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BevezeTés

Míg korábban az emberi jogok terén új jogok megfogalmazása, napjainkban az 
eddig deklaráltak értelmezése, monitorizálása áll a politika és a szakirodalom 
homlokterében. Az emberi jogok megvalósulásának mérése azon ritka példák 

egyike lehet, amikor a társadalomtudományi kutatások közvetlenül a gyakorlatban is 
hasznosíthatóak, hiszen a tudományos érvelést, az információk hatékonyabb elemzését 
teszik lehetővé.

A téma relevanciáját mutatja, hogy az emberi jogok védelmének monitorizálása, ér-
tékelése mind regionális, mind univerzális szinten előtérbe került. Az Európai Unióban 
az egyik legfontosabb fejlemény az Alapjogi Ügynökség létrehozása, amelynek feladatai 
között szerepel az éves jelentés készítése mellett megbízható és összehasonlítható infor-
mációk gyűjtése és elemzése. Az ENSZ-en belül zajló változások szintén az emberi jogok 
témájának felértékelődését mutatják, az ellenőrzés hatékonyságának javítását célzó folya-
matok indultak el (l. Emberi Jogi Tanács, Universal Periodic Review).

Az emberi jogi helyzet mérésére a 90-es évek vége óta keresnek tudományos módszert 
a kutatók. A kérdés előtérbe kerülését elsősorban a különböző nemzetközi emberi jogi 
mechanizmusok működtetése (pl. szankcionálás) illetve a harmadik országoknak nyújtott 
fejlesztési támogatások nyomon követése indokolta. A téma objektív elemzését természe-
tesen nehezíti a politikai érdekekkel való szoros kapcsolata és – a fejlesztési programok 
révén – a gazdasági érdekek megjelenése. Az óvatosságot indokolja továbbá a mérések és 
kvantifikáció iránti bizalmatlanság is. Jelen tanulmányban mérés alatt az emberi jogok 
területén megjelenő rendszerezett értékelési technikák használatát értem.

Érdekes módon megfigyelhető, hogy az emberi jogi szervezetek nem igazán aktívak 
ezen a területen. Míg a gazdasági segélyezéssel foglalkozó kormányok, nemzetközi szer-
vezetek, azaz a donorok rendkívül aktívak, addig a másik oldal, a jogvédő szervezetek 
meglehetős inertiát mutatnak ebben a témában. Az alapvető érdekeltség hiánya mellett az 
is magyarázat lehet, hogy számukra más az eredmény fogalma, más az elvárásuk. Hiszen 
amíg például akár csak egy politikai fogoly is börtönben van, vagy egyetlen gyermek is 
meghal a megelőzhető körülmények miatt, addig nem beszélhetnek sikerről. Továbbá a 
politikusok és a média állandó időhiányban szenvednek, és csak a rövid, gyors, leegysze-
rűsített információk érik el az ingerküszöbüket, miközben a részletek, melyek az emberi 
jogok szempontjából a legfontosabbak, elvesznek. Manapság rengeteg jelentés, felmérés 
születik kvantitatív és kvalitatív formában, a probléma inkább ezek nem megfelelő szak-
maiságában rejlik. További nehézség, hogy még nem állnak rendelkezésre megfelelő idő-
távban az adatok.

Pedig a mutatók nemcsak a létező helyzetek leírására, azok összehasonlítására hasz-
nálhatóak. Megfelelő kidolgozottság esetén korai figyelmeztető eszközként is funkcionál-
hatnak, de segítséget nyújthatnak egy adott országban zajló változás meghatározásában  
is. Fejlesztési prioritások kitűzéséhez is kapcsolhatóak, amennyiben programok vagy pro-
jektek keretében a célok meghatározásához használják. Továbbá az emberi jogi jogsérté-
sek identifikálására és mértékének megállapítására is alkalmas eszközök lehetnek.
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 Mindazonáltal a különböző mutatók, országbesorolások – a túlzott leegyszerűsí-
tések, pontatlanságok ellenére is – egyre nagyobb erőt jelentenek az emberi jogok védel-
mében végzett politikai nyomásgyakorlás számára.

I. az érTékeléshez használhaTó muTaTó

elméleTI megközelíTése

I. A mutató fogalma

A mutató fogalmának meghatározásában nincs még egységes álláspont. Az emberi 
jogi rendszer mutatói többnyire kvalitatívok, de szükség van összehasonlítható 
és kvantitatív indikátorra is. Viselkedés, attitűd, értékek és percepciók mérése a 

cél, amihez standardizált vagy legalábbis összehasonlítható struktúrákat kell létrehozni. 
Az objektív szabványosítás azonban nem jelent mindig kvantifikációt. Andersen és Sano 
alapvető műve1 alapján kiemelnék néhány meghatározást:

– Az OECD/DAC2 szerint a mutató (indikátor) olyan kvantitatív/kvalitatív tényező 
vagy változó, amely egyszerű és megbízható eszköz az eredmény mérésére, egy 
beavatkozáshoz kapcsolható változások kimutatására, illetve segítség egy fejlesztési 
folyamatban résztvevő szereplő teljesítményének értékelésére.3

– Olyan információrészlet, amely nagyobb jelentőségű dolgokba nyújt betekintést, és 
érzékelhetővé tesz olyan tendenciákat, amelyek azonnal nem ismerhetők fel. Kis 
ablak, amelyen át felsejlik a nagy kép.4

– Technikailag egyfajta statisztikai sor, amely egy közvetlenül nem mérhető jelenség 
körülbelüli megközelítése vagy megjelenítése. Ezt a kifejezést gyakran – meg-
lehetősen pontatlanul – valamilyen társadalmi körülményhez kapcsolódó adat 
megnevezéseként is használják.5

– Olyan eszköz, amely valaminek az állapotáról vagy helyzetéről nyújt speciális 
információkat.6

– Olyan adat, amelyet elemzők vagy intézmények, szervezetek használnak létező 
helyzetek leírására, vagy bizonyos idő alatt történő változások illetve trendek 

1 Erik André Andersen – Hans-Otto Sano: Human Rights Indicators at Programme and Project Level. 
Koppenhága: The Danish Institute for Human Rights, 2006.

2 OECD-n belül a Fejlesztési Támogatások Bizottsága, Development Assisstance Committee (DAC)
3 OECD/DAC: Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Evaluation and 

Aid Effectiveness. Paris: Development Assistance Committee, OECD/DAC, 2002. 25. o.
4 Joanne Abbot – Irene Gujit: Changing views on change: participatory approaches to monitoring the 

environment. London: International Institute for Environment and Development, SARL Discussion 
Paper 254, 1998. 40. o.

5 Maria Green: What we Talk about when we Talk about Indicators: Current approaches to Human 
Rights Measurement. New York: UNDP, International Anti-Poverty Law Center, 1999.

6 UNDP: Indicators for Human Rights Based Approaches to Development in UNDP Programming: A 
User’s Guide. New York: UNDP, 2006. 21. o.

Környei Ágnes                Hogyan mérhető egy ország emberi jogi helyzete?

2008. szeptember 8.            5



mérésére. Állapotok vagy teljesítmények beszédes leírása, amely bepillantást enged 
az éppen mértnél nagyobb jelentőségű ügyekbe is.7

– Speciális információt ad olyan eseményről, tevékenységről vagy végeredményről, 
amely emberi jogi szabályokhoz és előírásokhoz köthető, emberi jogi elveket és 
vonásokat tükröz vissza, és az ilyen jogok előmozdításának és védelmének értékelé-
sére és nyomon követésére használható.8

 
Ezekben a definíciókban az a közös, hogy a különböző mutatók egy nagy jelentőségű 

társadalmi folyamatot különböző szempontokból írnak le, s míg e részinformációk többlet 
információkat is adhatnak, megközelítőleg tükrözik az egészet is. Jelen tanulmányban 
tehát a mutató az emberi jogi helyzet értékeléséhez használt eszköz, adott értékelési tech-
nika megjelenése.

II. A mutatóval szembeni elvárások

Gyakran emlegetett kritérium az indikátorokkal kapcsolatban a SMART-szabály, azaz 
hogy legyen:

– Special/specifikus,
– Measurable/mérhető,
– Attainable/elérhető,
– Relevant/lényegi és
– Time-framed/időkerethez köthető.

Az emberi jogok terén, ahol még nincs nagy hagyománya az indikátorokkal való 
munkának, több probléma is felmerül e kritériumok alkalmazásánál. Egyrészt 
az indikátorok nem könnyen hozzáférhetőek, hiszen nincsenek általánosan elfo-

gadott, jól kidolgozott mutatók. Másrészt az emberi jogok megvalósulása nem könnyen 
mérhető. Továbbá időben nem tagolhatóak, mert pl. nem úgy vannak definiálva, hogy 
bizonyos időszakonként összehasonlíthatóak legyenek. Így ez a kritériumsor nem igazán 
használható az emberi jogok terén.

A Vera Intézet kidolgozott egy ellenőrző sort az igazságügyi szektor működésének fel-
mérését szolgáló indikátorokhoz.9 Ez a lista már hasznosabb lehet az emberi jogok terén.

