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A magyar emberi jogi diplomácia az ENSZ-ben, 
avagy sikerek és kudarcok a magyar EU-elnökség 
és az EJT-tagság alatt1

Dr. Lakatos István

Az elmúlt négy évben komoly lehetőségek adódtak a magyar emberi jogi dip-
lomácia számára az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában betöltött tagságunk és a 
magyar EU-elnökség következtében arra, hogy megmutassa magát a világszer-

vezet legfontosabb emberi jogi fórumán. Jelen írás keretei között szeretném röviden 
bemutatni, hogy miként tudott élni ezzel az eséllyel a magyar diplomácia, és melyek 
voltak ezen időszak fő prioritásai, eredményei, illetve melyek azok a területek, ame-
lyeken a jövőben még javítani vagy változtatni kell a hatékonyabb emberi jogi munka 
érdekében.

A hatékony multilaterális emberi jogi diplomácia előfeltételei

Mindezeket megelőzően azonban nem tűnik haszontalannak egy rövid elméleti be-
vezető, amelynek keretei között – majdnem 20 év nemzetközi emberi jogi tapasztalata 
alapján – áttekintem, hogy milyen előfeltételei vannak annak, hogy egy ország haté-
kony emberi jogi politikát tudjon folytatni, mind bilaterális, mind multilaterális keretek 
között. Nyilvánvalóan e feltételek így összességükben szinte egyetlen országban sin-
csenek jelen, de törekedni kell a megteremtésükre, amennyiben egy adott ország veze-
tése prioritásként kívánja kezelni az emberi jogok kérdését. Ezzel már el is érkeztünk 
az első, legfontosabb előfeltételhez, a politikai szándék meglétéhez, amelynek hiányában 
hatékony és aktív emberi jogi politikáról nem beszélhetünk. A kormánynak prioritás-
ként kell kezelnie az emberi jogok kérdését, felismerve, hogy azok hiteles képviselete az 
ország értékválasztását tükrözi, és ilyen értelemben jóval tovább mutat a puszta emberi 
jogi szakkérdéseken.

Fontos az emberi jogi kérdések és a kereskedelmi érdekek világos elválasztása egymástól. 
Általános jelenség ugyanis a politikai vezetők részéről az emberi jogok és az ország 
kereskedelmi érdekeinek összekapcsolása, mivel úgy vélik, hogy egy markáns emberi 
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jogi politika rossz hatással lehet a kereskedelmi kapcsolatokra. E feltevés alapján gyak-
ran születik olyan politikai döntés, hogy azon országokkal szemben, amelyekkel az 
adott kormány fontos kereskedelmi megállapodásokat kíván aláírni, illetve amelyek 
fontos kereskedelmi partnerei, egyáltalán ne vagy csak nagyon finoman fogalmazód-
jon meg emberi jogi kritika. Sok ország diplomáciája ezt az ellentmondást úgy próbálja 
kiküszöbölni, hogy míg bilaterális keretek között nagyon udvarias, addig a multilate-
rális fórumokon sokkal kritikusabban fogalmaz. Mások az adott országgal kapcsolatos 
kritikájukat hozzájuk közel álló – vagy sok esetben a kormány által felállított – „civil 
szervezetekkel” vagy más „független szakértőkkel” mondatják ki. Természetesen szá-
mos olyan állam van, amely a két kérdést elkülöníti, azt az álláspontot képviselve, hogy 
emberi jogi politikájuk hitelességének megőrzése kulcsfontosságú mind saját maguk 
számára, mind az otthoni civil társadalom és a hasonló értékrendet képviselő part-
nereik felé, és ezért azt nem vagy csak a legritkább esetben hajlandóak alárendelni a 
kereskedelmi érdekeknek.

Nagyon fontos előfeltételt jelent az aktív, pártoktól független civil társadalom jelenléte, 
amely emberi jogi értékek (és nem politikai szándékok) alapján folyamatosan nyomás 
alatt tartja az aktuális kormányzatot, felhívja a figyelmét azokra a világban (és persze 
az adott országban is) meglévő emberi jogi problémákra, amelyek véletlenül vagy tu-
datosan elkerülték annak figyelmét. Ezzel persze szorosan összefügg a kormányzat és 
a civil társadalom közötti párbeszéd magas szintje és színvonala, amely nélkülözhe-
tetlen a nívós, hozzáadott értéket is képviselő emberi jogi politika megvalósulásához. 
Ehhez szorosan kapcsolódik az ország lakosságának emberi jogi tudatossága, amelynek ma-
gas szintje adott esetben azt is eredményezheti, hogy a közvélemény befolyásolni tud 
kormányzati döntéseket, nyomást gyakorolva a vezetésre, fontos emberi jogi kérdések 
melletti kiállásra késztetve azt. Ennek eredményeként egyes komolyabb emberi jogi 
tradíciókkal rendelkező országokban a miniszterelnök vagy a külügyminiszter nem 
folytathat úgy tárgyalásokat ismert jogsértő államokkal, hogy ne hozza szóba az em-
beri jogsértések kérdését, még akkor is, ha a megbeszélések fókuszában a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése áll.

A hatékony emberi jogi politika nem képzelhető el jól körülhatárolt prioritások és alap-
elvek hiányában. Ezek megléte különösen a kisebb országok esetében létfontosságú, hi-
szen szűkös kapacitásaik nem teszik lehetővé, hogy érdemben tudjanak számos kérdés-
sel foglalkozni egyszerre. Néhány jól megválasztott téma nívós képviseletén keresztül 
azonban a kis országok a nagyságukból adódó súlyukat messze meghaladó mértékben 
is jelen lehetnek a multilaterális emberi jogi fórumokon.2 A határozott, jól körülhatárolt 
prioritások, amelyek az adott államigazgatás valamennyi releváns szereplője számára 
ismertek, segítenek elkerülni az olyan helyzeteket, amikor a kormányzat csak valame-
lyik ország vagy NGO aktív lobbizása, demarsolása hatására foglalkozik bizonyos kér-
désekkel, és így az emberi jogi politikáját a külső szereplők prioritásai és befolyásolási 
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képessége szabja meg. Ezen országok nem lesznek jelentős szereplők a multilaterális 
fórumokon, és csak potenciális „szavazatként”, nem pedig komoly intellektuális érté-
kekkel rendelkező partnerként tekintenek rájuk.

Természetesen a hatékony külső emberi jogi diplomáciához nélkülözhetetlen a belső emberi 
jogi politika hitelessége, ugyanis a kettő konzisztenciájának hiánya hosszabb távon biza-
lomvesztéshez vezet, ellehetetlenítve az adott ország legkiválóbb emberi jogi kezdemé-
nyezéseit is. Hosszabb távon ugyanis egyes országok, amelyek kényesek az emberi jogi 
reputációjukra, egész egyszerűen nem működnek együtt a legjobb emberi jogi projek-
tekben sem olyanokkal, amelyek belső emberi jogi teljesítménye megkérdőjelezhető. Ez 
természetesen elvezet bennünket annak felismeréséhez, hogy az emberi jogi politikát 
nem szabad szűklátókörűen olyan öncélú kritikaként felfogni, mint amely negatívan 
befolyásolja a diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat, ezért amennyire csak lehet, 
háttérbe kell szorítani a diplomáciai tevékenységben. Mint már korábban is jeleztem, 
számos – főként a nyugati kultúrkörhöz tartozó – ország esetében az emberi jogi po-
litika jelenti az adott kormányzat értékválasztásának, demokráciafelfogásának egyik 
legfontosabb kifejeződését, és ennek megfelelően meghatározó szerepe van az ország 
iránti bizalom kialakulásában, ami nélkülözhetetlen előfeltétele a prosperáló kereske-
delmi kapcsolatoknak is. A fentiek alapján könnyű belátni, hogy a hiteles emberi jogi 
politika pozitív hatással lehet a bilaterális kereskedelmi kapcsolatokra is, mivel megteremtheti 
a szükséges bizalmi légkört a két ország között, jelezve azt is, hogy mindkettőjük szá-
mára fontos a kiszámíthatóság és a jogállami működési elvek érvényesülése a gazdaság 
területén is. A jogsértő országokban ugyanis az esetek többségében a gazdasági környezet is 
kiszámíthatatlanabb, általában a politikai helyzet törékenyebb, amit gyakran csak a nagyobb profit 
reménye kompenzál. Ez is csak egy bizonyos határig működik, mivel sok országban egész 
egyszerűen a közvélemény nem teszi lehetővé és elfogadhatóvá a legsúlyosabb jogsértő 
államokkal való kereskedést, különösen olyan esetekben, ha fennáll a gyanúja annak, 
hogy a termelés vagy a kereskedés során a partnerország nemzetközi emberi jogi vagy 
munkajogi egyezményekbe ütköző módon jár el.

Érdemes röviden érintenünk a strukturális és – ahhoz kapcsolódóan – az emberi 
erőforrás jellegű előfeltételeket is, amelyek szintén rendkívül fontosak témánk szem-
pontjából. Először is nélkülözhetetlen, hogy a kormányzat valamelyik egységében – ez 
az esetek többségében a külügyminisztérium – legyen egy kompetens emberi jogi részleg, 
amely magas szinten képes ellátni a szükséges szakmai munkát. Fontos, hogy az adott 
főosztály/osztály megfelelő kapcsolatokkal rendelkezzen mind az adott ország állam-
igazgatásán belül, mind a különböző saját és külföldi nagykövetségekkel, missziókkal. 
A multilaterális diplomácia terén ugyanis a megfelelő kapcsolatrendszer, a jó személyes 
viszonyrendszer meghatározó jelentőségű. A multilaterális diplomaták kiképzése mindezek 
alapján sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint a bilaterális diplomatáké, mivel nemcsak a meg-
felelő kapcsolatrendszert kell kialakítaniuk, hanem szert a nemzetközi közjog területén is alapos 
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tudásra kell tenniük, különös tekintettel a nemzetközi emberi jogi egyezmények és az azok által 
életre hívott mechanizmusok ismeretére, valamint el kell sajátítaniuk a multilaterális tárgyalási 
technikákat is. Ez a folyamat több évet is igénybe vehet, vagyis az adott országnak évekre előre 
kell terveznie multilaterális diplomáciájának fejlesztése kapcsán. Az emberi jogi kérdésekkel 
is foglalkozó multilaterális missziók (New York/ENSZ, Genf/ENSZ, Bécs/EBESZ, Stras-
bourg/ET, Brüsszel/EU, Párizs/UNESCO) közötti intenzív kapcsolatrendszer kiemelke-
dően fontos, tekintettel arra, hogy egyes ügyek több fórum napirendjén is feltűnnek, és 
az egyes testületekben való kezelésük hatással lehet más fórumok munkájára is.

A multilaterális diplomaták képzésének elengedhetetlen részét kell, hogy jelentse a fontosabb 
szakmai konferenciákon való részvétel, mivel az ott megszerezhető gyakorlati ismeretek hi-
ányában a fiatal, pályakezdő diplomata nem tudja érdemben ellátni szakmai feladatait, 
és nem tud megfelelő kapcsolatrendszert sem kialakítani. Ennek érdekében számos – a 
képzést prioritásként kezelő – ország külön hangsúlyt helyez arra, hogy pl. a genfi és 
New York-i emberi jogi diplomaták részt vehessenek egymás konferenciáin (Emberi 
Jogi Tanács, Közgyűlés III. Bizottság), és a központ szakértői lehetőség szerint mindkét 
városba eljussanak, segítve a missziók munkáját és elsajátítva a saját feladataik ellátá-
sához oly nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket. Ez természetesen komoly pénzügyi 
befektetéseket igényel, de külpolitikai téren nyilvánvalóan mindez megtérül a nívós 
multilaterális diplomáciai munka révén, amelynek eredményeként mind a kormány-
zat információs bázisa, mind láthatósága és nemzetközi elismertsége szignifikánsan 
növekedhet.

