wspólnych obszarów zainteresowania, łączyć 
zasoby i oferować możliwości współpracy w różnych 
dziedzinach (np. zrównoważony rozwój, włączenie 
społeczne, agenda cyfrowa).

Forum Spraw Społecznych Eurocities uruchomiło 
platformę cyfrową, która ma pomóc członkom 
sieci wspierać wymianę informacji na temat praw 
człowieka i inicjatywy na rzecz miast praw człowieka.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_pl
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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Dalsze przydatne zasoby

• Informowanie o prawach człowieka, 
europejska sieć krajowych instytucji praw 
człowieka

• Miasta i regiony praw człowieka – 
perspektywa szwedzka i międzynarodowa, 
Instytut im. Raoula Wallenberga oraz 
Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych 
i Regionów

• Miasta praw człowieka, Ludowy ruch na 
rzecz edukacji w dziedzinie praw człowieka

• Nagroda „Europejskie stolice włączenia 
społecznego i różnorodności”, UE

• Pięć kroków we właściwym kierunku – 
podejście do współpracy na rzecz rozwoju 
oparte na prawach człowieka, region 
Västra Götaland

• Podejście do programowania oparte na 
prawach człowieka, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury – UNESCO

• Podejście oparte na prawach człowieka 
w odniesieniu do gromadzenia danych, 
Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw 
Człowieka – OHCHR

•  Podręcznik dotyczący praw człowieka 
tom 1: Walka z dyskryminacją, tom 2: 
Prawa socjalne, Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych, Rada Europy

• Podręczniki dotyczące praw człowieka 
(dotyczące np. ochrony danych, praw 
dziecka), FRA

• Prawa człowieka i samorządy lokalne – 
wnioski z europejskich miast zajmujących 
się prawami człowieka, Centrum Praw 
Człowieka, University of Essex

• Prawa człowieka mają charakter lokalny, 
Międzynarodowe Centrum Wspierania 
Praw Człowieka na Szczeblu Lokalnym 
i Regionalnym pod auspicjami UNESCO

• Realizowanie praw – przewodnik dla władz 
lokalnych i regionalnych, FRA

• Roczne sprawozdanie dotyczące 
wskaźnika praw człowieka, Koalicja Miast 
na rzecz Praw Człowieka Miasta York

• Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci – zestaw narzędzi działania 
krok po kroku, Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn

• Wskaźniki i dane dotyczące praw 
człowieka i zrównoważonego rozwoju, 
Duński Instytut Praw Człowieka

• Wskaźniki miast praw człowieka, Instytut 
im. Raoula Wallenberga

• Wytyczne z Kwangdzu dla miasta praw 
człowieka, Światowe Forum Miast Praw 
Człowieka w 2014 r. (Kwangdzu, Korea 
Południowa)

• Zapewnienie poszanowania praw 
człowieka: jak władze państwowe i lokalne 
mogą wykorzystywać prawa człowieka do 
rozwoju polityki lokalnej, Columbia Law 
School, Instytut Praw Człowieka

Wybór ponadnarodowych sieci 
w dziedzinie praw człowieka

• Eurocities
• Europejska Koalicja Miast przeciwko 

Rasizmowi (ECCAR)
• Europejskie Forum do spraw 

Bezpieczeństwa Miejskiego (EFUS)
• Europejskie Stowarzyszenie na rzecz 

Demokracji Lokalnej (ALDA)
• Inicjatywa „Miasta przyjazne dzieciom”
• Komitet ds. Integracji Społecznej, 

Demokracji Partycypacyjnej i Praw 
Człowieka przy Władzach Lokalnych 
i Miejskich (UCLG-CSIPDHR)

• Miasta na rzecz praw cyfrowych 
• Międzynarodowa koalicja 

zrównoważonych miast sprzyjających 
włączeniu społecznemu (ICCAR)

• Program „Miasta międzykulturowe” (Rada 
Europy)

• Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR)
• Sieć miast praw człowieka
• Sieć tęczowych miast
• Strategia UE na rzecz regionu Dunaju
• Zgromadzenie Regionów Europy (AER)

https://ennhri.org/our-work/topics/communicating-human-rights/
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://www.facebook.com/Pdhre/
https://eudiversity2022.eu/pl/
https://eudiversity2022.eu/pl/
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://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://en.unesco.org/human-rights/hrba
https://en.unesco.org/human-rights/hrba
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://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094
https://rm.coe.int/the-congress-human-rights-handbook-vol-1-en/168098b094
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
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