– Valid/érvényes:  azt méri, amit megcélzott,
– Balanced/kiegyenlített: a mérés körüli bizonytalanság csökkentett,
– Sensitive/érzékeny: a kívánt változások és a megcélzott speciális csoportok 

irányában érzékeny,

7 Andersen – Sano: i. m. 11. o.
8 Report on Indicators for Monitoring Compliance with International Human Rights Instruments HRI/

MC/2006/7, 11 May 2006. 3. o. (Paul Hunt ENSZ-különmegbízott megfogalmazása alapján, amelyet 
több jelentésében is használt, pl. A/58/427 Sec. II)

9 Institute of Justice: Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of 
Performance Indicator across the Justice Sector. New York: Vera Institute of Justice, 2003.
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– Motivating/okszerű: a megcélzott teljesítményre lehet következtetni,
– Practical/gyakorlati: anyagilag elérhető, pontos és hozzáférhető,
– Owned/magáénak érzett: legitim azok szemében, akiket érint,
– Clear/világos: a célcsoportok számára érthető.

Ez a kritériumsor tartalmaz átfedéseket a SMART-listával, de felvet új szempontokat is.
A  Danida (Danish International Development Agency) – a dán külügyminisztériumon 

belüli szervezet a fejlődő országoknak nyújtandó humanitárius segítség szervezésére – 
szintén összeállított egy javaslatot.10 E szerint a jó mutató:

– érvényes:  közvetlenül a mérni szándékozott eredményt mutatja,
– objektív:  pontosan és világosan definiált a mérendő cél,
– megbízható: konzisztens és időben összehasonlítható,
– gyakorlati: könnyen begyűjthető az adat, időszakosan, elfogadható áron,
– hasznos:  döntéshozatalhoz, visszacsatoláshoz használható,
– sajátjának érzi: a partnerek és érdekeltek egyetértenek a mutató értelmével.

 
A nevét nemrég megváltoztató Aim for Human Rights (korábban HOM11) szintén ösz-

szeállított egy kritériumrendszert.12 Megközelítésükben a mutató:

– ellenőrizhető és megbízható információn alapul,
– a kérdéses jog tekintetében erősen szignifikáns,
– helyettesíthető (ha más szereplő gyűjti be az adatot, ugyanazt az információt 

eredményezi),
– érvényes, azaz azt méri, amit mérni kell,
– elérhető információn alapul,
– fejleszthető és egyetértésen alapul.

 
Meg kell még említeni Britha Mikkelsen megfogalmazását az erős mutatóról.13 A szer-

ző felsorolása szerint akkor tekinthető egy mutató világos, egyértelmű indikátornak, ha:

– egy körülhatárolható célcsoportra alkalmazzák,
– speciális mérési egységgel dolgozik,
– egy adott időtávon belül követi a folyamatokat,
– egy megadott szinthez képest mutatja a változást,
– minősítéseit előzetesen definiálták, pl. mit jelent adekvát, hatékony, sikeres stb.

10 Danida: Monitoring at Programme and Project Level – General Issues. Koppenhága: Technical 
Advisory Service – Danida, Ministry of Foreign Affairs, 2006.

11 Az 1981-ben Hollandiában létrejött Humanistisch Overleg Mensenrechten (Humanist Committee on 
Human Rights) 25 év után változtatta meg a nevét Aim for Human Rights-ra.

12 Marike Radstaake – Daan Bronkhorst: Matching Practice with Principles. Human Rights Impact 
Assessment: EU Opportunities. Utrecht: HOM, 2002. 47. o.

13 Britha Mikkelsen: Methods for Development Work and Research. A New Guide for Practitioners. 
New Delhi – London: SAGE Publications – Thousand Oaks, 2005. 347. o.
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A fentiek alapján megkülönböztethető egy erős mutató a gyengétől. Ennek egy varián-
sa lehet a közvetlen illetve megközelítő mutató fogalma. Ennek akkor lehet jelentősége, ha 
a közvetlen mérés túl bonyolult vagy túl drága lenne, de a megközelítő mutató elfogadha-
tóan jó képet adhatna a változásokról.

III. A mutatók csoportosítása

A szakirodalomban egyre több mutató jelenik meg, amelyek más-más síkon segítik 
az értékelést. Ezért csoportokat alakítottam ki annak megvilágítására, hogy egy 
mutató a mérést milyen szempontból jeleníti meg.

1. A mérésnek az emberi jogokhoz fűződő kapcsolata szerint:

– célirányosan az emberi jogi helyzetre vonatkozó,
– más célból készült, de itt is használható.

Vannak kifejezetten emberi jogi mutatók (pl. rendőrségi erőszak áldozatai), ugyanakkor 
rengeteg olyan mutató is van (pl. a társadalmi-gazdasági statisztikák, így UNDP humán 
fejlődési mutatók), amely szintén felhasználható az emberi jogi helyzet értékelésére. 

2. A mérés nézőpontja szerint:

– kötelesség felől közelítő,
– jogosultság felől közelítő.

A mutatók kiválasztásánál fontos a nézőpontunk, azaz annak tisztázása, hogy az em-
beri jogi kötelességek hordozói vagy a jogosultak felől közelítjük meg a kérdést. Ha arra a 
tevékenységre fókuszál a mérés, ami a jog érvényesülésének megvalósításához szükséges, 
ha a felelősök kötelezettségeire, teljesítményére összpontosít, akkor az ügyvitel (conduct) 
áll a középpontban. Erősen leegyszerűsítve ez esetben az államokról és működésükről ad 
információt a mutató. Ha viszont az elérendő cél, a jog megvalósulása illetve a felelősök 
hiányosságai állnak a vizsgálat középpontjában, akkor az eredmény (result) felől közelít. 
Ez az egyénekre, csoportokra, esetleg viselkedésükre jellemző mutatókat eredményez.14

Ugyan az állam politikai nyilatkozata a legdöntőbb, és alapvetően irányt szab, de nem-
csak az állam felelősségét kell vizsgálni. A civil szervezetek, nemzetközi együttműködé-
sek felelőssége is felvethető. Továbbá nemcsak a bírósági jogorvoslatot kell vizsgálni, de a 
nem bírói (adminisztratív) és kvázi-bírói (pl. ombudsman) aktorok szerepét is.

3. A mérés iránya szerint:

– emberi jogi gyakorlatra irányuló,
– emberi jogi politikára irányuló,
– környezetre irányuló.

14 Andersen – Sano: i. m. 18. o.
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Hangsúlyozni kell, hogy egy ország és nem kizárólag a kormányzat elemzéséről van 
szó. Vizsgálni kell egyrészt az emberi jogi gyakorlatot, azaz a kormány és szerveinek 
működését, másrészt az emberi jogi politikát, azaz a kormány deklarációját a jogok biz-
tosítása érdekében teendő lépésekről továbbá megvalósulásuk környezetét, ami minden, 
a kormányon kívüli tényezőt magában foglal, így például a természeti adottságokat, a 
külföldi cégek magatartását, a nem állami szereplők viselkedését. Foweraker és Landman 
elemzése szerint,15 amelyben egyes országok emberi jogi politikája és gyakorlata közöt-
ti eltérést (gap) vizsgálták, három csoport állítható fel. Az elsőben az autoriter államok 
akadályozzák azon jogok megvalósulását, amelyeket védettnek nyilvánítottak (negatív 
eltérés), a második csoportban az országok a védettnek nyilvánított jogokat védik (nincs 
eltérés), illetve a harmadikban olyan jogokat is védenek, amelyeket nem nyilvánítottak 
védettnek (pozitív eltérés). Poe és Keith az elmélet és a gyakorlat viszonyát vizsgálva 
arra a közismert eredményre jutottak, hogy a kormányok ugyan gyakran formális elkö-
telezettséget vállalnak a nemzetközi szerződésekben, mégis folytatják e téren a jogsérté-
seket.16 Tanulmányuk szerint a jogok biztosítása és az egyezmények ratifikálása között 
gyenge pozitív, sőt néha negatív korreláció mutatható ki. A fentiek ellenére fontosnak 
tartom hangsúlyozni, hogy végül is az emberi jogok erejét bizonyítja, hogy olyan államok 
is elfogadják azokat, amelyek nem értenek egyet az abban foglaltakkal, „a hipokriták a 
valódi érték parazitái”.17 

4. A méréshez szükséges információ forrása szerint:

– államtól származó információn alapuló,
– nemzetközi szervezettől származó információn alapuló,
– NGO-tól származó információn alapuló,
– kutatóintézettől származó információn alapuló,
– médiától származó információn alapuló,
– egyéntől származó információn alapuló.

Az információ forrása nagyon fontos tényező a mutató relevanciájának megítélésekor. 
Örvendetes módon mind szélesebb spektrumban hoznak létre mutatókat, értékelési tech-
nikákat, amelyeket a második részben részletesen is bemutatok.

5. A mérés alapjául szolgáló információ merítése szerint:

– eseményen alapuló,
– standardokon alapuló,
– felmérésen alapuló.

15 Joe Foweraker – Todd Landman: Citizenship Rights and Social Movements: A Comparative and 
Statistical Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1997. 62–65. o.

16 Steven C. Poe – Linda C. Keith: „Personal Integrity Abuse During Domestic Crisis”. In: Understanding 
Human Rights Violations: New Systematic Studies (ed. by Sabine C. Carey and Steven C. Poe). 
Aldershot: Ashgate, 2004.

17 Vojin Dimitrijevic: „Human Rights Today”. Belgrade, Medjunarodna Politika, (1988). 5. o.
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Az esemény alapú adatokkal történő mérés a csoportok és egyének ellen elkövetett 
jogsértésekről szól. Választ ad arra a fontos kérdésre, hogy mi történt, mikor, és kit érin-
tett. Ez tehát a leíró és számszerű összefoglalása az eseményeknek.

A standardokon alapuló adatok alapján történő mérés arról ad információt, hogy mi-
lyen gyakoriságú és mértékű jogsértések történnek. Az eredményeket egy kvantitatív 
skálába elhelyezve lehetővé válik az összehasonlítás.