* * *

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi kapcsolatokban rendkívüli módon megnőtt az 
emberi jogok kérdésének fontossága, és nemcsak a biztonságpolitika meghatározó 
elemévé vált, hanem bizonyos értelemben egy adott ország emberi jogi politikája – a 
kultúrához vagy a sporthoz hasonlóan – branddé, az ország védjegyévé is vált, döntő 
befolyást gyakorolva annak nemzetközi megítélésére. Ezzel párhuzamosan értékelő-
dött fel a multilaterális diplomácia jelentősége is, és számos – főként kisebb – ország 
külpolitikája kiemelt prioritásként kezeli azt, mint amelyen keresztül méretéből adódó 
jelentőségét messze meghaladó befolyásra tehet szert a nemzetközi kapcsolatokban.

Ezen elméleti bevezetőt követően először hazánk genfi ENSZ Állandó Képviseleté-
nek a magyar EU-elnökség alatti emberi jogi munkájáról szeretnék egy rövid ismerte-
tést és értékelést adni, kitérve a lisszaboni szerződést követő intézményi problémákra 
is. Majd tematikus bontásban veszem végig azokat a prioritásokat, amelyek az elmúlt 
években végigkísérték munkánkat az ENSZ genfi emberi jogi fórumain. Tanulmányom 
második felében a kifejezetten hazánkhoz köthető kérdésekről írok, azok között is ki-
emelten Magyarország első általános emberi jogi felülvizsgálatáról (UPR), valamint a 
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magyar delegáció munkájáról, elfogadottságáról és a hazánk, illetve a magyar szak-
emberek által az ENSZ emberi jogi fórumain betöltött pozíciókról, megbízatásokról, 
amelyek egyrészről visszajelzést jelentenek Magyarország munkájáról, másrészt lehe-
tőséget biztosítanak a hazai emberi jogi politika további előmozdítására.

A magyar EU-elnökséggel kapcsolatos feladatok az ENSZ emberi 
jogi testületeiben

A lisszaboni szerződést követő időszak intézményi problémái az ENSZ emberi jogi fórumain

A magyar EU-elnökség helyzetét nagyban nehezítette az a tény, hogy a miénk volt az 
első olyan, amelyre a lisszaboni szerződés eredményeként már nem a rotáló EU-elnök-
ség vezető szerepe volt jellemző, legalábbis papíron. Az első feladatot 2011 elején az 
Emberi Jogi Tanács munkájának felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások levezény-
lése jelentette. Ezt a magyar és az uniós delegáció egy-egy – a témát jól ismerő – mun-
katársa még megfelelően tudta kezelni, és nem kellett bevonni valamennyi emberi jogi 
munkatársat.

Az első valódi kihívást az Emberi Jogi Tanács3 16. ülésszaka (2011. február 28.–már-
cius 25.) jelentette, amelynek napirendjén közel 40 határozat – közülük 5 EU-kezdemé-
nyezés – szerepelt, és az ülésszak során több mint 20 uniós felszólalás és szavazatma-
gyarázat történt. A helyzet kialakulatlanságát jól jelezte, hogy több hónapos egyeztetés 
előzte meg az EU-csapaton belüli munkamegosztás véglegesítését. A genfi EU Dele-
gáció (EUDEL) abból indult ki, hogy a vezető szerep már egyértelműen az övék, és a 
magyar küldöttség csak kiegészítő feladatokat láthat el, néhány kevésbé fontos kérdés 
vonatkozásában. A tárgyalások során azonban sikerült velük is elfogadtatni azt a tényt, 
hogy a jelenlegi felállásban csak egy közel 50-50%-os munkamegosztás képzelhető el, 
tekintettel a feladatok fent jelzett méretére és a két emberi jogi csapat nagyságára (4-4 
fő). A véglegesített feladatmegosztási tábla azonban még mindig az EUDEL túlzott am-
bíciószintjéről árulkodott, amely nem vette kellő mértékben figyelembe a tagállamok 
tehermegosztási lehetőségeit. Ennek eredményeként az ülésszak során az EUDEL foko-
zatosan próbált megszabadulni a politikailag nehéz, munkaigényes területektől: azokat 
vagy a magyar misszióra, vagy más EU-tagállamra kívánta áthárítani.

Az ülésszakra történő felkészülést nagymértékben hátráltatták az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) felállításával kapcsolatban fellépő bizonytalansági tényezők. Az Eu-
rópai Tanács (a továbbiakban: Tanács) titkársága (GSC) és az Európai Bizottság (COM; 
a továbbiakban Bizottság) külkapcsolatokkal foglalkozó munkatársainak az EKSZ-be 
történő összevonása komoly szakmai és személyi feszültségekkel járt, jelentősen rontva 
az EU hatékonyságát és szervezettségi fokát. Gondot jelentett a két korábbi testület 
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teljesen eltérő munkakultúrája és a tagállamokhoz fűződő viszonya. A Tanács titkársá-
ga a korábbi években a rotáló elnökségek melletti segítő szerepet töltötte be: hozzászo-
kott a tagállamok közötti közvetítés gyakorlatához, és közelről ismerte a multilaterális 
fórumokon zajló kormányközi egyeztetési mechanizmusok főbb jellegzetességeit. Ezzel 
szemben a Bizottság munkatársai ilyen jellegű tapasztalatokkal nem rendelkeztek, en-
nek ellenére mind a genfi, mind pedig a brüsszeli közös struktúrában a vezető szere-
pet általában ők szerezték meg. Ennek következtében a Tanács titkársága által az évek 
során kifejlesztett belső egyeztetési technikákat, módszereket sokszor nem vagy nem 
megfelelő módon alkalmazták az EKSZ vezetői, ami gyakran komoly belső és néha 
kellemetlen külső konfliktusokat eredményezett.

Objektív, külső problémát jelentett az EUDEL határozottabb megjelenése szempont-
jából, hogy a tagállamok egy jelentős része még nem tekintette partnerének az EUDEL 
képviselőit, és csak a magyar képviselet munkatársaival volt hajlandó érdemben tár-
gyalni. A politikai integráció e foka ugyanis számos ország képviselőinek már egész 
egyszerűen értelmezhetetlen volt, akik ki is jelentették, hogy számukra a világszervezet 
fórumain a tagállamok jelentik az igazi szereplőket és partnereket. Ez az álláspont ter-
mészetesen az elmúlt évek során jelentős mértékben megváltozott, bár az EUDEL-t még 
most is gyakran kihagyják a fontos megbeszélésekből.

A fentiek következtében, anakronisztikus módon, hazánk számára egy klasszikus 
rotáló elnökség lebonyolítása valószínűleg kevesebb gondot jelentett volna, mint a 2011. 
eleji hibrid rendszer menedzselése. Az Unió számára komoly problémát okoz, hogy az 
EU jelenlegi ENSZ-es státusza, valamint az EUDEL létszáma alapján a rotáló EU-elnök-
ség részvétele az elnökségi munkában hosszabb távon még a közös kül- és biztonság-
politika (CFSP) területein is elkerülhetetlennek tűnik. Az EKSZ multilaterális közegben 
való működésére vonatkozó elvek tulajdonképpen kidolgozatlanok voltak még ekkor, 
és a gyakorlati működés közben jelentkező viták sokszor akadályozták az érdemi mun-
kát. A történeti hűség kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy a helyzet 2011. óta 
jelentősen javult, bár még mindig vannak területek, amelyeken az ENSZ emberi jogi 
fórumain javításra szorulna az EKSZ munkája.

Az Emberi Jogi Tanács munkájának felülvizsgálata

A 2011-es év az Emberi Jogi Tanács (EJT) munkájának felülvizsgálatával kapcsolatos 
tárgyalásokkal kezdődött, amelyeken a magyar és az uniós delegáció egy-egy tagja lát-
ta el az EU képviseletét. A felülvizsgálat során a tagállamok az EJT munkájának szinte 
valamennyi aspektusát áttekintették, de már a kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy 
az öt évvel azelőtt kidolgozott kompromisszumos megoldások érdemi meghaladására 
a fejlődő országok jelentős részénél nincs meg a politikai akarat. A nyugati országok 
– különösen az országspecifikus helyzetekkel kapcsolatos összetettebb, több fokozatú 
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fellépést lehetővé tevő – ambiciózus javaslatai a fejlődő világ többsége számára elfogad-
hatatlanok voltak; ők deklaráltan a status quo fenntartását tűzték ki elérendő célként, és 
csak technikai kérdésekben kívántak tárgyalásokba bocsátkozni. Ennek következtében 
a felülvizsgálat során csak az átfogó emberi jogi felülvizsgálati (UPR) eljárással kap-
csolatban születtek értékelhető változásokat eredményező döntések, a többi területen 
viszont inkább a visszalépések megakadályozására kellett az Uniónak koncentrálnia.4

A magyar EU-elnökség munkája az Emberi Jogi Tanács rendes és rendkívüli ülésszakai alatt

EJT rendkívüli ülésszak Líbiáról
A magyar EU-elnökség számára a Líbiáról szóló rendkívüli EJT-ülésszak (2011. febru-
ár 25.) gyors megszervezése, illetve annak a régiókon átívelő támogatással elfogadott 
kimenetele (Líbia EJT-tagságának felfüggesztésére tett javaslat) jelentette 2011 első fél-
évének egyik legnagyobb sikerét.5 Mindehhez elengedhetetlen volt azonban néhány 
nagy tagállam aktív lobbimunkája. Mint ismeretes, a genfi határozatot New Yorkban 
követte a Közgyűlésé, amely az EJT javaslatára néhány napon belül felfüggesztette az 
ország EJT-tagsági jogait. Végül következett a Biztonsági Tanács fellépése, amelynek 
határozata alapján indult meg a nemzetközi katonai fellépés, a NATO vezetésével.6 
Mindez precedenst7 teremtett, s több fejlődő ország számára is ijesztő távlatokat vá-
zolt fel, és a későbbi ülésszakokon hozzájárult az országmandátumok csökkenő támo-
gatottságához. A líbiai katonai beavatkozás csak erősítette a fejlődő országok által az 
országhelyzetekkel kapcsolatosan táplált fenntartásokat, és némileg megrendítette a 
Nyugat és a latin-amerikai országcsoport (GRULAC) közötti stratégiai szövetséget is, 
hiszen Brazília, Argentína és részben Mexikó támogatását később, Szíria és Belarusz 
ügyében csak nehéz kompromisszumok árán sikerült biztosítani. Az előzményekhez 
hozzátartozik, hogy korábban a rendkívüli ülésszakokat általában a fejlődő államok 
kezdeményezték, és azok – egy-két kivételtől eltekintve – mindig a megszállt palesztin 
területeken elkövetett jogsértésekről szóltak. Az EU a líbiait megelőzően 2009. május-
ban, Srí Lankáról javasolta rendkívüli EJT-ülésszak összehívását, amelyen a Srí Lanká-
val szimpatizáló fejlődő országok többségének javaslatára végül szinte megdicsérték az 
ázsiai államot.8 Ez a kudarc hosszú időre elbátortalanította az EU-tagállamokat bármi-
féle aktív fellépéstől. Ebben a kontextusban érthető meg igazán a líbiai ülésszak pozitív 
kimenetelének jelentősége.