A felmérésen alapuló adatok az ország lakosságából véletlenszerűen kiválasztott min-
tának a jogvédelem percepciójáról szóló, egységes kérdéssorra adott válaszát jelentik.

Malhotra és Fasel ehhez hasonlóan csoportosítja a mutatókat.18 Az esemény alapú adatok 
és a társadalmi-gazdasági vagy más adminisztratív statisztikák illetve a háztartási percep-
ciók és közvélemény-kutatások mellett a szakértői ítéleteken alapuló adatokat is kiemelik.

Bár egyre több információ áll rendelkezésre minden szinten, a feszültség továbbra 
is fennmarad az információgyűjtés mikroszintjei és az összehasonlító következtetések 
lehetőségei között. Az összehasonlító elemzés során ugyan némi információveszteség 
következik be, de a mérések összevethetősége erősebb általánosításokat tesz lehetővé. 
Mérlegelni kell mindegyik esetben a módszertani problémákat is. Ha csak a konkrét jog-
sértésekre koncentrál a vizsgálat, akkor a valós helyzet felül- illetve alulértékelése tör-
ténhet, ebben az esetben a konfliktusra van kihegyezve a mérés. A standardizált adatok 
esetében az absztrakció szintjének emelésével a különböző országokban létező emberi 
jogi védelem variációi csonkulhatnak, esetleg leegyszerűsített skálán ábrázolják az ered-
ményt. A felmérések, közvélemény-kutatások esetében pedig hangsúlyozni kell a kultu-
rális különbözőséget, hogy a különböző csoportok vagy államok polgárai nem ugyanúgy 
értelmezik a kérdéseket. Ismerni kell tehát adataink határait.

6. A mérés tárgyának, azaz a jog megvalósulásának folyamatában elfoglalt hely szerint:

– strukturális,
– folyamat,
– következmény.

Paul Hunt, ENSZ-különmegbízott19 a mutatókat három csoportra osztotta.20 A struk-
turális mutatók az alkotmány, a jogi struktúrák és az emberi jogok védelmére létrehozott 
köz- illetve magánintézmények (bíróság, emberi jogi bizottság, ombudsman, panaszme-
chanizmus illetve független média, egyetemek, emberi jogi szervezetek) létezését vizs-
gálják. Ezek a mutatók tehát főleg a belső jogra és az előírások előmozdítását, védelmét 
szolgáló intézményi mechanizmusokra koncentrálnak. De a politikai kereteket és az eb-
ből eredő stratégiákat is figyelembe veszik. Néhány strukturális mutató érvényes lehet 
minden jogra, de vannak speciálisak is.

18 Rajeev Malhotra – Nicolas Fasel: „Quantitative Human Rights Indicators: A Survey of Major 
Initiatives”, draft for discussion at Turku, March 3, 2005. http://www.abo.fi/instut/imr/indicators/
Background.doc.

19 Special Rapporteur on the Right to Health.
20 Paul Hunt: Interim report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the right 

of everyone to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, United Nations 
General Assembly, Fifty-eighth session, Agenda item 117 (c), October 10, 2003.
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A strukturális feltételek meglétének csak akkor van jelentősége, ha a gyakorlatban is 
működnek, így a megvalósulás hatékonyságának mérésére is szükség van. Az állami köte-
lezettségvállalástól az elérendő cél megvalósulásáig terjedő folyamat mérése is szükséges. 
Az állami eszközök a nyilvános programoktól a speciális fellépésig terjedhetnek. Ez a mu-
tatófajta azt jelzi, mit hajlandó az állam megtenni egy jog megvalósulása érdekében, s így az 
állam elszámoltathatósága is növekszik. Külön fontosságot ad ennek a mutatócsoportnak, 
hogy az idetartozó indikátorok érzékenyebbek a változásokra, mint a következménymuta-
tók. Ide sorolható mutató pl. a kormány által a lányok alapfokú oktatására fordított összeg.

A strukturális feltételek és folyamatok csak akkor hasznosak emberi jogi szempontból, 
ha közelebb segítenek az adott jog megvalósulásának áhított céljához. A következmény-
mutató a megvalósulás állapotáról tudósít. Ez a mutatófajta folyamatmutatóként lassan 
mozdul, kevésbé érzékeny a változásra. Az előbbi példát folytatva: a lányok alapfokú 
oktatásra költött többletforrás a női analfabetizmus csökkenését eredményezte-e?

Klasszikus hiba az emberi jogi területen a strukturális mutatók (pl. ratifikációk) vagy 
folyamatmutatók (pl. a kormányzat költségvetésének oktatásra fordított szintje) túlhang-
súlyozása a következménymutató rovására. Oona Hathaway kimutatta, hogy a szerző-
dések megerősítése és az emberi jogok biztosítása között igen gyenge korreláció van.21 
Ugyanez elmondható a nemzeti jogi keretekkel és intézményekkel történő összevetés 
esetén is. A folyamatmutatók túlhangsúlyozása pedig a tevékenységre való kizárólagos 
koncentrálást jelenti, figyelmen kívül hagyva a következményeket.

Ugyanakkor, csak a következmények mérése két okból sem lenne kielégítő. Egyrészt 
nemcsak az a fontos kérdés, hogy az egyes jogok megvalósulnak-e, de az is, hogy ez ho-
gyan történik, és erre az első kétfajta mutató ad választ. Másrészt a következménymutató 
kizárólagos használata nem teljesíti az emberi jogi mozgalom egy másik alapvető célját, 
nevezetesen az elszámoltathatóság ösztönzését. Ahhoz, hogy megtudjuk, az egyes kötele-
zettek vajon teljesítik-e – és milyen mértékben – kötelességeiket, a struktúrákat és folya-
matokat is mérni kell. Jó példa erre a botswanai kormány politikájának értékelése az AIDS 
elleni küzdelem terén.22 Mivel a HIV-fertőzés elérte, s a várható élettartam jelentősen le-
csökkent, a HDI (Human Development Index)-rangsorban jelentősen hátracsúszott az or-
szág. Ha csak a következményt nézzük, arra az eredményre is juthatnánk, hogy a kormány 
negligálta az egészségügyi ellátásra irányuló kötelezettségét. Valójában Botswana rengeteg 
erőfeszítést tett a járvány következményeinek enyhítésére, de hatásait nem tudta kivédeni.

Fontos rávilágítani, hogy egy indikátor lehet folyamatmutató az egyik jog tekintetében és 
következménymutató a másik vonatkozásában. Például a napi minimális kalóriabevitellel 
sem rendelkezők aránya a társadalomban a megfelelő táplálkozáshoz való jog tekinteté-
ben következménymutató, míg az élethez való jog tekintetében folyamatmutató.

A mutatók helyes kiválasztásakor minden joghoz legalább egy olyan következmény-
mutatót ki kell jelölni, amely szorosan kötődik megvalósulásához. Továbbá a vonatkozó 
jog megvalósításához elengedhetetlenül szükséges strukturális mutatók mellett néhány, 
az erőfeszítést tükröző folyamatmutató meghatározása is szükséges.

21 Oona A. Hathaway: „Do Human Rights Treaties Make a Difference”. Yale Law Journal, Vol. 11. No. 
8. (June 2002).

22 UNDP: „Moving Upstream and Engaging Governments in Strategic Policy Advocacy: The Case of 
UNDP Botswana HIV/AIDS Policy”, http://www.undp.org/hiv/botswana.pdf, March 30, 2005.
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7. A mérés eredményeként létrejövő mutató formája szerint:

– kvantitatív,
– kvalitatív.

Formai szempontból kvantitatív illetve kvalitatív mutatókat különböztetünk meg. 
A kvantitatív mutatók gyakorlatilag statisztikák, szám, százalék vagy index formájában. 
Az ellenőrző kérdéssorokat, bizonyos kérdőíveket is mutatónak tekintik sokan (pl. néhány 
ENSZ-szakértő), amelyek a számokat kiegészítik, finomítják. Mindkét fajtára szükség 
van, kiegészítik egymást. Az események méretének kimutatásával a kvantitatív muta-
tó segíti a minőségi értékelést és viszont, a minőségi információ segítheti a mennyiségi 
mutatók értelmezését. A kvantifikáció előnye lehet egyrészt, hogy a számok olyan infor-
mációt is nyújthatnak, amely nehéz lenne szöveges értékeléssel: pl. egy probléma nagysá-
gának felmérése, országok, régiók összehasonlítása, trendek nyomon követése. Másrészt 
az emberi jogi érvelést meggyőzőbbé teszi, nehezebb megcáfolni. Azonban vigyázni kell 
a kvantifikáció erőltetésével. A számszerűsített mutató önmagában félrevezető lehet, amit 
jól példáz Törökország és Türkmenisztán megjelenése a HRW (Human Rights Watch) 
tevékenységében.23 Az NGO 2004-ben 20 alkalommal – sajtóközleményben, levélben és 
jelentésben – foglalkozott Törökországgal, míg Türkmenisztánnal csak négyszer. De ez 
nem azért történt, mert Törökország rosszabb emberi jogi adatokkal rendelkezik, mint 
Türkmenisztán. A HRW magatartása arra az előzetes megfontolásra mutat rá, hogy az 
EU felé tartó Törökország sokkal inkább hajlandó lesz válaszolni a nemzetközi nyomásra, 
mint az izolacionista irányba mozduló, elszegényedő Türkmenisztán. Egy másik példa a 
kvantifikáció esetleges kontraproduktivitására egy jogvédő aktivista visszaemlékezése.24 
Nem sokkal azután, hogy egy adott országban elkezdte gyűjteni és publikálni a politikai 
fogvatartottak számát, az adatok csökkenését figyelte meg. Ugyanis a rossz sajtó elkerülé-
se érdekében a rendőrség inkább kivégezte a politikailag másként gondolkodókat. Ez arra 
is utal, hogy csak jól és felelősségteljesen szabad adatokat gyűjteni és publikálni.