Az Emberi Jogi Tanács 16. ülésszaka
Az EJT 2011. márciusi, 16. főülésszakán az EU rekordmennyiségű, szám szerint öt saját 
határozatot kezelt sikeresen, köztük három országspecifikusat (Észak-Korea, Burma/Mi-
anmar, Tunézia). Valamennyit a magyar elnökség kezelte, az EUDEL inkább a két tema-
tikus határozat (a vallásszabadságról és a gyermekek jogairól szóló határozatok) kapcsán volt 
aktív, és ezekben az esetekben jól működött a két delegáció közötti együttműködés is.9
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A tunéziai forradalom és annak sikere, valamint azt követően a tuniszi kormány 
együttműködési készsége olyan pozitív példát jelentett, amelyet az Európai Unió min-
denképpen ki szeretett volna használni az ülésszak során. A magyar EU-elnökségnek 
– az osztrák állandó képviselő segítségével – végül sikerült elfogadtatnia egy pozitív 
hangvételű határozatot, amely kiemelte a tunéziai kormánynak az ENSZ-szel való 
együttműködését, és támogatásáról biztosította az országban zajló demokratikus vál-
tozásokat. Óriási fegyverténynek számított, hogy azzal, hogy az afrikai és az arab or-
szágok változtatási javaslatait – sokszor egyes EU-tagállamok fenntartásai ellenére – is 
beépítettük a szövegbe, sikerült ezen országokat társszerzőként a határozat mögé állí-
tani, miközben Egyiptom és Algéria – későbbi érintettségüktől tartva – minden erejük-
kel igyekeztek megakadályozni a határozat elfogadását. E határozat ténye és üzenete 
ugyanis ebben a formában és ezzel a támogatottsággal messze túlmutatott a tényleges 
szöveg jelentőségén, precedensként szolgálva a valódi demokratikus átalakulást vá-
lasztó országok számára. Nem meglepő módon, a határozat legfőbb ellenzője a legtöbb 
módosító javaslatot beterjesztő egyiptomi delegáció volt.

A burmai emberi jogi helyzettel foglalkozó határozat gondozása az EUDEL létszám-
hiánya és szakmai-szervezeti problémái miatt teljes mértékben a magyar delegációra 
maradt. Komoly nehézséget jelentett, hogy egyes EU-tagállamok javaslatai következté-
ben az eredeti szöveg annyira erős lett, hogy arról az ASEAN-országok tárgyalni sem 
kívántak. A magyar emberi jogi csapat így a kínai delegációval folytatott érdemi meg-
beszéléseket, mivel tudták, hogy erről a mindig szavazás nélkül elfogadott határozat-
ról egyedül Peking merne szavazást kérni, és azt is, hogy a Kína számára elfogadható 
szöveg minden bizonnyal megfelel majd az ASEAN-országoknak is. Ötfordulós, inten-
zív tárgyalások eredményeként sikerült egy olyan szövegben megállapodnunk, amely 
valamennyi fél részére biztosította azt a komfortérzést, hogy ne kérjen szavazást róla, 
és mégsem lett annyira gyenge, hogy vállalhatatlanná váljon a társszerzők számára.

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (DPRK) emberi jogi helyzetével kapcsola-
tos határozati javaslat előkészítése során kiváló együttműködés alakult ki a magyar és a 
japán delegáció között. Az elfogadott szöveg jelentős mértékben az előző évi határoza-
ton alapult, tekintettel arra, hogy azóta sem változott a helyzet az országban. A határo-
zati javaslat 30:11:3 arányú elfogadása mögött a nyilvánvaló emberi jogi helyzeten túl a 
delegációk aktív lobbimunkája is meghúzódott.

Az Emberi Jogi Tanács 17. ülésszaka10

Az Európai Unió számára a belorusz emberi jogi helyzettel foglalkozó határozat jelen-
tette az egyértelmű prioritást az ülésszak során. Kezdetben nehézséget okozott a vele 
kapcsolatos uniós belső megosztottság, valamint az a tény, hogy a tagállamok nem kap-
tak megfelelő visszacsatolást az EU-delegációs (EKSZ) demarsok eredményéről. Így az 
a sajátos helyzet állt elő, hogy néhány tagország a saját szakállára kezdett el lobbizni és 
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feltérképezni a többiek véleményét a belorusz határozatról. Ezen országok ezt követően 
sokkal reálisabban látták a helyzetet, és jelezték, hogy a valódi régiókon átnyúló támo-
gatás érdekében a mandátumra vonatkozó javaslatot ki kell venni a szövegből. A genfi 
informális megbeszélései alapján a magyar delegáció is ezt az álláspontot képviselte, 
majd körülbelül egy héttel később az EUDEL is belátta, hogy komoly ellenérzéseket 
táplálnak főként a latin-amerikai országokban egy esetleges mandátummal szemben. 
Egyrészről ugyanis a kubai mandátum előfutárának tartották azt (a belorusz és a kubai 
mandátumot egyszerre szüntette meg az Emberi Jogok Bizottsága az EJT felállításakor), 
másrészről úgy vélték, hogy a helyzet nem igényel egy különmegbízotti posztot, mivel 
az ENSZ sok, a belorusznál rosszabb emberi jogi helyzetű ország esetén sem hozott 
létre ilyet.

Az Unió szinte az utolsó pillanatig megosztott volt a kérdésben, és csak a szavazást 
megelőző napon, 21:5:19 arányban fogadott el egy reális álláspontot. Ez jó eredménynek 
számított, bár a tartózkodó országok magas száma komoly figyelmeztetésül szolgált a 
jövőre nézve az EU számára, ha – komoly előkészítés nélkül – ismét megpróbálkozna a 
mandátum létrehozásával. Az elfogadott határozat az emberi jogi főbiztost kérte fel az 
emberi jogi helyzet figyelemmel kísérésére és az arról történő jelentésre.

Magyarország prioritásai az ENSZ genfi emberi jogi fórumain

A kisebbségi kérdés kezelése az Emberi Jogi Tanács és a Kisebbségi Fórum munkájának tükrében

A magyar multilaterális diplomácia klasszikus prioritása volt mindig is a kisebbségi 
kérdés. E területen hazánk a rendszerváltást követően komoly tekintélyre tett szert 
nemcsak az Európa Tanács, de az ENSZ különböző kisebbségi fórumain is. Hazánk 
volt az egyik legaktívabb résztvevője az EJT jogelődje, az Emberi Jogok Bizottsága Ki-
sebbségvédelmi és Diszkriminációellenes Albizottsága által életre hívott Kisebbségi 
Munkacsoportnak is, amely 1995-tól 2005-ig ülésezett, évente egy héten keresztül.11 Az 
EJT 2006-os létrehozásával nyilvánvalóvá vált, hogy a kormányzatok szemében nem túl 
nagy népszerűségnek örvendő munkacsoportot egy más formátumú kisebbségi testü-
lettel kell felváltani. Ezzel párhuzamosan tárgyalások kezdődtek egy független kisebb-
ségi szakértői poszt felállításáról is. Számos delegáció vélte úgy, hogy párhuzamosan 
két kisebbségi mechanizmusra nincs szükség. Ebben az időszakban a magyar diplo-
mácia komoly energiákat mozgósított annak érdekében, hogy meggyőzze a tagállamo-
kat: a két mechanizmus jól kiegészíthetné egymást, hiszen míg egy kisebbségi fórum 
alkalmas lehetne fontos kérdések megvitatására, platformot biztosítva a kisebbségek és 
a kormányok közötti párbeszédre, addig egy kisebbségi szakértő helyszíni látogatások, 
fókuszált jelentések révén tudná előmozdítani a kisebbségek ügyét.
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A végén sikerült elérni mindkét intézmény felállítását, és a magyar diplomácia 
kisebbségi munkájának elismerését jelezte, hogy a Kisebbségi Fórum első, 2008-as 
ülésszaka elnökének Mohácsi Viktória magyar EP-képviselőt választották. Ezzel pár-
huzamosan, az Emberi Jogok Bizottsága 2005/79. számú határozatával létrehozott man-
dátumot elsőként betöltő független kisebbségi szakértő, Gay McDougall (USA) első 
helyszíni látogatásaként 2006 júniusában hazánkba látogatott.12

Magyarország valamennyi Kisebbségi Fórum munkájában aktívan közreműködött, 
megismertetve a résztvevőket a magyar kisebbségvédelem fontosabb eredményeivel, 
kitérve a romaintegráció érdekében tett hazai lépésekre, intézkedésekre, cselekvési 
programokra, továbbá kiemelve a nyelvi kisebbségek védelmének fontosságát. A ma-
gyar szakértelem elismerését jelentette, hogy a Kisebbségi Fórum 4. ülésszakát megelő-
zően (2011. november 28.) képviseletünket kérte fel a Geneva for Human Rights nevű 
NGO, hogy az osztrák misszióval közösen megszervezzen egy félnapos szakértői sze-
mináriumot. A rendezvényen Dékány András nagykövet, állandó képviselő az EU-el-
nökségünk alatt elfogadott romastratégiáról és az annak végrehajtására készült nemze-
ti programról beszélt,13 míg Lakatos István emberi jogi nagykövet a fórum jogelődjének 
számító Kisebbségi Munkacsoport 11 éves munkájáról, valamint a Kisebbségi Fórum és 
a független szakértő mandátumának életre hívásáról tartott előadást.14

A magyar multilaterális diplomácia és a magyar kisebbségi szakértők egyik legna-
gyobb és leglátványosabb sikerét azonban minden bizonnyal Izsák Rita megválasztása 
jelentette. 2011 júniusában, az EJT 17. ülésszakán ugyanis őt szavazták meg az ENSZ ki-
sebbségi független szakértői posztjára. A rendkívül fontos mandátumért komoly harc 
zajlott az érdekelt tagállamok között, tekintettel annak politikai érzékenységére és arra 
a tényre, hogy a megbízatás betöltője vezeti egyben a világ egyik legfontosabb kisebb-
ségi testületének, az ENSZ Kisebbségi Fórumának a munkáját.15

Az EJT 2013. márciusi, 22. ülésszakán megrendezett magas szintű női panelbe 
javaslatunkra meghívást kapott Járóka Lívia magyar EP-képviselő, aki nagyhatású 
prezentációt tartott a női roma sors teremtette kihívásokról és az általa azokra adott 
válaszokról.16

Naprakész tájékoztatás a magyar emberi jogi helyzettel kapcsolatban

A genfi állandó ENSZ-képviselet – valamennyi magyar diplomáciai képviselethez ha-
sonlóan – nyilvánvaló prioritásként kezeli a hazai emberi jogi helyzettel kapcsolatos 
naprakész tájékoztatás biztosítását a külföldi partnerek, esetünkben különösen az Em-
beri Jogi Főbiztos Hivatala részére. Az esetleges emberi jogi kritikákat igyekeztünk 
mindig szakmai alapon kezelni, a válaszok megfogalmazásakor pedig az ENSZ-es 
emberi jogi rendszer sajátosságaira tekintettel lenni, és ennek fontosságára hívtuk 
fel az otthoni tárcák figyelmét is. Ezt követelte meg a genfi közeg is, ahol talán 
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a világ legnagyobb emberi jogi szakismerete van jelen a különböző szakértők, diplo-
maták és civil aktivisták munkája révén. Képviseletünk, folyamatosan tartva a kap-
csolatot az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának munkatársaival, valamint számos EJT-
különmegbízottal, számos esetben jelzett előre bizonyos, hazánknak címzett emberi 
jogi kritikákat.