8. A mérés eredményeként létrejövő mutató technikai formája szerint:

– index,
– szintelőírás (benchmark),
– ellenőrző kérdéssor (check-list).

Az index különböző statisztikai mutatók aggregálása, amely skála vagy numerikus 
illetve kvantitatív kifejezés formájában jelenik meg (pl. Freedom House Index, Human 
Development Index).

A szintelőírás (benchmark) konkrét normatív előírás vagy kritérium (elérendő cél), 
amelyhez viszonyítva ábrázolják az aktuális helyzetet. Olyan mutató, amelynek előre 
meghatározott értékét a normatív vagy empirikus megfontolások szorítják korlátok közé. 
A normatív szempontok a nemzetközi előírásokra vagy az emberek politikai és társadalmi 

23 Measurement and Human Rights: Tracking Progress, Assessing Impact. A Carr Center Project Report, 
Summer 2005. 20. o.

24 Uo., 33. o.
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aspirációira alapulhatnak, míg az empirikus szempontok elsősorban a megvalósíthatóság 
és források témáihoz kapcsolhatók. Szintelőírás például az egyéves korú gyermekek 
oltással megelőzhető betegségek elleni védettségének 90%-ra történő emelése vagy adott 
időpontig a 15–24 éves vidéki nők analfabéta-rátájának csökkentése bizonyos százalékkal. 
Fontos szempont, hogy a részes államok elszámoltathatóságát fokozza, ha van egy kitűzött 
szint. Ezt a mutatót főleg a második generációs jogoknál alkalmazzák. Első lépésként 
azonban a mutatók kiválasztásában kell egyezségre jutni, ezt követheti az ezekre épülő 
teljesítmény szintjének felállítása.

Az ellenőrző kérdéssor (checklist) gyakran igen/nem jellegű (pl. egyezmények 
ratifikálása).

9. A mérés célja szerint:

– társadalmi helyzetet leíró,
– szintleíró,
– ügyvitelt, teljesítést és elkötelezettséget mérő,
– ellenőrző.

Andersen és Sano megközelítésében a társadalmi helyzetet leíró mutatók egy széle-
sebb társadalmi valóság képét mutatják.25 Ez inkább diagnózis, semmint cselekvési terv 
(pl. Human Development Index).

A szintleíró, tehát az előírások megvalósulását mérő mutatók célja az eredmények ér-
tékelése (pl. Millennium Development Goals).

Az ügyvitelt, teljesítést és elkötelezettséget mérő mutatók az elszámoltatást szolgálják, 
azaz az állam tiszteletben tartja-e az adott jogokat (pl. HR Commitment Index).

Az ellenőrző mutatók a kockázat mérésére szolgálnak, hogy bizonyos kötelezettsé-
geknek vagy normáknak eleget tesznek-e a különböző aktorok (pl. HR and Business 
Assesment).

Jelenleg is vannak nemzetközi szerződésekben megfogalmazott mutatók. Így például 
a Gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló Egyezségokmány 12. cikke26 a csecse-
mőhalandóságot tekinti mércének; a Nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülön-
böztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi Egyezmény 10. cikke27 a 
nők és férfiak közti képzettségbeli különbséget vagy a női hallgatók lemorzsolódásának 
arányát tekinti mérőszámnak. A Polgári és politikai jogok Egyezségokmánya 14. cikké-
ben28 szereplő „indokolatlan késedelem” fogalmát is tekinthetjük viszonyítási alapnak. 
Ezenfelül egyes ENSZ-bizottságok is előírnak statisztikákat. Manapság egyre több adat 
áll rendelkezésre, a hangsúly inkább azok tudományosabb és hatékonyabb felhasználá-
sán van.

25 Andersen – Sano: i. m. 30. o.
26 2. bekezdés a) „a halvaszületés, a csecsemőhalálozás csökkentése”.
27 10 (e) „férfiak és nők közötti képzettségbeli különbség csökkentése”
     10 (f) „a női hallgatók lemorzsolódási arányának csökkentése”.
28 14 (c) „indokolatlan késedelem nélkül tárgyalják ügyét”.
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II. az emBerI jogI helyzeT érTékeléséhez

használhaTó InformácIók a gyakorlaTBan

Mint már az előzőekben utaltam rá, a mutató hitelessége nagyban múlik a kidolgo-
zásához használt információn. A legszofisztikáltabb értékelési technika is torz 
képet eredményezhet, ha egyoldalú, aránytalan információn alapul. A második 

részben a jelenleg rendelkezésre álló, az emberi jogi helyzet értékeléséhez használható 
információhalmaz feltérképezésére és rendszerezésére teszek kísérletet.

Az értékeléshez használható információt tartalmazó forrásokat29 három csoportba so-
roltam az információgyűjtés és -feldolgozás szintjei szerint, hiszen a különböző szinteken 
különböző torzító hatások (pl. érintettség miatti elfogultság, az információ kezeléséből 
adódó adatvesztés) jelenhetnek meg.

I. Saját tevékenységen alapuló, nem vagy csekély mértékben feldolgozott, 
közvetlen információ:

1. a nemzetközi szervezethez benyújtott állami jelentés, felkérésre készített 
tájékoztatás

2. az állam aktivitása a nemzetközi szervezetekben, nemzetközi diplomáciában
3. az állam viszonya az egyes nemzetközi jogi instrumentumokhoz
4. a nemzetközi szervezetek helyszíni vizsgálatának, missziók küldésének 

eredménye
5. NGO-k, nemzeti emberi jogi intézmények jelentései
6. egyéni vagy kollektív panaszmechanizmus működtetése

II. Már részben feldolgozott, közvetett információ

1. nemzetközi szervezet jelentése, ajánlásai
2. másik állam diplomáciai fellépése, monitorrendszer aktiválása, állami 

panaszmechanizmus működtetése
3. nemzetközi konferenciák
4. emberi jogi irodalom, szakmai konferenciák
5. média

III. Aggregált információ

1. felmérések
2. kvantitatív mutatók

29 Az univerzális szint mellett az európai emberi jogi rendszerek (ET, EU, EBESZ) mechanizmusaiban 
keletkező információkat vettem számba, hiszen ezen a kontinensen vannak a legfejlettebb, legszíne-
sebb jogvédelmi rendszerek. A többi regionális rendszer (AÁSZ, AESZ) átfogó vizsgálatát korábban 
végeztem.

  14
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I. Saját tevékenységen alapuló, nem vagy csekély mértékben feldolgozott, 
közvetlen információ

1. A nemzetközi szervezethez benyújtott állami jelentés, felkérésre készített tájékoztatás

A legnagyobb mennyiségű információ az országok periodikus beszámoltatása, a 
jelentéskészítés révén keletkezik. Vannak olyan egyezmények, amelyekhez azok 
betartását ellenőrző bizottságot is létrehoztak, és vannak monitoring nélküli je-

lentéskötelezettségi mechanizmusok is.
Kezdetben az ENSZ-egyezmények nem hoztak létre utánkövető mechanizmust. Az 

emberkereskedelem és mások áruba bocsátásának betiltásáról (1950) valamint a rabszol-
gaság tilalmáról szóló (1956) egyezmény tájékoztatási kötelezettséget ír elő a vonatkozó 
belső jogszabályok és e jogok megvalósítása érdekében tett intézkedések tekintetében, s 
e jelentéseket az ENSZ főtitkára hozza nyilvánosságra. Egyéb előírás azonban nincs az 
egyezményben, így a jelentés érdemi vizsgálatáról sem.

Az ENSZ mind a hét kulcsszerződése létrehoz viszont monitoring-rendszert az egyez-
ményben lefektetett jogok megvalósulásának nyomon követésére. Mindegyik szerződés 
előírja a jelentéstételt, de három30 részletezi is annak tartalmát: a szerződés alkalmazása 
érdekében elfogadott jogszabályi, bírói, adminisztratív és más intézkedésekről31 kérnek 
tájékoztatást. A másik négy egyezményben csak intézkedések szerepelnek.32 Néhány 
szerződés33 ösztönzi az államokat, hogy tudósítsanak azokról a „tényezőkről és nehézsé-
gekről”, amelyek az egyezményben megfogalmazott jogok megvalósítását érintik. A részes 
államoknak többnyire az egyezmény ratifikálását követő évben, majd 4–5 évenként kell 
jelentést készíteniük. Ezek tartalmi követelményeit az ellenőrző szervek által kidolgozott 
útmutatók (Reporting Guidelines) tovább részletezik. A sokféle jelentés egységesítésének, 
ésszerűsítésének igénye jelenik meg a peer review kialakításában, amit a későbbiekben 
tárgyalok.

Az ENSZ szakosított intézményei közül a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
volt az első, amely már alkotmányában megfogalmazott az egyes államok számára az 
egyezmények végrehajtásáról rendszeres jelentéstételi kötelezettséget előíró rendelkezé-
seket. Kétévente nyújtanak be a kormányok jelentéseket a nyolc alapvető és négy kiemelt 
jelentőségű egyezmény esetében, míg a többi ILO Egyezmény keretében ötévente.

Az UNESCO-n belül szintén létezik rendszeres jelentéstételi kötelezettség, ezen 
alapul a szervezet monitoring rendszere. A tagállamok a Közgyűlésnek nyújtják be az 

30 A Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló Egyezmény (18. 
cikk), a Megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény (9. cikk) és a 
Valamennyi vendégmunkás és családtagjaik jogainak védelméről szóló Egyezmény (73. cikk).

31 „általuk hozott és a jelen egyezmény végrehajtásával kapcsolatos törvényhozói, igazságszolgáltatási, 
közigazgatási és egyéb intézkedésekről”.

32 Polgári és politikai jogok nemzetközi Egyezségokmánya (40. cikk), Gazdasági, szociális és kulturális 
jogok nemzetközi Egyezségokmánya (16. cikk), Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen (19. cikk), A gyermek jogairól szóló Egyezmény (44. 
cikk).

33 Polgári és politikai jogok nemzetközi Egyezségokmánya 40 (2). cikk és Nőkkel szembeni megkülön-
böztetés minden formájának felszámolásáról szóló Egyezmény 18 (2). cikk.

Környei Ágnes                Hogyan mérhető egy ország emberi jogi helyzete?

2008. szeptember 8.          15



időszaki jelentést a nevelésügyre, a tudományos és kulturális életre és intézményeikre 
vonatkozó jogi szabályozásukról, valamint az ajánlásokra és egyezményekre vonatkozó 
állásfoglalásaikról.34 

A legrégebbi emberi jogi múlttal rendelkező szervezet, az Európa Tanács keretében is 
kötelesek az államok jelentéstételre. A Tanács főtitkárának kérésére az államok tájékoz-
tatást adnak „arról a módról, ahogy belső joguk biztosítja a jelen [Emberi Jogok Európai] 
Egyezmény[e] rendelkezéseinek hatékony végrehajtását”, bár az így kapott információ 
felhasználásával kapcsolatban a főtitkárnak nincs jogosítványa.35 A főtitkár csak időn-
ként élt ilyen megkereséssel, és ilyenkor az összes tagállamhoz fordult az adott kérdést 
illetően. Az államoknak az ET Alapszabályának 15. cikke szerinti általános monitoring 
keretében is kell információkat adniuk.

Az Európai Szociális Karta keretében az államoknak 2007 óta új rendszerben kell 
jelentést készíteniük a vállalt rendelkezések végrehajtásáról. Függetlenül attól, hogy az 
1961-es Karta, vagy az 1996-os Módosított Karta keretében vállalt jogokról van-e szó, 
négy csoportra36 osztották azokat, és az államok minden évben másik csoportról jelen-
tenek. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az egyes csoportokba tartozó jogokról négyévente 
készül jelentés, de az átfogó jelentések is megszűntek. Emellett a Miniszteri Bizottság 
jelentést kérhet azokkal a rendelkezésekkel kapcsolatban is, amelyeket az érintett állam 
nem fogadott el.

Időszakos jelentéskötelezettséget ír elő a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló 
Európai Keretegyezmény37 is. Az állam a hatálybalépés évében küld jelentést a keret-
egyezményben foglalt elvek megvalósulásáról, majd azt követően ötévente. Az időszakos 
jelentések közötti időben jelentkező problémákról ad hoc jelentést is kell készítenie, ha a 
Tanácsadó Bizottság kezdeményezése alapján a Miniszteri Bizottság erre kéri. A jelenté-
sek beérkezését követően az Európa Tanács nyilvánosságra hozza azokat.

A Nemzetközi Atomügynökség keretében két egyezmény38 tekintetében is létezik 
állami jelentéskötelezettség. A részes államok újraértékelő találkozói (Review Meetings) 
előtt,  amelyek között nem telhet el 3 évnél több, nemzeti beszámolót kell készíteni és 
benyújtani a Titkárságra az egyezmény kötelezettségeinek megvalósítása érdekében tett 
intézkedésekről illetve az előrehaladásról, továbbá a vonatkozó nemzeti politikákról és 
gyakorlatokról. 

Meg kell még említeni, hogy állami jelentések készülnek a WTO ellenőrzőmechaniz-
musában is, de ez nem kapcsolódik szorosan mostani témánkhoz. Több nemzetközi gaz-
dasági szervezethez (IMF, OECD) is érkeznek információk, ám ezek közvetlen emberi 

34 Alapokmány IV. cikk.
35 Emberi Jogok Európai Egyezménye 57. cikke.
36 1. cs.: alkalmazás, képzés és egyenlő esélyek (Employment, training and equal opportunities),
 2. cs.: egészségügy, társadalombiztosítás és szociális védelem (Health, social security and social 

protection),
 3. cs.: munkajogok (Labour rights), 4. cs.: gyermekek, család, bevándorlók (Children, families, 

migrants).
37 24–26. cikkei.
38 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste 

Management (hasonló az eljárás a „testvér”, a nukleáris biztonságról szóló egyezményben [Convention 
on Nuclear Safety]).
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jogi relevanciája alacsony. (Megjegyezendő azonban, hogy hosszú távon fontosak lehet-
nek a gazdaságra vonatkozó adatok is, hiszen empirikus kutatások folynak a gazdasági 
fejlettség és az emberi jogok megvalósulása közötti korrelációról. Végeztek például olyan 
kutatást,39 amely szerint a magasabb egy főre jutó GDP korrelációt mutat a kínzások 
csökkenésével.)

Vannak országok, ahol e rengeteg emberi jogi tartalmú jelentés összehangolását szer-
vezeti formában is megjelenítették, ezáltal is növelve a koherenciát, de ez nem általá-
nos gyakorlat. Az országjelentések relatíve könnyen hozzáférhető információforrások, a 
különböző nemzetközi szervezetekhez benyújtott, azonos jogokra vonatkozó jelentések 
összevetése is informatív lehet.

2. Az állam aktivitása a nemzetközi szervezetekben, nemzetközi diplomáciában

Fontos információt jelenthet egy adott állam aktivitása, a más országokkal szem-
beni nyilvános vagy bizalmas diplomáciai lépések,40 továbbá a szerződésekben 
megfogalmazott, emberi jogok megvalósulásához kötött szankciók alkalmazása. 

A viták és állásfoglalások hatékony eszközök a nemzetközi közvélemény figyelmének 
felhívására, ezért azok alkalmazása az adott állam emberi jogi elkötelezettségének jó 
fokmérői. Többletinformációt ad az államok egyedi magatartásának elemzésén túl a kö-
zös fellépések elemzése a nemzetközi szervezetekben, a közös álláspont kialakítása, az 
együttszavazás illetve a javaslatok benyújtásának közös támogatása (co-sponsoring). 
Fouwels kutatásai szerint41 például igen erős, 90% feletti a kohézió a szavazásban az uni-
ós tagállamok között az ENSZ-ben, és valószínűleg a rendszertelenül összeülő EBESZ 
esetében is. A nemzetközi szervezetek emberi jogi bizottságaiban kifejtett tevékenység is 
hasonlóképpen értékelhető. A Biztonsági Tanácsban folyó diplomáciát abból a szempont-
ból is értékelni kell, hogy az ENSZ Alapokmány VII. fejezetére42 hivatkozva létrehozott 
nemzetközi büntető bíróságok tekintetében milyen magatartást tanúsít az adott állam, 
milyen az együttműködési hajlandósága. Az uniós kormányok emberi jogi elkötele-
zettségének mérése céljából elemezhető a közös nyilatkozatok kibocsátása illetve közös 
álláspont (common position) és közös akciók (common actions) kialakítása. Végezetül 
önálló uniós külpolitikai eszköznek tekinthető a politikai párbeszéd folytatása, amit egyre 
többet használnak a gyakorlatban. A rendszeres, magas szintű politikai találkozók fontos-
ságát már az 1973-as Koppenhágai Nyilatkozat aláhúzza, és azóta rendszeresen folynak 
ilyen megbeszélések a harmadik országokkal, országcsoportokkal. Árulkodó lehet egy 
állam szavazási hajlandósága emberi jogi témákban az egyes nemzetközi szervezetekben. 

39 Michael J. Gilligan – Nathaniel H. Nesbitt: „Do Norms Reduce Torture?”, http://as.nyu.edu/docs/
IO/2601/NormsvsTorture.pdf.

40 A diplomáciai fellépés teljesen bizalmas formája, amikor semmilyen információ nem kerül nyilvános-
ságra; van olyan bizalmas eset, amikor az adott állam hivatalosan az emberi jogi helyzet „tisztázását” 
kéri, de a gyakorlatban több nem kerül a nyilvánosság elé; és a nyilvános demars, amikor a diplomá-
ciai lépéssel egy időben dokumentumot juttatnak el a sajtóhoz.

41 Martine Fouwels: „The European Union’s Common Foreign and Security Policy and Human Rights”. 
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 15. No. 3. (1997). 291–324. o.

42 „… a béke bárminő veszélyeztetésének vagy megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek 
fennforgása” esetén rendszabályokat foganatosíthat.
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Komoly uniós költségvetési huzavona alakult ki nemrégiben például az emberi jogok 
védelmének finanszírozása, az Európai Kezdeményezés a Demokráciáért és az Emberi 
Jogokért program (EIDHR) körül.

Ez az információforrás már kevésbé hozzáférhető, de számszerűsített mutatók min-
denképpen kidolgozhatók.

3. Az állam viszonya az egyes nemzetközi jogi instrumentumokhoz

A leggyakrabban használt strukturális, kvantitatív mutató a nemzetközi emberi 
jogi – vagy ilyen tárgyú – rendelkezéseket is tartalmazó egyezmények, szerző-
dések aláírásának, ratifikálásának, esetleges fenntartásoknak a számszerűsítése. 