Az ENSZ-szel együttműködő személyek elleni kormányzati fellépések (reprisals)
megakadályozása és az ezzel kapcsolatos magyar határozat

Magyarország kezeli 1992 óta az ENSZ-szel együttműködőkkel szembeni fellépések, 
megtorlások megakadályozását célzó határozatot. A feladatot a rendszerváltást köve-
tően Hollandia adta át hazánknak. Az ilyen jellegű esetek alacsony száma miatt a ha-
tározat jelentősége hosszú időn keresztül viszonylag marginális volt: az ENSZ-főtitkár 
nevében minden évben kijött egy jelentés az esetleges incidensekről. Néha szinte alig 
tudták összeállítani az anyagot, olyan kevés dokumentálható eset történt. Az utóbbi 
években azonban, sajnos, ezek számának drasztikus emelkedése miatt a nemzetközi 
közösség figyelmének egyre jobban a homlokterébe került ez a probléma. Mindezek 
eredményeként 2011. október 21-én egy magas szintű panelre került sor a témában, 
amelyen Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár17 és Navi Pillay ENSZ emberi jogi főbiztos mellett 
Martonyi János külügyminiszter is részt vett, a moderátori feladatokra pedig Breuer 
Klára kabinetfőnök asszonyt kérték fel. A panelvita sikeresen ráirányította a figyelmet 
a kérdés fontosságára, hiszen az hosszabb távon azzal a veszéllyel járhat, hogy aláássa 
a világszervezet érdemi működését, mivel a civil társadalom segítsége nélkül az ENSZ 
közel sem tudna ilyen eredményesen működni. Számos problémára, az emberi jogok 
megsértésére ugyanis civilek, NGO-k, emberi jogvédő szervezetek hívják fel az ENSZ 
és a kormányok figyelmét.

Tekintettel arra, hogy – sajnos! – számos, az Emberi Jogi Tanáccsal együttműködő 
vagy arra készülő emberi jogvédővel szemben léptek fel a kormányzatok, és többe-
ket az adott ország repülőterén tartóztattak le, megakadályozva, hogy el tudjanak jutni 
Genfbe, az EJT ülésszakára, Magyarország kezdeményezésére 2012 szeptemberében az 
EJT 21. ülésszaka keretei között panelvitát tartottak a kérdésben.18 A magyar résztve-
vő, Takács Szabolcs helyettes államtitkár a kormányzati szektor képviselőjeként a kor-
mányok által követendő magatartásról beszélt, kitérve az EU erőfeszítéseire, valamint 
arra, hogy az ENSZ keretében milyen kormányközi lépések tehetők annak érdekében, 
hogy a megtorlással kapcsolatos eseteknek gátat lehessen vetni, illetve azokat lehető-
ség szerint meg tudják előzni. A panelvita fontosságát jelzi, hogy Ban Ki-moon külön 
videoüzenetben üdvözölte a tanácskozást, amelyet Navi Pillay nyitott meg.

A vita során számos konkrét javaslatot is megfogalmaztak a résztvevők, így példá-
ul egy, az ilyen eseteket összegyűjtő, központi adatbázis felállítását és elhelyezését az 
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Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának honlapján, továbbá egy ENSZ focal point (kapcsolat-
tartó) kinevezését a téma kapcsán. Magyar részről többek között felhívtuk a figyelmet 
a politikusok és más véleményformálók felelősségére, akiknek támogató fellépése nél-
külözhetetlen az ilyen jellegű esetek alapos kivizsgálásához. A reprisals ügyekben 
érintett kormányok képviselői – bár természetesen formálisan elítélték az ilyen jelle-
gű eseteket – általában az információk bizonytalan voltával, a panaszt benyújtó civilek 
és szervezetek jogellenes magatartásával magyarázták az adott vezetés lépéseit, sok 
esetben nyíltan az EJT elnökét és az ENSZ Titkárságát kritizálva az ilyen jellegű ügyek 
felkarolása miatt. Svájc, Szlovénia, Ausztria és Liechtenstein közös felszólalásában ne-
vesítette is azt a 16 országot, amely szerepelt az ENSZ-főtitkár 2012. évi jelentésében.19

Hazánk a 2013 szeptemberében benyújtott határozatában a fent említett panelvita 
során megfogalmazott fontosabb ajánlások megvalósítására kívánt koncentrálni. Július 
folyamán két informális egyeztetőt tartottunk a problémát prioritásként kezelő orszá-
gok képviselőivel. A megbeszélés eredményeként képviseletünk beazonosította azokat 
a kérdéseket, amelyeknek feltétlenül helyet kellett kapniuk a tervezetben. Idetartozott 
többek között: egy, az ENSZ egész rendszerét átfogó focal point kinevezése a reprisals 
ügyek kezelésére (UN-wide senior focal point); nemzeti focal pointok kijelölése a kérdés 
belső rendezésének elősegítése, valamint az ENSZ focal pointtal való kapcsolattartás 
céljából; a belső jogi környezet rendezése a reprisals ügyek megelőzése érdekében; a 
nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás jogának deklarálása; a reprisals esetek 
gyors és pártatlan kivizsgálása, az elkövetők felelősségre vonása, az áldozatok kom-
penzálása.20

Az Emberi Jogi Tanács 2013. szeptember 9–27. közötti, 24. ülésszakának vége felé, 
számos egyeztetést követően, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy bizonyos kérdések ren-
dezése egyes országoknak egész egyszerűen nem érdeke. Több állam is azzal az igény-
nyel lépett fel, hogy a határozatban szerepeljen a civil társadalom felelőssége az általa 
benyújtott információk hitelességét illetően. Ezzel kapcsolatban jeleztük, hogy egyrész-
ről a hitelesség sok esetben igen szubjektív kategória, és kérdéses, hogy mely fórum 
tudna róla döntést hozni. Másrészről viszont a kormányzatnak akkor sincs joga megöl-
ni, letartóztatni vagy megkínozni egy ENSZ-szel együttműködő személyt, ha az általa 
megfogalmazott információt nem tartja hitelesnek vagy azzal nem ért egyet.

Láthatóvá vált, hogy számos ország megrettent a focal point kinevezésének gon-
dolatától, mert félt, hogy ezáltal a reprisals ügyek kérdése – komoly médiafigyelmet 
kapva – még inkább a világszervezet érdeklődésének homlokterébe kerül. Ezt pedig 
azon országok, ahol ilyen esetek előfordultak/előfordulnak, nyilvánvalóan nem akar-
ták megengedni. Természetesen a mandátum megakadályozása céljából arra hivat-
koztak, hogy ilyen posztra nincs szükség, mert a jelenlegi mandátumok keretei között 
is kezelhető a kérdés, továbbá az EJT-nek nincs jogköre egy, a világszervezet egészére 
vonatkozó mandátum elfogadására, a kérdést tehát át kellene tenni New Yorkba, az 
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ENSZ Közgyűléséhez a további vitákra. Válaszunkban megfogalmaztuk, hogy az Em-
beri Jogi Tanács az azt létrehozó közgyűlési határozat (GA 60/251)21 értelmében jogosult 
a világszervezet egészét érintő emberi jogi kérdések kezelésére, és a reprisalst elsődlege-
sen egy emberi jogi kérdésnek tekintjük, függetlenül azon szervezet jellegétől, amellyel 
az érintett személy együtt kíván működni. A focal point ötletét maga az ENSZ-főtitkár is 
többször támogatta, legutóbb a szeptember 23-i felszólalásában, ahol külön üdvözölte 
az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket.22 Kiemeltük továbbá, hogy itt nem egy külön man-
dátumról lenne szó, hanem a főtitkár egy magas rangú ENSZ-tisztviselőt (emberi jogi 
főbiztos, helyettes főbiztos vagy emberi jogi kérdésekkel foglalkozó főtitkár-helyettes 
(ASG)) nevezne ki a posztra, akit egy munkatárs segítene a napi operatív munka elvég-
zésében.

Komoly vita alakult ki az EJT elnökének szerepével kapcsolatban a reprisals ügyek 
vonatkozásában, mert egyes delegációk szerint az elnöknek csak funkcionális feladatai 
vannak az ülésszakok vezetése kapcsán, és ebbe nem tartozik bele ezen ügyek nyilvá-
nos elítélése. Azonban az elmúlt években az EJT elnökei mind szóvá tették ezeket az 
eseteket, és felléptek ellenük, tekintettel arra, hogy azok alááshatják az egész Emberi 
Jogi Tanács tekintélyét.

Végül is ebben és még néhány, kisebb jelentőségű kérdésben nem sikerült közös ál-
láspontot kialakítani, de a határozat mögé felsorakozott 68 társszerző egyetértett abban, 
hogy adott esetben szavazás útján is védjük meg a szöveget. Sokat számított, hogy a 
társszerzők közül 27 ország a 47 fős EJT tagja is volt, ami egyértelmű többséget jelen-
tett már a testületen belül. A határozathoz módosító indítványt beterjesztő országok 
(Oroszország, Kína, India, Kuba, Srí Lanka, Belarusz, Indonézia, Malajzia, Dél-Afrika, 
Etiópia, Venezuela, Pakisztán, Egyiptom, Algéria) mindent megtettek a szavazás elke-
rülése érdekében, tudva, hogy nem rendelkeznek többséggel az Emberi Jogi Tanácsban. 
A határozat sikere szempontjából fontos volt, hogy a kelet-európai, valamint a nyugat-
európai és egyéb államokat magában foglaló regionális csoport (WEOG) valamennyi 
EJT-tagja mellett a latin-amerikai EJT-országok (Venezuela és Ecuador kivételével) is tá-
mogatták azt. Döntő fontossággal bírt, hogy számos afrikai (Elefántcsontpart, Botswa-
na, Benin, Sierra Leone) és ázsiai ország (Thaiföld, Maldív-szigetek, Japán, Dél-Korea) 
szintén társszerzőséget vállalt a határozatban, illetve ennek hiányában is támogatta azt 
vagy tartózkodott a szavazásnál (Burkina Faso, Angola, Gabon). Fontos volt még, hogy 
a vitában a határozat mellett szólalt fel Németország, Ausztria, Svájc, Costa Rica és a 
Maldív-szigetek delegációja.

A szöveghez benyújtott 10 módosító indítvány közül a társszerzők végül hármat haj-
landóak voltak elfogadni. A többiről egyesével szavazott az Emberi Jogi Tanács, mely-
nek eredményeként valamennyit 27-30 szavazattal elutasította, 14-17 támogató szava-
zat és 2-4 tartózkodás mellett. Az indiai küldött ezt követően külön szavazást kért a 
mandátumról rendelkező paragrafusról, azt azonban 30:15:2 arányban támogatásáról 
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biztosította az EJT. Majd a venezuelai delegáció kért szavazást a határozat egészéről, 
amelyet az EJT 32:0:15 (tartózkodás) arányban fogadott el, miután az először a határozat 
ellen szavazó gaboni küldött jelezte, hogy tévedés történt, és az ő utasítása valójában a 
határozat támogatására szólt.23

A kérdés súlyát jelezte, hogy az EJT lengyel elnöke az ülésszakot záró felszólalásá-
ban kiemelten szólt a reprisals elleni fellépés fontosságáról, valamint az Amnesty Inter-
national és az International Centre for Human Rights közös levélben mondott köszöne-
tet Martonyi János külügyminiszternek a történelminek tekintett határozat elfogadása 
kapcsán játszott magyar szerep miatt.24

A bírói függetlenséggel foglalkozó magyar határozat

Hazánk az 1990-es évek közepe óta gondozza a bírói függetlenséggel foglalkozó EJT-
határozatot, amelynek alapján egy különmegbízotti mandátum is létrejött. E mandá-
tum birtokában egy, az Emberi Jogi Tanács által kinevezett független szakértő évente 
jelentést készít mind az EJT, mind az ENSZ Közgyűlése számára, amelyek azokat egy 
interaktív vita keretei között megtárgyalják. Hazánk 2013-ban úgy döntött, hogy – az 
eddigi formátumot megváltoztatva – egy régiókon átívelő csoportot fog létrehozni a 
mandátum kezelésére, növelve ezáltal a kezdeményezés láthatóságát, nemzetközi el-
fogadottságát. 2013. június 13-án az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 70 ország társszerző-
sége mellett, szavazás nélkül elfogadta a hazánk által vezetett core group (Ausztrália, 
Botswana, Maldív-szigetek, Mexikó, Thaiföld és Magyarország) gondozásában a bírói 
függetlenséggel kapcsolatban beterjesztett határozatot.25 Mindenképpen hasznos dön-
tésnek bizonyult a core group életre hívása, hiszen az egyrészről minden korábbinál 
nagyobb láthatóságot és támogatottságot eredményezett a határozatnak, másrészről 
komoly presztízsnövekedést is jelentett a magyar emberi jogi diplomácia számára a 
régiókon átívelő együttműködés megteremtése ebben a kérdésben. A határozat erős és 
szakmailag is színvonalas szövege nagyon sok delegáció és civil szervezet elismerését 
vívta ki. A határozatnak első alkalommal lett valamennyi EU-tagállam a társszerzője, a 
meghatározó egyéb nyugati államok (USA, Kanada, Norvégia, Svájc, Japán, Dél-Korea) 
mellett. Fontos eredménynek tekinthető Oroszország és India társszerzősége, valamint 
az a tény, hogy számos afrikai és latin-amerikai, valamint néhány ázsiai ország is csat-
lakozott a határozathoz, megfelelő földrajzi egyensúlyt biztosítva ezáltal a társszerzői 
körön belül. A core group tagjai az elfogadást követően jelezték, hogy szívesen folytatják 
a határozattal kapcsolatos munkát ebben a formátumban. A 2014-es év folyamán a bírói 
függetlenséggel foglalkozó, három évre szóló különmegbízotti mandátumot kell meg-
hosszabbítania az EJT-nek, amely azonban egy inkább technikai jellegű határozattal 
történik majd.