Továbbá informatív ebből a szempontból, hogy az egyezmény életbe lépéséhez képest 
az adott állam mikor írta alá illetve ratifikálta az adott jogi instrumentumot, mennyire 
éllovasa, alakítója a nemzetközi emberi jogi normáknak. Empirikusan kimutatott hatás, 
hogy a demokráciák általában hajlamosabbak aláírni a nemzetközi emberi jogi szerződé-
seket, mint a nem demokratikus berendezkedésű országok, de elsősorban a jó gyakorlattal 
rendelkező demokráciák. A nem demokratikus országok között viszont a helyzet fordí-
tott: a rossz gyakorlattal rendelkezők hajlamosabbak emberi jogi elkötelezettséget vállalni 
(hipokriták), mint a relatíve jobb gyakorlattal rendelkezők. Továbbá az is kimutatható, 
hogy a demokratikus berendezkedésű országok gyakorlatukat az egyezmények ratifiká-
lása után tovább javítják. A demokráciákat az a tényező is befolyásolhatja a nemzetközi 
emberi jogi szerződések aláírásakor, hogy hatékony igazságszolgáltatásuk folytán köny-
nyen hatályosulnak a rendelkezések. Ezt tovább fokozza a demokráciákban egyre erősebb 
NGO-k jelenléte, tevékenysége. Az egyezményekhez való viszonyban a regionalitás is 
módosító faktor lehet, hiszen ha az azonos régióban levő országok közül a többség már ré-
szese lett egy szerződésnek, akkor a többire is nyomás nehezedik a csatlakozásra (hógolyó 
effektus). Fontosnak tartom kiemelni, hogy az emberi jogok terén a soft law jelentősége is 
igen nagy. A deklarációk közvetlen jogi hatás nélkül, de a politikai akarat megléte folytán 
rendkívül hatásosak lehetnek (l. EBESZ-rendszer).

A normatívába foglalásnál ugyan jóval nehezebb feladat azok betartatása, de már maga 
a nemzetközi emberi jogi joganyag léte is fontos szocializációs hatással van a nemzetközi 
közösségre, mivel a kormányok fokozatosan megtanulják, hogy az emberi jogok tömeges 
megsértéséért magas politikai árat kell fizetniük. Ez a tudat hatással lehet működésükre, 
akár azért, mert katonai vagy gazdasági segélyre szorulnak, akár azért, mert a nemzetkö-
zi megítélés gyengítheti otthoni hatalmi bázisukat. Azok, akik azt hiszik, hogy a „reálpo-
litika” csak katonai és politikai hatalmat jelent, nem tanulták meg a történelmi leckét az 
eszmék hatalmáról és a hipokrízis iróniájáról.

Itt hívom fel a figyelmet a fenntartások elméleti problémájára. Sok szerző szerint43 az 
államok a fenntartásokkal lerombolják a ratifikált emberi jogi szerződéseket, az „molyrágta” 
lesz. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a fenntartások is az egyezmény koherens részét 
jelentik. Ugyanakkor az emberi jogi szerződéshez fűzött fenntartás nem szükségképpen 

43 Liesbeth Lijnzaad.: „Reservations to UN-Human Rights Treaties, Ratify and Ruin?” International 
Studies in Human Rights, Vol. 38. Dordrecht, Boston and London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995. 
248. o.
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rosszabb, mint a fenntartás nélküli ratifikáció, de  végrehajtás nélkül. A szerződés előtti 
állapothoz képest feltétlenül többletet jelent az ellenőrző mechanizmus. Nemcsak az álla-
moknak kell egymás tevékenységét figyelemmel kísérniük, de az erre a célra létrehozott 
szervezet is őrködik a szerződésben foglaltak hatékony megvalósulása felett.

Friss példa a jogi instrumentumokhoz való viszony elemzésének értelmére a 2007 de-
cemberében aláírt, de életbe nem lépett Lisszaboni Szerződés. Az Alapvető Jogok Kartája 
nem szerepel ugyan benne, szövege még a mellékletekben sem jelenik meg,44 de tar-
talmaz egy hivatkozást, ami kötelező erejűvé teszi. Az Egyesült Királyság, tartva attól, 
hogy az Európai Bíróság ítéleteinek kötelezővé válása változásokat kényszeríthet ki a brit 
munkajogban, jegyzőkönyvbe foglaltatta, hogy a Karta az Egyesült Királyság területén 
nem alkalmazandó. (Lengyelország is csatlakozott az angolokhoz, és opting-outot kért, 
míg Írország visszalépett ettől az opciótól.) A számszerűsítésen túl az elemzés további 
információkat is adhat az adott ország emberi jogi gyakorlatáról. Itt említeném meg a 
szerződés egy másik, emberi jogi szempontból fontos momentumát, nevezetesen az Unió 
csatlakozását az eddig államok által aláírt Emberi Jogok Európai Egyezményéhez.45 Ez le-
hetővé tenné, hogy a hatalmas, bürokratikus EU-apparátus is perelhető legyen az Emberi 
Jogok Európai Bírósága előtt. Így az emberi jogi helyzet értékeléséhez fontos nemzetközi 
jogvédelmi rendszerben új szereplő jelenne meg.

4. A nemzetközi szervezetek helyszíni vizsgálatának, missziók küldésének eredménye

A helyszíni vizsgálatok ténye már önmagában jelzésértékű, de további informáci-
ókat ad az erről készült jelentés, határozat. Univerzális szinten két egyezmény46 
ad lehetőséget helyszíni vizsgálatra az érintett állam beleegyezésével. Vizsgálat 

csak a jogok súlyos és szisztematikus megsértése esetén indítható. Első lépésként az 
egyezmény betartását ellenőrző bizottság felkéri a tagállamot az együttműködésre, a be-
érkezett információk kommentálására. Ezen információk alapján a bizottság egy vagy 
több tagját kijelöli a vizsgálat lefolytatására, amely végig bizalmas jellegű, s befejezését 
követően az érintett országgal folytatott tanácskozás után a bizottság eldöntheti, hogy a 
részes államoknak és az ENSZ Közgyűlésének készített éves jelentésében közzéteszi-e a 
vizsgálat eredményét.

44 „The Union recognises the rights, freedoms and principles set out in the Charter of Fundamental 
Rights of 7 December 2000, as adapted [at..., on... 2007], which shall have the same legal value as 
the Treaties. The provisions of the Charter shall not extend in any way the competences of the Union 
as defined in the Treaties. The rights, freedoms and principles in the Charter shall be interpreted in 
accordance with the general provisions in Title VII of the Charter governing its interpretation and 
application and with due regard to the explanations referred to in the Charter, that set out the sources 
of those provisions.” (6 (1). cikk)

45 „The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms.” (6 (2). cikk)

46 Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni Egyezmény 20. 
cikke, a Nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló Egyezményhez 
fűzött Kiegészítő jegyzőkönyv 8–10. cikkei.
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Az európai szisztémákban nem alakult ki a tényfeltáró missziók gyakorlata (szemben 
az amerikai rendszerrel), de A kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmód megelőzéséről szóló ET-egyezmény lehetőséget ad a helyszíni vizsgálatokra. 
Sőt, ellentétben a hasonló tárgyú egyetemes egyezménnyel, az európai egyezmény nem 
köti a látogatást az állam előzetes beleegyezéséhez. A független szakértőkből álló bizott-
ság látogatást tehet az egyezményhez csatlakozott államokban, szükség esetén ad hoc 
módon is.

A Nemzeti kisebbségek védelméről szóló európai Keretegyezmény rendelkezései sze-
rint a Tanácsadó Bizottság is tehet helyszíni látogatást az érintett állam meghívására, 
ugyanis a helyszínen jobban fel tudja mérni a kisebbségek helyzetét, és munkája is na-
gyobb nyilvánosságot kap. A látogatás során a Bizottság kérheti az információk kiegé-
szítését az államtól, míg a nem kormányzati szervezetek és a kisebbségi közösségek saját 
kezdeményezésükre is eljuttathatnak információkat hozzá.

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) négy- vagy ötéves cik-
lusban évente 10–12 országot vizsgál, rapportőrei számára kontaktlátogatást is szervez-
nek az új országjelentés elkészítése előtt.

Különleges e tekintetben az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet), 
hiszen tevékenysége során több esetben is sor kerülhet helyszíni vizsgálatra. Az EBEÉ 
(Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet) keretében vállalt emberi jogi kötele-
zettségek támogatására és kikényszerítésére a volt Szovjetunió és Kelet-Európa újonnan lét-
rejött demokráciáiban a Parlamenti Közgyűlés a parlamenti választások monitorizálására 
egy aktív programot fejlesztett ki. Egy ilyen látogatás után a Közgyűlés rendszerint je-
lentést bocsát ki, amely a politikai és jogi háttérről valamint a választások demokratikus 
jellegéről tájékoztat. Egy másik eset, ha a párbeszéd és a parlamenti demokrácia támoga-
tására a Közgyűlés speciális missziókat küld kritikus vagy válságos területekre (pl. a volt 
Jugoszláviába, Törökországba, Abbáziába). A Közgyűlés nem kormányközi jellege döntő 
szerepet játszik ilyenkor, a magas rangú parlamenti képviselők meglehetősen nagy hatást 
tudnak kifejteni hazai parlamentjükben is. A választási monitoring és a speciális misszió 
küldése mellett – amelyek a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak – meg kell említeni a vi-
ták békés rendezésére megalkotott mechanizmus keretében küldött szakértői missziót. 
A kétoldalú tárgyalások sikertelensége esetén a Demokratikus intézmények és emberi jo-
gok Irodája felkérheti az érintett államot, hogy járuljon hozzá egy szakértőkből álló misz-
szió beutazásához, öt állam támogatása esetén azonban kötelező beengednie a küldött-
séget. Maga az érintett részes állam is kérheti egy ilyen misszió felállítását. Rendkívüli 
veszély esetén egy részes állam másik kilenc állam támogatásával maga is indíthat 
küldöttséget. Az EBESZ Kisebbségi Jogi Főbiztosa – lényegében saját hatáskörében – 
szintén tehet helyszíni látogatásokat. Bár nem szükséges az érintett állam jóváhagyása, a 
gyakorlatban keresi annak kormányával az együttműködést, hiszen az jelentősen javítja a 
látogatás hatékonyságát.

Tényfeltáró misszió létrehozására az UNESCO keretében is lehetőség van tömeges 
jogsértések esetén, de eddig erre még nem került sor.

Az ILO keretében a Szervezkedés Szabadsága Bizottság hozhat létre tényfeltáró bi-
zottságot, amely az érintett állam jóváhagyásával látogathat el az országba.
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Az OECD-n belül a Fejlesztési Támogatások Bizottsága vizsgálódásai során a vizsgá-
lat tárgyává tett állam fővárosában széles körben – köztük a fejlesztési együttműködés 
terén tevékenykedő nem kormányzati szervezetekkel is – konzultációkat folytat. A fe-
lülvizsgálatok során átlagosan két, a vizsgálat alatt álló állam nagyobb partnerországaira 
kiterjedő helyszíni szemlére is sor kerül. Ezek alkalmával a vizsgálatot végző csoport a 
meglátogatott partnerországban a nem kormányzati szervezetekkel és a civil társadalom 
más szervezeteivel folytat megbeszéléseket.

A helyszíni vizsgálat, amely a közvetlen információszerzés egyik formája, nem gyak-
ran használt jogvédelmi eszköz. Ami azonban e ténykedésből hozzáférhető és nyilvános, 
azt feltétlen be kell vonni az értékelésbe.

5. NGO-k, nemzeti emberi jogi intézmények jelentései

Napjainkban a nem állami szereplők fontosságának, a civil társadalom kontroll-
jának növekedése figyelhető meg. Míg a II. világháború után a politikai elitek 
az „elég volt” megfontolása alapján képesek voltak a változásra, emberi jogi 

rendszerek létrehozására, addig vajon a társadalmak is követték-e a változást? A civil 
társadalom erősödése együtt jár-e az emberi jogok fokozott védelmével? Paradox mó-
don, a demokráciák emberi jogi mutatói sokszor rosszabbak, mint az autoriter államoké, 
mivel az előbbiekben több jogsértés kerül nyilvánosságra. E jelenség mögött látni kell az 
NGO-k egyre aktívabb és hatékonyabb fellépését a monitoringban. A civil szervezetek 
súlyának növekedése magyarázat lehet egy másik jelenségre is: nevezetesen, hogy az egy-
re gyarapodó nemzetközi emberi jogi anyag ellenére a jogsértések száma nem csökken. 
Ez nem feltétlen jelenti, hogy valójában nem változik a jogsértések száma, lehet, hogy 
csak arányaiban kerül több nyilvánosságra.

Az NGO-k helyzete megváltozott napjainkban. Előtérbe került az elszámoltathatóság 
kérdése, hiszen egyre több közpénzt kapnak ezek a civil szervezetek. Változást hoz az 
NGO-k azon felismerése, hogy míg eddig az emberi jogok védelme az állam magatartá-
sára összpontosult, a nem állami szereplőkre is fókuszálni kell, mert nekik is fontos be-
folyásuk van e jogok megvalósulására. Továbbá változóban van az NGO-k eszköztára is, 
hiszen a hagyományos emberi jogi mozgalom a naming and shaming47-elvre koncentrál, 
aminek azonban megvannak a korlátai.48

Az állami jelentések elkészítésében való együttműködés vagy éppenséggel az 
önálló, alternatív jelentések készítése rendkívül fontos ellensúlyt jelentenek az emberi 
jogi helyzet értékelésekor. Több kormány lehetőséget biztosít rá, sőt ösztönzi, hogy 
az ENSZ szerződés alapú testületeihez benyújtandó állami jelentések elkészítésében 
az NGO-k közreműködjenek, pedig erre többnyire nincs kötelezettségük. Általában 
mihelyt a kormány jelentése elkészült és azt az illetékes bizottsághoz benyújtották, az 
emberi jogi nem kormányzati szervezetek kiegészítő jellegű információkat juttathatnak 

47 „megnevezni és megszégyeníteni”.
48 Sakiko Fukuda-Parr: „Indicators of Human Rights and Human Development: Overlaps and 

Differences”. In: Matching Practice with Principles, Human Rights Impact Assessment: EU 
Opportunities (ed. by Marike Radstaake and Daan Bronkhurst). Utrecht, NL: Humanist Committee 
on Human Rights (HOM), 2002. 31–32. o.
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el az adott bizottsághoz. Néhány országban az alternatív (másként árnyék- vagy 
párhuzamos) jelentések elkészítését olyan, már régóta működő emberi jogi vagy 
közösségi szervezetek koordinálják, amelyek az adott egyezményben rögzített emberi 
jogok védelmével foglalkoznak. E megközelítés sokféle csoport számára ad lehetőséget 
a jelentés elkészítéséhez való hozzájárulásra, és így a kormány teljesítményéről átfogóbb 
kép alakulhat ki. Egy árnyékjelentés közzététele és benyújtása már önmagában képes a 
jelentésben tárgyalt emberi jogi problémákra irányítani a figyelmet.

Európához viszonyítva az USA-ban sokkal gyorsabban fejlődnek az NGO-k által ki-
dolgozott értékelési technikák. 2000 óta viharos gyorsasággal építik ki értékelési kapaci-
tásaikat és rendszereiket. A teljesség igénye nélkül megemlítek néhány nagy, nemzetközi-
leg is elismert NGO által készített értékelést. Az Amnesty International (AI) nemzetközi 
emberi jogi szervezet éves jelentésében százötvenöt ország helyzetét elemzi a polgári és 
politikai jogok szűkebb területén. A kifejezetten az eseményekre illetve jogsértésekre 
koncentráló globális monitoring 1977 óta évente lát napvilágot. A jelentés kezdetben szűk 
területre koncentrált, ma egyre jobban kiszélesedik a vizsgált emberi jogok köre.

A Freedom House a polgári és politikai jogok megvalósulásáról évente kb. 187 ország 
vonatkozásában készít jelentéseket.

A Human Rights Watch, e New York-i székhelyű nemzetközi jogvédő szervezet em-
beri jogi világjelentésében több mint 75 ország hiányosságait elemzi. A szintén esemény 
alapú és a jogsértésekre koncentráló emberi jogi monitoring 1989 óta készül.

Az egyes EBESZ (akkor még EBEÉ)-tagállamokban megalakult Helsinki 
Bizottságokból létrejött Emberi Jogok Nemzetközi Helsinki Szövetsége rendszeresen ké-
szít országjelentéseket egyes emberi jogok érvényesüléséről (szólásszabadság, adatvédelem 
és információszabadság, vallásszabadság, kisebbségek és nők jogai, esélyegyenlőség).

1995-ben Koppenhágában, a Társadalmi fejlődésről szóló csúcstalálkozón49 a kormá-
nyok komoly elkötelezettséget vállaltak a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a mun-
kanélküliség leküzdésére, amelyek monitoringjára az NGO-k létrehoztak egy hálózatot, a 
Social Watchot,50 amely ma 60 országban van jelen. Az ENSZ szakosított intézményeitől 
és programjaitól, s a Világbanktól elérhető információk illetve a legfontosabb emberi jogi 
egyezmények ratifikációjának állapota alapján készül az éves jelentés51 a szegénység, az 
élelmezés, egészség és biztonság, női reprodukciós képesség, víz és tisztálkodás, okta-
tás, információs technológia, nemi egyenlőség, közkiadások és fejlesztési segélyek témáit 
áttekintve.

A Riporterek határok nélkül nevű szervezet52 sajtószabadság-világranglistát tesz köz-
zé, amely egy adott periódus sajtóállapotáról ad pillanatfelvételt. A jelentést kérdőíves 
adatgyűjtés előzi meg. A vizsgálat nem csupán az állami jogsértéseket tartja számon, 
hanem a fegyveres erők, a földalatti szervezetek és csoportok sajtószabadságot veszélyez-
tető tevékenységével is foglalkozik.

A brit alapítású Minority Rights Group International – amely több mint 40 éves ta-
pasztalattal rendelkezik a nem többségi etnikai, vallási vagy nyelvi közösségek problémái 

49 World Summit on Social Development.
50 http://www.soc.watch.org/en/portad.htm.
51 Social Development Progress Reports.
52 Reporters without Borders / Reporters sans Frontières.

Környei Ágnes                Hogyan mérhető egy ország emberi jogi helyzete?

           MKI-tanulmányok  22



terén – rendszeresen ad ki jelentéseket a hátrányos helyzetű kisebbségek és őshonos né-
pek problémáira koncentrálva.

A svájci székhelyű CARE International egy vezető humanitárius szervezet, amely a 
szegénység ellen küzd és a világ több mint 65 országában van jelen. Az egyes projek-
tek kapcsán nagyrészt kvalitatív és leíró értékeléseket készít, és nagy hangsúlyt fektet a 
legjobb gyakorlat mintaként történő megfogalmazására. 1995 óta monitoring és értékelő 
igazgatói posztot is létrehoztak. 1999-re kialakították a CARE Impact Guidelines stan-
dardját, ami tulajdonképpen hatásmutatók gyűjteménye.