60 Külügyi Szemle

Dr. Lakatos István

A népirtás megelőzésének kérdése az ENSZ emberi jogi fórumain

A magyar diplomácia számára a többéves előkészítő munka eredményeként 2010 ok-
tóberében megalakult budapesti népirtás-megelőzési központ (A Népirtás és Tömeges 
Emberi Jogsértések Megelőzésének Budapesti Központja, Budapest Centre for the Inter-
national Prevention of Genocide and Mass Atrocities)26 lehetőséget jelentett, hogy ezen az 
oly fontos területen legyen a nemzetközi közösség aktív, kezdeményező szereplője. Po-
zíciónkat erősítette, hogy hazánk nem rendelkezett gyarmatosító múlttal, a fejlődő vi-
lágban általában szimpátiával tekintenek Magyarországra, valamint hogy több, a korai 
előrejelzésben fontos szerepet betöltő humanitárius szervezet (UNHCR, IFRC) is mű-
ködtet regionális irodát Budapesten. A genfi magyar ENSZ-misszió mindezek alapján 
mindvégig kiemelt feladatának tekintette a központ tevékenységének népszerűsítését 
az ottani diplomáciai közösség körében.

Képviseletünk 2012 januárjában találkozókat szervezett a budapesti népirtás-meg-
előzési központ vezetői számára, ahol azok a Nyugat-európai Csoport, a Kelet-európai 
Csoport, az Ázsiai Csoport, valamint a Latin-amerikai Csoport tagjaival találkoztak, és 
fontos bilaterális kapcsolatokra tettek szert. A központ vezetői fontos megbeszéléseket 
folytattak az Emberi Jogi Főbiztos Hivatalának illetékes munkatársaival is, megteremt-
ve az ENSZ-szel való együttműködés alapjait.

Az Emberi Jogi Tanács 22. ülésszakának margóján, 2013 márciusában, sikeres side 
eventet szerveztünk a budapesti népirtás-megelőzési központ által életre hívott, tíznél 
is több neves európai szakértőből álló Task Force-nak az EU népirtás és tömeges jog-
sértések megelőzésével kapcsolatos kapacitásairól írt anyagáról.27 A jelentés ismerte-
tését követő panelvitában amerikai, kanadai, etióp, nigériai és európai uniós vezető 
diplomaták, nagykövetek vettek részt, megvilágítva a kérdést más régiók és országok 
szempontjából is.28

2013 márciusában, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 22. ülésszakán Magyarország 
komoly segítséget nyújtott az örmény delegációnak az általuk kezelt népirtás-megelő-
zési határozat elfogadtatásához. Azt ugyanis komoly támadások érték a tárgyalások 
során, mivel az eredeti szöveg számos, a védelmi felelősség elvére vonatkozó hivatko-
zást tartalmazott. A heves támadások hatására valamennyi ilyen jellegű utalás kike-
rült belőle, viszont a népirtás-megelőzési kezdeményezések szinte hiánytalanul ben-
ne maradtak a végül konszenzussal elfogadott határozatban.29 Ennek értelmében 2014 
márciusában – az EJT történetében első alkalommal – panelvitát rendeznek a népirtás 
megelőzésének kérdésében, továbbá egy interaktív párbeszédet is szervez az Emberi 
Jogi Tanács Adama Dienggel, az ENSZ-főtitkár népirtás-megelőzési tanácsadójával.
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A védelmi felelősség elve (R2P)

Ausztrália 2012 elején hívta meg hazánkat – részben a budapesti népirtás-megelőzési 
központ munkájának is köszönhetően –, Thaiföld, Uruguay és Nigéria társaságában, 
az általuk akkor életre hívott R2P core groupba, a védelmi felelősség elvének preventív 
aspektusai és az azzal kapcsolatos genfi szerepvállalás erősítése érdekében. Március-
ban, az Emberi Jogi Tanács 19. ülésszakán az öt ország közösen szólalt fel a védelmi 
felelősség elvével kapcsolatban, jelezve, hogy a core group júniusban egy side eventet 
kíván rendezni a kérdésről, az EJT-nek az R2P preventív aspektusainak végrehajtása 
kapcsán meglévő lehetséges szerepére (technikai együttműködés, kapacitásbővítés) 
koncentrálva.

A fentieknek megfelelően, 2012. június 19-én, az Emberi Jogi Tanács 20. üléssza-
kának margóján az R2P core group szervezésében side eventre került sor a védelmi fe-
lelősség elvével (R2P) kapcsolatban.30 A több mint 150 diplomata és más emberi jogi 
szakértő részvételével lezajlott rendezvényen felszólalt Edward Luck, a főtitkár – im-
már leköszönt – R2P-val foglalkozó különleges tanácsadója is. Navi Pillay emberi jogi 
főbiztos videoüzenetben köszöntötte a side event résztvevőit. Ausztrál részről Gareth 
Evans egykori külügyminiszter vett részt a rendezvényen, aki a moderátori feladatokat 
is ellátta. Thaiföld küldötte az EJT tavalyi elnöke, a korábbi genfi állandó képviselőjük, 
jelenlegi külügyi államtitkáruk, Sihasak Phuangketkeow nagykövet volt. Nigériát Mar-
tin Luther Agwai tábornok, több korábbi afrikai békefenntartó misszió főparancsnoka, 
Uruguayt pedig José Luis Cancela, a New York-i ENSZ-nagykövetük képviselte a pa-
nelban. Magyar részről dr. Törő Csaba külpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet 
munkatársa vett részt a vitában.

Navi Pillay főbiztos videoüzenetében időszerűnek nevezte a rendezvényt, amelynek 
régiókon átívelő támogatottsága jól jelzi, hogy a védelmi felelősség elve nincs halálra 
ítélve, és komoly relevanciával bír napjaink külpolitikai kihívásai során. A főbiztos ki-
emelte, hogy az EJT, ahogyan eddig, feltehetően a jövőben is komoly szerepet fog játsza-
ni a védelmi felelősség elvének fejlesztésében és végrehajtásában. Hangsúlyozta a meg-
előzés fontosságát, mivel az az R2P leghatékonyabb alkalmazási formáját jelentheti.

Gareth Evans bevezető felszólalásában leszögezte, hogy az R2P-t semmiképpen sem 
szabad összetéveszteni a – véleménye szerint már halott és nem használt – humanitá-
rius intervenció fogalmával, amely nem tartalmazza a megelőzést. Az R2P annál egy 
sokkal árnyaltabb és kidolgozottabb koncepciót jelent, amelynek első két pillére (az ál-
lam védelmi kötelezettsége és a nemzetközi közösség segítségnyújtási feladata) komoly 
megelőzési célokat szolgál. Kiemelte, hogy a rendezvény szervezői éppen ezzel a két 
pillérrel kívánnak foglalkozni, míg a harmadik pillért (a nemzetközi közösség kollektív 
fellépése) New Yorkban fogják megvitatni 2012 nyarán, a közgyűlési vita keretei között.
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Magyarország a – 2013 elején Thaiföld helyére belépett Ruandával kiegészült – gen-
fi R2P core group döntése alapján egy neves szakértők részvételével zajló, informális 
megbeszélést szervezett májusban a képviseletünkön. A találkozóra odautazott Adama 
Dieng, az ENSZ-főtitkár helyettese, a főtitkár népirtás-megelőzéssel és R2P-val foglal-
kozó tanácsadója is. A tanácskozás célja az R2P-koncepció elfogadottságának felmérése, 
genfi alkalmazhatóságának lehetősége, valamint a továbblépés módozatainak megha-
tározása volt. A rendkívül érdekes és magas színvonalú megbeszélés során nyilván-
valóvá vált, hogy míg a főtitkár-helyettes inkább egy panelbeszélgetésben vagy egy 
informális interaktív vitában látta a továbblépés lehetőségét, addig a tagállamok egy 
határozatot szerettek volna elfogadtatni, amely felkéri a főbiztost egy, a védelmi felelős-
ség kérdésköréről szóló jelentés elkészítésére.

Végül a core group úgy döntött, hogy egy, a megelőzés fontosságára koncentráló side 
eventet rendez a 2013. szeptemberi EJT margóján. A rendezvényre az elképzeléseknek 
megfelelően került sor. A találkozót az emberi jogi főbiztos helyettese nyitotta meg, és 
a résztvevők között ott volt Jennifer Welsh, az ENSZ-főtitkár közelmúltban kinevezett 
R2P-tanácsadója, valamint Enzo le Fevre Cervini, a budapesti népirtás-megelőzési köz-
pont egyik vezetője is.

A megelőzés kérdésének fontossága az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tevékenységében

A magyar emberi jogi diplomácia fent már részletezett prioritásai alapján látható, hogy 
a megelőzés kiemelt szerepet játszik hazánk emberi jogi ars poétikájában. Ennek meg-
felelően genfi képviseletünk már 2012 őszén javasolta, hogy az EJT 2013 márciusában 
megrendezendő, ún. mainstreaming panelvitájának témája a megelőzés legyen, mivel ez 
az a megközelítés, amelynek az ENSZ valamennyi szakosított szervezetének, hivatalá-
nak, testületének munkájában kiemelt szerepet kell kapnia. Ekkor azonban a javaslat 
még nem kapott kellő támogatottságot, és az EJT elnöke egy másik témát választott. 
2013-ban – immáron 23 ország nevében, amelyek között valamennyi regionális csoport 
képviselői megtalálhatóak voltak – ismét beterjesztettük javaslatunkat, amely nagy 
népszerűségnek örvendett minden csoportban.31 Néhány ország azonban félt attól, 
hogy a megelőzés témakörében az azt kezdeményező országok a védelmi felelősség 
elvéről kívánnak majd beszélni – azt ugyanis ezen országok kizárólagos New York-i 
témának tartják, és nem szeretnék a genfi emberi jogi fórumok napirendjén lát-
ni. A kezdeményező országok minden fórumon elmondták, hogy a védelmi felelősség 
kérdésében nem kívánnának egyetlen ENSZ-vezetőt sem felkérni a panelban való rész-
vételre, de a félreértések elkerülése érdekében a vita címét megváltoztatták, s így az így 
hangzott: „Megelőző megközelítések előmozdítása az ENSZ rendszerén belül”. Mi úgy 
véltük, a panelban a népirtás megelőzéséről, valamint a fejlesztési, politikai, technikai 
segítségnyújtás preventív szerepéről lehetne szó, amely témák a fejlődő világ számára 
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is fontosak. Ezt jelezte, hogy kezdeményezésünkhöz számos afrikai ország is csatlako-
zott. Az Afrikai Csoport néhány hangadó országa – részben egy illegális bevándorlókat 
szállító hajó lampedusai katasztrófájának hatására, részben a megelőzés témájától való 
félelmében – azt javasolta, hogy a bevándorlók jogai képezzék a mainstreaming panel 
témáját. Természetesen a beterjesztők a migráció kiváltó okaival nem kívánnak fog-
lalkozni a panelvita során, csak a nyugati világban őket érő jogsérelmekre szeretné-
nek fókuszálni.32 Hosszas viták eredményeként a felek abban állapodtak meg, hogy a 
mainstreaming panel témáját a migránsok jogai képezik, de ugyanaznap (2014. március 
4.) délután egy magas szintű dialógust is folytatnak a megelőzés témakörében.

Hazánkat a megelőzés terén betöltött ismert szerepe miatt az ukrán delegáció meg-
hívta az általuk kezelt  „A megelőzés szerepe az emberei jogok védelmében és előmoz-
dításában” címet viselő határozatuk core groupjába, Lengyelországgal, Marokkóval, a 
Maldív-szigetekkel és Uruguayjal együtt. A hat ország együttműködése eredménye-
ként egy erős határozatot sikerült elfogadtatni 2013 szeptemberében, az EJT 24. ülés-
szakán, amelynek értelmében az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala jelentést készít erről a 
kérdésről, és az Emberi Jogi Tanács 27. ülésszakán, 2014 szeptemberében, egy panelvitát 
rendeznek a témában.33

A fogyatékossággal élők jogainak előmozdítása

Az EJT munkájának felülvizsgálatát lezáró jelentés egy, a fogyatékossággal élő szemé-
lyek jogaival foglalkozó munkacsoport felállításáról rendelkezett 2011-ben.34 Hazánk 
állandó képviselőjét 2011 júniusában az EJT alelnökévé választották, így Magyarország 
2012 decemberéig az Emberi Jogi Tanács elnökéből és alelnökeiből álló Büró tagja lett. 
Ebben a minőségében az EJT uruguayi elnöke a magyar delegációt kérte fel a munka-
csoport vezetésére, amely egyrészről konkrét javaslatokat fogalmazott meg az ENSZ 
genfi épületének akadálymentesítésére vonatkozóan, ideértve egyes liftek és mosdók 
átalakítását, táblák kihelyezését az épületben, valamint az EJT-ülésszakok helyszínéül 
szolgáló XX. terem modernizálását, másrészről pedig az Emberi Jogi Főbiztos Hivata-
la honlapjának átalakítására vonatkozóan tett ajánlásokat. A fenti lépések mind azt a 
célt szolgálták, hogy a világszervezet és azon belül is annak legfontosabb emberi jogi 
fóruma példát mutasson azon intézkedések területén, amelyek megkönnyítik a kü-
lönböző fogyatékossággal élő személyek bekapcsolódást egy szervezet – jelen esetben 
az EJT – munkájába.
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Magyar vonatkozású emberi jogi védések az ENSZ fórumain
A magyar kormány első jelentésének védése
az ENSZ általános emberi jogi felülvizsgálati folyamata (UPR) keretében35

2011. május 11-én került sor az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Magyarország általános 
emberi jogi felülvizsgálata (Universal Periodic Review, UPR) keretében hazánk első nem-
zeti jelentésének megvitatására Genfben.36 Balog Zoltán, az akkori társadalmi felzárkó-
zásért felelős államtitkár vezette a 28 fős magyar UPR-delegációt, amely a KIM, a KÜM, 
a NEFMI (oktatási biztos), a BM, az NGM, valamint a misszió munkatársaiból állt. 
A felülvizsgálatra történő felkészülés 2009-ben kezdődött, amelynek során valamennyi 
fontosabb témakör kapcsán panelvitákat szerveztünk Budapesten, kormányzati, NGO-, 
illetve tudományos szakértők részvételével. A tárgyalás alatt hazánknak 60 perc felszó-
lalási idő állt a rendelkezésére, míg az országok képviselői összesen 2 órányi időtartam-
ban tehettek fel kérdéseket és ajánlásokat, egyenként kétperces időlimiten belül.

Balog Zoltán államtitkár részletes bevezetőjét követően – amelyben ismertette a 
nemzeti jelentés 2011. februári benyújtása óta eltelt időben bekövetkezett jelentős vál-
tozásokat és fejleményeket – összesen 48 állam (23 nyugati és 25 fejlődő ország) képvi-
selője szólalt fel és fogalmazott meg kérdéseket, illetve ajánlásokat hazánk számára.37

Az Európai Unió tagjainak nagy része méltatta a magyar EU-elnökséget. Számos or-
szág dicsérte a Budapesti Emberi Jogi Fórumot, valamint a Népirtás Megelőzési Alapít-
vány létrejöttét, és üdvözölték az európai roma stratégia elfogadásában játszott magyar 
szerepvállalást. Elismerést váltott ki a civil társadalom széles körű bevonása a magyar 
UPR-felülvizsgálat folyamatába, valamint a magyar delegáció szintje és szakmai össze-
tétele, amelyet hazánk emberi jogi elkötelezettsége jeleként értékeltek.

A magyar felülvizsgálatról szóló jelentést végül az EJT szeptemberi ülésszakán fo-
gadták el, amelyen Magyarország arról számolt be, hogy a 148 ajánlás közül 122-t tudott 
végül elfogadni és 26-ot nem. Ez utóbbiak jelentős részét a kompetens minisztériumok 
azért utasították vissza, mert álláspontjuk szerint azok már megvalósultak, ennek kö-
vetkeztében nincs szükség a végrehajtásukra.

A magyar kormány jelentéseinek védése
az ENSZ emberi jogi egyezményeinek végrehajtásán őrködő testületek előtt38

A nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölé-
séről szóló egyezmény végrehajtását felügyelő bizottság (CEDAW) 2013. február 14-én 
hallgatta meg az egyezmény hazai végrehajtásáról beszámoló, Asztalosné Zupcsán Erika szo-
ciálpolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony által vezetett, 25 fős magyar delegá-
ciót. A küldöttségben az érintett tárcák mellett a bírói kar, az ügyészség, az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság és a KSH képviselői is részt vettek.
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A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény magyarországi végrehajtá-
sáról készült nemzeti jelentést 2012. szeptember 20–21-én tárgyalta meg Genfben az egyezményt 
felügyelő bizottság. A magyar delegációt Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár vezette.

A magyar delegáció munkája az ENSZ emberi jogi fórumain

Magyar pozíciók az ENSZ különböző emberi jogi testületeiben

Hazánknak a magyar EU-elnökség komoly láthatóságot biztosított, és néhány hónapon 
belül olyan kapcsolati hálót sikerült kialakítani az emberi jogi területen, amely révén 
Magyarország a legjobban informált delegációk közé tartozott. A világszervezetben 
bizonyos pozíciók megszerzése fontos hozzáadott értéket jelenthet az adott ország szá-
mára is, amennyiben a megfelelő személy kerül a megfelelő helyre, és az adott funkció 
valamilyen szempontból kapcsolódik az ország külpolitikai prioritásaihoz. Mindezek 
alapján hazánk számára az EU-elnökséget követően fontos fejlemény volt, hogy Dékány 
András állandó képviselőt választották 2011 júniusában az EJT egyik alelnökévé, s a feladatkört 
a magyar nagykövet – mivel az EJT-mandátumok kezdő időpontját időközben megvál-
toztatták – nem egy, hanem másfél évig töltötte be.

Ehhez kapcsolódott a korábbiakban már jelzett pozíció a fogyatékossággal élő személyek 
jogaival foglalkozó EJT-munkacsoport élén.

Hazánk harmadik megbízatására már EJT-mandátumunk lejártát követően, 2013 
januárjában került sor, amikor is Magyarországot beválasztották a kelet-európai regionális 
csoport képviseletében az 5 fős Konzultatív Csoportba, Ausztrália, Kuba, Dzsibuti és Jordá-
nia társaságában.39 A testületet az EJT 2007. évi 5/1-es határozata hozta létre, hogy meg-
vizsgálja a különböző EJT-mandátumokra beérkező jelentkezéseket, és az életrajzok, 
majd telefonos interjúk alapján kiválassza a legjobb két-három főt, és azokat terjessze 
az EJT elnöke elé, aki a csoport által erősségi sorrendbe rakott lista alapján nevezi ki az 
egyes mandátumokat betöltő szakértőket, konzultálva előtte a regionális csoportokkal. 
A testület szerepe az elmúlt időszakban rendkívüli módon megnövekedett, mert az 
esetek döntő részében az EJT-elnökök a munkacsoport által legalkalmasabbnak tartott 
személyt nevezik ki. Ellenkező esetben részletes magyarázatot kell adniuk, hogy miért 
nem a Konzultatív Csoport által első helyen javasolt személyre esett a választásuk.

A magyar diplomácia érdeke ezen felül, hogy alkalmas magyar szakértők minél 
nagyobb számba kerüljenek be a világszervezet testületeibe, nyerjenek el fontos man-
dátumokat, s azokon keresztül hazánk reputációját tovább növeljék, és – nem feladva 
a függetlenségüket – a magyar külpolitika érdekeit is elő tudják mozdítani. Ennek ér-
telmében 2012 júniusában képviseletünk találkozókat szervezett dr. Lovászy László részére, 
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aki hazánk jelöltje volt a fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó ENSZ-bizottságba. Négyna-
pos genfi tartózkodása során közel 20 részes állam képviselőjével találkozott, valamint 
megbeszéléseket folytatott a titkárság illetékes munkatársaival a bizottsági munka 
részleteiről. Lovászy Lászlót végül be is választották a bizottságba. Magyarországnak 
ezzel már két emberi jogi egyezmény végrehajtásán őrködő bizottságban is ül egy-egy 
szakértője. Herczog Mária, az ismert emberi jogi szakértő a Gyermek Jogainak Bizott-
sága tagja már évek óta.

Már korábban jeleztem, hogy a magyar diplomácia egyik legnagyobb sikere Izsák 
Ritának az ENSZ EJT kisebbségi független szakértőjévé történő megválasztása volt,40 aki mun-
kája során a kisebbségi kérdés azon aspektusait hangsúlyozta, amelyek hazánk számá-
ra is kiemelkedő jelentőséggel bírnak (nyelvi kisebbségek, vallási kisebbségek jogai).41

Az Emberi Jogi Tanács 21. ülésszakán, 2012 szeptemberében, az EJT-elnök – a Kon-
zultatív Csoport által első helyen javasolt norvég szakértő helyett – Haraszti Miklóst 
nevezte ki a belorusz emberi jogi helyzettel foglalkozó EJT-különmegbízottnak.42 Nem kell 
hangsúlyozni, hogy ez a mandátum az egyetlen európai országgal kapcsolatos ENSZ-
mechanizmus, s mint ilyen, kiemelt prioritást jelent az Európai Unió számára.

A magyar delegáció tevékenysége az Emberi Jogi Tanács ülésszakai alatt

A magyar delegáció látta el az elmúlt évek során a Thaiföld által gondozott technikai 
együttműködéssel foglalkozó határozat esetében az EU képviseletét, s készítette el az uniós 
felszólalásokat a határozat által életre hívott panelvitákra. Hazánk hasonló feladatokat 
látott el az ukrán delegáció által kezelt megelőzéssel foglalkozó határozat kapcsán is, egé-
szen a legutóbbi, 24. ülésszakig, amikor is meghívást kapott a fő beterjesztőtől a Kijev 
által életre hívott, régiókon átívelő core groupba, Lengyelország, Marokkó, a Maldív-
szigetek és Uruguay társaságában. A magyar delegáció készíti el hagyományosan az 
uniós felszólalásokat a reprisals és a bírói függetlenség témakörében is.

Hazánk az emberi jogi diplomácia eszköztárából fontos szerepet tulajdonít a temati-
kus konferenciák, side eventek szervezésének. A korábbiakban már ismertetett magyar 
szervezésű rendezvényeken túl a magyar delegáció volt az egyik szervezője az EJT leg-
utóbbi ülésszakán a víz és az emberi jogok kapcsolatával, valamint a magánélethez való 
joggal foglalkozó side eventeknek. Az előbbi rendezvényen felszólalt Szabó Marcel, az 
alapvető jogok biztosának a jövő nemzedék érdekeinek védelmét ellátó helyettese is.

A multilaterális diplomácia területén a magas szintű látogatások mindig fontos hoz-
záadott értéket képviselnek. Ennek megfelelően kiemelt fontossággal bírt Németh Zsolt 
államtitkár részvétele és felszólalása az Emberi Jogi Tanács 19. ülésszakán, 2012 márciusában, 
aki az alkalmat megragadva megbeszélést folytatott Navi Pillay emberi jogi főbiztossal, 
s meghívta őt az V. Budapesti Emberi Jogi Fórumra és a budapesti népirtás-megelőzési 
központ akkoriban megrendezett konferenciájára. A genfi látogatás jó alkalmat jelentett 
a magyar emberi jogi politika prioritásainak bemutatására.
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A magyar delegációt a fentiekben összefoglalt aktivitása és szakmai hozzáállása 
eredményeként számos szűk körű, érzékeny tematikus vagy országspecifikus egyez-
tetőre hívták meg.

Egyéb magyar kezdeményezések, megjelenések, előadások, konferenciák
az ENSZ emberi jogi fórumain

2012. január 31-ére, az ENSZ hivatalos holokausztnapi megemlékezésére hazánk meghívást ka-
pott, hogy előadóként vegyen részt a rendezvényen, tekintettel arra, hogy abban az évben 
Carl Lütz, a több tízezer magyarországi zsidó megmentésében segédkező svájci diplo-
mata lánya volt a díszvendég, és a felszólalások is főként az ő munkásságára fókuszál-
tak. A képviselet részéről a jelen tanulmány készítőjét érte a megtiszteltetés, hogy – a 
svájci, a lengyel és az izraeli küldöttségek vezető munkatársai mellett – megemlékez-
hessen a svájci diplomata életmentő missziójáról.43

A magyar képviselet az elmúlt három év során megpróbált hatékonyan közremű-
ködni a Budapesti Emberi Jogi Fórum szervezésében, és ez idő alatt számos genfi nagy-
követet, illetve emberi jogi szakértőt hívott meg előadónak vagy hallgatóság soraiba a 
konferenciára. Az emberi jogi főbiztos kétszer üdvözölte videoüzenetben a fórumot, 
és négy alkalommal a főbiztos hivatalának igazgatói voltak e fontos budapesti rendez-
vénynek a fő szónokai.

Tervek a jövőre, a továbblépés lehetőségei
a hatékonyabb magyar emberi jogi diplomácia érdekében

2012. május 30-án, egy hónappal Horvátország után, Magyarország benyújtotta pályá-
zatát az EJT Kelet-európai Csoportjának a 2017–19-es időszakra megüresedő 2 posztja 
egyikére. 2013. augusztus 20-án Oroszország is követte a példájukat. Egy ilyen fontos 
pályázat kapcsán nyilvánvalóan érdemes végiggondolni egyrészről, hogy milyen pri-
oritások határozzák majd meg hazánk esetleges második EJT-tagságának három évét, 
másrészről, hogy mely területeken lehetne és kellene változásokat elérni annak érde-
kében, hogy e terminus lehetőleg még sikeresebb legyen, mint az előző, és az ország 
még jobban profitáljon abból. Az emberi jogi gondolkodást, megközelítést az első EJT-
tagságunk alatt sajnos nem sikerült kellő módon megerősítenünk az egész magyar ál-
lamigazgatásban, de megerősítésre szorul a különböző multilaterális missziók közötti 
együttműködés is. Az utánpótlás nevelése terén komoly változásnak kell történnie, 
mert – ahogy azt már dolgozatom elején jeleztem – egy jó multilaterális diplomata kine-
velése évekig tart, így ebben csak hosszabb távra szóló személyzeti politikával lehetünk 
sikeresek. Amennyiben az említett területeken érdemben előre tudunk lépni, akkor a 
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reménybeli 2017–19-es magyar EJT-tagság még látványosabb és eredményesebb lehet a 
2010–12-esnél, komoly hatást gyakorolva a magyar emberi jogi kultúrára is.

Összefoglaló

A hatékony multilaterális emberi jogi diplomáciának számos előfeltétele van. Ezek kö-
zül mindenképpen ki kell emelnünk az adott ország kormánya részéről meglévő poli-
tikai akaratot, amely prioritásként kezeli az emberi jogok kérdését. Ezzel összefüggően 
fontos előfeltételt jelent az emberi jogi kérdések és a gazdasági érdekek világos elválasz-
tására való törekvés, amely nélkülözhetetlen egy kormány emberi jogi politikájának 
hitelessége szempontjából. E politikai előfeltételek mellett ki kell emelnünk az aktív 
civil társadalom meglétét, a lakosság emberi jogi tudatosságának megfelelő szintjét, 
a külső és belső emberi jogi politika összhangját, a jól körülhatárolt emberi jogi pri-
oritások meghatározását, valamint a megfelelő diplomáciai képzést, amelyek mind 
fontosak egy adott ország sikeres emberi jogi politikájának megvalósulásához, valódi 
védjegyet teremtve a kormányzat számára. A magyar emberi jogi diplomácia az ENSZ 
genfi fórumain a kisebbségvédelmet, a hazai emberi jogi helyzettel kapcsolatos hite-
les és naprakész tájékoztatást, az ENSZ-szel együttműködőkkel szembeni kormányzati 
fellépések megelőzését és megakadályozását, a bírói függetlenség kérdését, a népirtás 
és más tömeges emberi jogsértések megelőzését, a védelmi felelősség elve genfi meg-
valósításának előmozdítását, a megelőzés kérdésének az ENSZ emberi jogi munkájá-
ban való előtérbe helyezését, valamint a fogyatékossággal élők jogainak előmozdítását 
kezelte prioritásos területként. Hazánk következő EJT-tagságát a sikeresség érdekében 
meg kell, hogy előzze az elérendő célok és prioritások pontos meghatározása, a megfe-
lelő szakemberképzés és utánpótlás-nevelés biztosítása, valamint az államigazgatáson 
belüli együttműködés színvonalának további növelése.

Jegyzetek
1   A tanulmányban szereplő gondolatok és értékelések a szerző magánvéleményét tükrözik, és nem 

tekinthetők a Magyar Külügyminisztérium hivatalos álláspontjának.
2   A témáról részletesebben lásd a jelen cikk szerzőjének előadását a Webster Egyetemen, 2012. 

november 30-án, a kis államok lehetséges szerepéről az emberi jogok védelme és előmozdítása 
terén. „International Organizations in the 21st Century: Democracy and the Role of Small States”. 
Magyarország Állandó Képviselete az ENSZ Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek Mellett”, 
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/UN_hitelesseg_20121130.htm, 
2012. november 30.

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/UN_hitelesseg_20121130.htm
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3   Az Emberi Jogi Tanács az ENSZ legfőbb kormányközi testülete, amely a közel 60 évig fennállt 
Emberi Jogok Bizottságát váltotta fel. Szemben elődjével, amely az ECOSOC alárendeltségében 
működött, az EJT az ENSZ Közgyűlése alá tartozik, és annak a 2006-os 60/251-es határozatával jött 
létre. Az Emberi Jogi Tanácsnak 47 tagja lett, hattal kevesebb, mint az EJB-nek. E változás legfőbb 
vesztese a nyugati csoport lett, amelynek így néhány helyről le kellett mondania. A regionális 
csoportok között a helyek elosztása az alábbiak szerint történt: Afrikai Csoport: 13 ország; Ázsiai 
Csoport: 13 ország; Kelet-Európai Csoport: 6 ország; Nyugat-Európai és Egyéb Országok Csoport: 7 
ország; Latin-Amerikai és Karibi Csoport: 8 ország. A demokratizálódás irányába mutató lépés volt 
viszont, hogy egy ország csak két egymást követő hároméves időszakban lehet tagja az EJT-nek, 
utána legalább egy évet ki kell hagynia.

4   Az EJT munkájának felülvizsgálatával kapcsolatos fontosabb dokumentumok az alábbi cimen 
találhatók meg: „General Assembly of the United Nations. President of the 65th Session”. General 
Assembly, http://www.un.org/en/ga/president/65/issues/hrcouncil.shtml.

5   Az EJT líbiai emberi jogi helyzettel foglalkozó rendkívüli ülésszakának dokumentumai az alábbi 
címen találhatóak: „15th Special Session on the »Situation of Human Rights in the Libyan Arab 
Jamahiriya« – 25 February 2011”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/SpecialSessions/Session15/Pages/15thSpecialSession.aspx, 2011. február 25.

6   A BT-határozat vitája és a határozat szövege az alábbi címen található: „Security Council Approves 
‘No-Fly Zone’ over Libya, Authorizing ‘All Necessary Measures’ to Protect Civilians, by Vote of 10 
in Favour with 5 Abstentions”. Security Council, http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.
doc.htm#Resolution, 2011. március 17.

7   Ilyen döntésre korábban még sohasem került sor az EJT történetében, és a nyugati demokráciák 
nyíltan kijelentették, hogy az EJT-határozatot a védelmi felelősség elve (R2P) egyik első konkrét 
gyakorlati alkalmazásának tekintik.

8   A Srí Lanka-i rendkívüli EJT-ülésszak dokumentumai az alábbi címen találhatóak meg: „11th Special 
Session of the Human Rights Council: »The Human Rights Situation in Sri Lanka« – 26 and 27 May 
2009”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/
Session11/Pages/11thSpecialSession.aspx, 2009. május 27.

9   Az EJT 16. ülésszakának dokumentumai az alábbi címen érhetőek el: „16th Session of the Human 
Rights Council (28 February – 25 March 2011”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session16/Pages/16RegularSession.aspx, 2011. március 25.

10   Az EJT 17. ülésszakának dokumentumai az alábbi címen érhetőek el: „17th Session of the Human 
Rights Council (30 May – 17 June 2011”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/RegularSessions/Session17/Pages/17RegularSession.aspx, 2011. június 17.

11   Tájékoztató a Kisebbségi Munkacsoport tevékenységéről: „Minorities and the United Nations: 
the UN Working Group on Minorities”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/GuideMinorities2en.pdf.

12   A kisebbségi független szakértő jelentése Magyarországról az alábbi címen található meg: 
„A/HRC/4/9/Add.2. 4 January 2007. Report of the Independent Expert on Minority Issues. 
Addendum Mission to Hungary (26 June–3 July 2006)”. UNHCR, http://www.refworld.org/
pdfid/45fea0562.pdf, 2007. január 4.

13   A beszéd szövege az alábbi címen elérhető: „Fourth Forum on Minority Issues 29–30 November, 
2011. Statement by H.E. András Dékány, Permanent Representative of Hungary on the EU 
Framework Strategy”. Külügyminisztérium, http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/
hu/Hirek/20111130_4_Forum_on_Minority_Issues.htm, 2011. november 30.

14   A beszéd szövege az alábbi címen olvasható: Human Rights Council: „Perspectives for Minorities 
Expert Seminar. 28 November 2011, Geneva. H.E. Dr. István Lakatos, Human Rights Ambassador of 
Hungary: Evaluation from the Working Group on Minorities to IE and Forum on Minority Issues”. 
Külügyminisztérium, http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/20111128_
Perspectives_for_Minorites.htm, 2011. november 28.
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15   A Kisebbségi Fórum munkájával kapcsolatos információk: „Forum on Minority Issues”. United 
Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx, 
2012. március 23.

16   A panel résztvevőivel kapcsolatos tudnivalók az alábbi címen találhatók: „Participants in the Power 
of Empowered Women”. the Power of Empowered Women, http://power-of-empowered-women.net/
participants/.

17   Ban Ki-moon ENSZ-főtitkárnak a magas szintű panelvitán elmondott felszólalásának szövege az 
alábbi címen található meg: „Remarks by the Secretary-General at High-Level Panel Discussion 
on »Stopping Reprisals for Cooperating with the UN in the Field of Human Rights – a Priority for 
All«”. Secretary-General Ban Ki-moon, http://www.un.org/sg/statements/?nid=5625, 2011. október 21.

18   A panelvitát összefoglaló jelentés itt olvasható: „Summary of the Human Rights Council 
Panel Discussion on the Issue of Intimidation or Reprisal Against Iindividuals and Groups 
Who Cooperate or Have Cooperated with the United Nations, Its Representatives and 
Mechanisms in the Field of Human Rights”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/SP/AMeetings/20thsession/DiscussionReprisalsAHRC2234_en_
item5.pdf, 2012. december 17.

19   A hivatkozott 2012. évi ENSZ-főtitkári jelentés az alábbi címen található meg: „Cooperation with the 
United Nations, Its Representatives and Mechanisms in the Field of Human Rights. Report of the 
Secretary-General A/HRC/21/18”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-18_en.pdf, 2012. augusztus 13.

20   A témában az EJT 24. ülésszakán Svájc, Magyarország és a Geneva Academy közös 
szervezésében egy side eventre került sor a határozat elfogadást megelőzően. A magyar állandó 
képviselő ott elmondott felszólalásának szövegét az alábbi címen találhatja meg: „Protecting 
Human Rights Defenders from Reprisals. Introductory Statement by H.E. András Dékány, 
Permanent Representative of Hungary to the UN Office in Geneva. Geneva, 24 September 2013”. 
Magyarország Állandó Képviselete az ENSZ Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek Mellett”, 
http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/DA_reprisal_20131002.htm, 
2013. október 2.

21   Az ENSZ Közgyűlésének az Emberi Jogi Tanácsot felállító, 60/251. sz. határozata az alábbi címen 
érhető el: „Resolution Adopted by the General Assembly [without Reference to a Main Committee 
(A/60/L.48)] 60/251. Human Rights Council”. United Nations Human Rights, http://www2.ohchr.org/
english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf, 2006. április 3.

22   A főtitkári beszédet lásd: „Remarks at High-Level Event on Supporting Civil Society [Delivered 
by the Deputy Secretary-General]”. UN News Centre, http://www.un.org/apps/news/infocus/
sgspeeches/statments_full.asp?statID=1981#.Um_rZsyCucw, 2013. szeptember 23.

23   Az elfogadott határozat szövege az alábbi címen található meg: „A/HRC/RES/24/24. Cooperation 
with the United Nations, Its Representatives and Mechanisms in the Field of Human Rights”. 
United Nations Human Rights, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/24, 
2013. szeptember 27.

24   A kérdés kapcsán az International Service for Human Rights által kiadott írás a következő címen 
érhető el: „UN Passes Strongest Resolution Yet on Ending Reprisals Against Human Rights 
Defenders”. International Service for Human Rights, http://www.ishr.ch/news/un-passes-strongest-
resolution-yet-ending-reprisals-against-human-rights-defenders, 2013. szeptember 27.

25   Az elfogadott határozat szövege az alábbi címen található: „A/HRC/RES 23/6. Independence and 
Impartiality of the Judiciary, Jurors and Assessors, and the Independence of Lawyers”. Refworld, 
http://www.refworld.org/docid/51cd5d8b4.html, 2013. június 19.

26   A budapesti népirtás-megelőzési központ honlapja: Budapest Centre for the International Prevention of 
Genocide and Mass Atrocities, http://www.genocideprevention.eu/.

27   A budapesti népirtás-megelőzési központnak az EU népirtás és tömeges jogsértések megelőzésével 
kapcsolatos kapacitásairól írt anyaga az alábbi címen található: „Task Force on the European Union 
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Prevention of Mass Atrocities”. Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass 
Atrocities, http://www.genocideprevention.eu/projects/eu-task-force/, 2013. március 6.

28   A magyar állandó képviselőnek a side eventen elmondott megnyitó beszédének szövege: „Statement 
by H.E. Mr. András Dékány, Permanent Representative of Hungary to the UN”. Magyarország Állandó 
Képviselete az ENSZ Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek Mellett”, http://www.mfa.gov.hu/
kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/Mass_attrocity_speach_20130308.htm, 2013. március 8.

29   Az elfogadott határozat szövege az alábbi címen található: „A/HRC/RES 22/22. Prevention of 
Genocide”. Official Documents System of the United Nations, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G13/129/81/PDF/G1312981.pdf?OpenElement. Letöltés ideje: 2013. december 16.

30   A side eventről készült összefoglalót lásd: “The Human Rights Council’s Role in Supporting the 
Practical Implementation of the Responsibility to Protect. 19 June 2012”. Magyarország Állandó 
Képviselete az ENSZ Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek Mellett”, http://www.mfa.gov.hu/
kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/20120719_R2P.htm, 2012. július 19.

31   A levél aláírói az alábbi országok voltak: Ausztrália, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, 
Dzsibuti, Görögország, Haiti, Honduras, Kanada, Koreai Köztársaság, Maldív-szigetek, Marokkó, 
Nigéria, Norvégia, Peru, Ruanda, Sierra Leone, Spanyolország, Svédország, Ukrajna, Uruguay és 
Magyarország.

32   A komoly politikai érzékenységeket kiváltó vita még nem zárult le a cikk leadásának időpontjában.
33   Az elfogadott határozat szövege megtalálható: „A/HRC/RES/24/16 on the Role of Prevention in 

the Promotion and Protection of Human Rights”. United Nations Human Rights, http://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/24/16, 2013. szeptember 27.

34   A munkacsoporttal kapcsolatos fontosabb dokumentumok az alábbi címen érhetőek el: „Task 
Force on Secretariat Services, Accessibility and Use of Information Technology”. United Nations 
Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/
TFOnAccessibility.aspx.

35   A UPR-folyamat értékeléséről részletesebben: Rosa Freedman: The United Nations Human Rights 
Council. A Critique and Early Assesment. London: Routledge, 2013. 253–282. o.

36   Az EJT talán legjelentősebb újításának számít az ún. általános emberi jogi felülvizsgálati 
mechanizmus (Universal Periodic Review), amely alapján 4–5 éves ciklusok, illetve évenként 3, 
kéthetes ülésszak keretében mind a 193 ENSZ-tagállam emberi jogi helyzetét áttekintik. Jelenleg a 
második ciklus elején járunk, hazánk első körös felülvizsgálatára 2011 májusában került sor, és 2016 
januárjában lesz az újabb felülvizsgálat. Ez az együttműködésen alapuló folyamat nagyon pozitív 
visszhangra talált mind a tagállamok, mind a civil társadalom körében. Egy-egy ország védése 
három és fél órán keresztül tart, mialatt 60-120 ország is felszólal, ajánlásokat fogalmazva meg 
az érintett ország felé, s az azokat vagy elfogadja, vagy visszautasítja. A következő felülvizsgálat 
során pedig be kell számolnia, hogy mely ajánlásoknak mennyiben tett eleget, és sok esetben a 
korábban el nem fogadott ajánlások végrehajtásáról is be tudnak számolni a delegációk. A UPR-
folyamat hatására jelentősen megugrott az emberi jogi egyezmények ratifikációja, hiszen ez az 
egyik leggyakoribb az ajánlások között.

37   A magyar UPR-védés alapdokumentumai az alábbi címen találhatóak: „Universal Periodic 
Review – Hungary”. United Nations Human Rights, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/
PAGES/HUSession11.aspx, 2011. május 11.

38   Az ENSZ Magyarországgal kapcsolatos emberi jogi jelentései, bizottsági véleményei és 
megállapításai az következő címen olvashatók: „Hungary”. United Nations Human Rights, http://
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/HUIndex.aspx.

39   A Konzultatív Csoport munkájával kapcsolatos fontosabb információk az alábbi címen találhatóak 
meg: „Nomination, Selection and Appointment of Mandate Holders”. United Nations Human Rights, 
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx.

40   Az ENSZ kisebbségi független szakértő tevékenységével kapcsolatos fontosabb dokumentumok 
a következő honlapon érhetők el: „Independent Expert on Minority Issues”. Office of the United 
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Nations High Commissioner for Human Rights, http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/
expert/.

41   Az Emberi Jogi Tanács Izsák Rita kisebbségi független szakértővel folytatott első interaktív 
párbeszédén elmondott magyar felszólalás szövege itt olvasható: „Statement by H.E. Dr. István 
Lakatos, Human Rights Ambassador of Hungary”. Magyarország Állandó Képviselete az ENSZ 
Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek Mellett”, http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_
unmission/hu/Hirek/20120313_interactive_dialog_LI.htm, 2012. március 13.

42   A mandátumot létrehozó határozat szövegét lásd: „A/HRC/RES/20/13/ on the Situation of Human 
Rights in Belarus”. United Nations Human Rights, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
HRC/RES/20/13, 2012. július 16.

43   A magyar felszólalás szövege: „Statement by H.E. Dr. István Lakatos, Human Rights Ambassador of 
Hungary at the International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust, 31 
January 2012”. Magyarország Állandó Képviselete az ENSZ Genfi Hivatala és Más Nemzetközi Szervezetek 
Mellett”, http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/genf_unmission/hu/Hirek/20120131_Holokauszt_
nap_magyar.htm, 2012. január 31.

Résumé

The Hungarian Human Rights Diplomacy at the United Nations,
or Successes and Failures during the Hungarian EU Presidency and the HRC Membership

There are several preconditions for efficient multilateral human rights diplomacy. First, 
there is the necessity for a political determination by the given government to consider 
the question of human rights as a priority. In relation to this, there should be efforts by 
the decision-makers to clearly separate human rights issues from economic interests, 
which is crucial for the credibility of a government’s human rights policy. Besides these 
political preconditions, the existence of a vibrant civil society, a high level of human 
rights consciousness of the population, harmony between the internal and external 
human rights policy, the determination of well-defined human rights priorities, and 
the training of human rights diplomats are all important preconditions to ensure the 
successful implementation of a national human rights policy, which can become a real 
brand for a government. The Hungarian diplomacy has chosen the following priority 
areas in Geneva during our Human Rights Council membership (2010–2012): to protect 
and promote the rights of minorities, to provide up-to-date and accurate information 
about the Hungarian human rights situation, to prevent and to address reprisals by 
governments against those who are cooperating with the UN and its mechanisms, to 
promote the independence of the judiciary, to support the international prevention 
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of genocide and other mass atrocities, to advocate for the enhanced role of Geneva 
based organisations in the practical implementation of the Responsibility to Protect, to 
enhance preventative approaches within the UN human rights work, and to improve 
the situation of people with disabilities. These are the areas where the Hungarian UN 
Mission in Geneva has tried to increase the visibility and the prestige of the country. If 
we want to make our next Human Rights Council membership a successful one, we not 
only have to clearly determine our priorities and aims in advance, but also ensure the 
adequate training of our human rights experts and diplomats and further enhance the 
cooperation within the Hungarian administration in this field with the common goal of 
having a coherent, progressive and pro-active human rights policy.