A 85 éves múlttal rendelkező karitatív szervezet, a Save the Children a szükséget 
szenvedő gyerekek problémáinak hosszú távú megoldására törekszik. Publikációi,53 az 
ENSZ kezdeményezésére folytatott kutatásai a gyermekjogok terén nagy hatással van-
nak. A szervezet minden programterületéhez új indikátorok kidolgozására törekszik. 
Szisztematikus, átfogó stratégiai tervezés jellemzi e brit szervezetet, ahol nagy hangsúlyt 
kap a kulcsindikátorok megtervezése és a projektmenedzserek támogatása az értékelés-
ben. Saját útmutatót54 dolgoztak ki és publikáltak a monitoring és értékelés kérdéséről.

Az Orvosok határok nélkül,55 a világ egyik vezető nemzetközi egészségügyi segély-
nyújtó szervezete. Egy francia orvosokból álló kis csoport alapította azzal a céllal, hogy 
a minden politikai, vallási befolyástól független szervezet közegészségügyi vészhelyzet 
esetén gyorsan és hatékonyan tudjon fellépni. A többnyire kvalitatív és leíró jellegű értéke-
lések közül kivétel az egészségügyi és gyógyászati terület, ahol kvantitatív az értékelés.

Az Oxfam International segélyszervezet 13 testület szövetségéből jött létre, amely a 
szegénység és igazságtalanság felszámolására törekszik. Az Oxfam keretében is kidol-
gozták saját irányelveiket a monitoring és értékelés kérdésében.56 A brit Oxfam 1999-ben 
szintén kiadott egy könyvet57 a fejlesztő ügynökségek számára, amely világosan és rész-
letesen leírja, hogyan kellene a hatásokat értékelni.

Az 1937-ben alapított PLAN International nemzetközi humanitárius szervezet, amelyen 
belül egységes, nemzetközi szintű benchmarkokat fogalmaztak meg a PLAN prioritásai 
alapján. A szervezeten belüli értékelő egység hangsúlyozottan foglalkozik benchmarkok 
kialakításával, de az auditor részlegük is erős..

Az FIDH/OMCT58 az emberi jogvédők zaklatásának esemény alapú monitorizálását 
végzi 1997 óta. Évente készül világméretű értékelésük.

A nemzetközi jogvédő és humanitárius szervezetek mellett ki kell térni a munkáltatók 
és munkavállalók szervezeteire is, amelyek aktív szerepet játszanak az ILO keretében. 
Ezek a szervezetek kommentálhatják az ILO-egyezmények végrehajtásáról beszámoló 
kormányjelentéseket, többször véleményezik a nemzetközi munkaügyi normák tervezetét. 
A munkáltatók és munkavállalók egyes szervezetei az Európai Szociális Karta keretében 

53 Annual State of the World’s Mothers Report, s benne a Mothers Index.
54 Toolkits—A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review, and Evaluation.
55 Médecins Sans Frontières.
56 Monitoring and Assessing Impacts.
57 Chris Roche: Impact assessment for development agencies. Learning to value change. Oxford: Oxfam, 

1999.
58 Az International Federation for Human Rights (FIDH), az áldozatok védelmére1922-ben létrejött, 

párizsi székhelyű NGO, illetve a World Organisation Against Torture (OMCT), a kínzás elleni, genfi 
székhelyű NGO.
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is megkapják az Európa Tanács Főtitkárához benyújtott állami jelentések másolatát, hogy 
megjegyzéseket fűzhessenek hozzá.

Külön figyelmet érdemelnek a nemzeti emberi jogi intézmények (National Human 
Rights Institutions), amelyeket a kormányok hoznak létre – sokat törvény formájában – az 
emberi jogok előmozdításának és védelmének nemzeti szintű, független intézményeként. 
Ezek lehetnek pl. bizottságok, intézmények vagy ombudsmanok. Míg néhányuknak kvázi-
bírói feladatai is vannak – pl. vizsgálati hatáskör, egyéni beadványok befogadása –, ad-
dig más intézmények tevékenysége a kormányoknak és törvényhozóknak történő tanács-
adásra, emberi jogi oktatásra, néhány esetben kutatások végzésére korlátozódik. Aichele 
négy típust nevez meg:59 a parlamenti bizottságot, amely a kormánynak ad tanácsot; az 
intézetet, amely a képzést és kutatást szolgálja; az ombudsmant, amelynek feladata az 
egyéni jogvédelem, mindenek előtt a panaszok kezelése; a negyedik egy olyan bizottság, 
amely a feladatok széles spektrumát foghatja át. Ide tartoznak: az emberi jogi jogsértések 
kivizsgálása, a képzési feladatok, a nyilvánosság tájékoztatása és bírósági eljárásokban 
való részvétel. A Párizsi Alapelvek60 szerint az az intézmény sorolható a nemzeti emberi 
jogi intézmények közé, amelyik független, eleget tesz jelentéstételi kötelezettségének, a 
nemzeti emberi jogi intézetek kulcsfeladataiból legalább néhányat ellát és pénzügyileg is 
független. Az általuk készített jelentések, publikációk szintén fontos információforrások.

6. Egyéni vagy kollektív panaszmechanizmus működtetése

Nem kétséges, hogy az adott állam ellen indított egyéni vagy kollektív panasz-
eljárások nemcsak számszerű, de érdemi vizsgálata is fontos mutató az ország 
emberi jogi helyzetét illetően.

Az ENSZ Alapokmány emberi jogi rendelkezéseinek teljesítését felügyelő szer-
vek által kidolgozott mechanizmusok közül a legismertebb az ENSZ Emberi Jogok 
Bizottságának az emberi jogok tömeges megsértése esetére érvényes, korlátozott petíciós 
rendszere. Az 1503-as számú ECOSOC határozat61 szerint az Emberi Jogok Védelmével 
és Előmozdításával Foglalkozó Albizottság62 egy öttagú munkacsoportot hozhat létre az 
egyénektől és csoportoktól érkező, tömeges jogsértésekről beszámoló közlések vizsgála-
tára. Bárki – ideértve a nem kormányközi szervezeteket is –, aki „közvetlen és megbízható 
ismeretekkel” rendelkezik a helyzetről, panasszal fordulhat az albizottsághoz. Az Emberi 
Jogok Bizottságának jogutódjaként létrejött Emberi Jogi Tanács külön munkacsoportot 
jelölt ki az 1503-as eljárás felülvizsgálatára, s „intézményépítő” határozatában63 egy új 
eljárást dolgozott ki, de megőrizte az eljárás bizalmas jellegét.

Az Alapokmányon alapuló másik szerv, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság – amely 
kormányszakértőkből áll – szintén befogad egyéni beadványokat. Az eljárás hasonló, mint 

59 Valentin Aichele: Nationale Menschenrechtsinstitutionen in Europa. Berlin: Deutsches Institut für 
Menschenrechte, 2004.

60 Az emberi jogok előmozdításával és védelmével megbízott nemzeti intézmények 1991. október 7–9-én 
Párizsban megtartott első nemzetközi találkozóján elfogadott alapelvek.

61 1970. május 27.
62 A Kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének megelőzésével és védelmével foglalkozó Albizottság 

új neve 1999 óta.
63 5/1. számú határozat, 2007. június 18.
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az előbb ismertetett, de ellentétben az Emberi Jogok Bizottsága által kiépített rendszerrel, 
nincs igazán hatása.

Az ENSZ-egyezmények végrehajtását ellenőrző bizottságokhoz benyújtott egyéni pa-
naszokkal négy testület foglalkozik,64 és egy ötödik bizottság65 is hamarosan rendelkez-
ni fog elméletileg ezzel a jogosítvánnyal. Ez a mechanizmus egyedül az Emberi Jogi 
Bizottság munkájában játszott nagy szerepet, és a kialakult esetjognak nagy hatása volt 
az emberi jogok védelmére. Az Emberi Jogi Bizottság kijelentéseinek nincs ugyan kötele-
ző ereje, döntései irányadóak és rendszerint végre is hajtják őket, elsősorban a Bizottság 
által kialakított utánkövető rendszer (follow-up monitoring) miatt. Az előbb említett mind 
a négy panaszeljárás keretében az érintettek nyújthatnak be panaszt, de a harmadik fél 
is megteheti azt az áldozat nevében, ha az írásban beleegyezett, vagy ha képtelen ilyen 
hozzájárulást adni. A súlyos vagy szisztematikus jogsértések kivizsgálására is lehetősé-
ge van a Nőkkel Szemben Alkalmazott Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó 
Bizottságnak (CEDAW)66 illetve a Kínzás Elleni Bizottságnak (CAT).67 Az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztos Hivatala (OHCHR) rendszeresen közli68 a beadványok számát, a kormányok 
válaszait és egyéb információkat országonkénti, tematikus bontásban, illetve a jó példák 
kiemelésével.

Egyéni panasz vagy actio popularis69 az UNESCO mechanizmusai között is szerepel. 
Minden tagállam ellen indítható eljárás, akkor is, ha még nem ratifikálta a releváns egyez-
ményeket. Az 1978-as határozat70 az UNESCO kompetenciájába tartozó jogok megsér-
tésének vizsgálatára terjed ki, amely eljárás szigorúan bizalmas, és az érintett országgal 
a békés rendezésre törekszik. A fent idézett határozat 10. bekezdése különbséget tesz 
egyéni emberi jogsérelmeket jelentő „esetek” és „tömeges, szisztematikus vagy kirívóan 
súlyos jogsérelmeket takaró kérdések” (mint amilyen pl. az agresszió, a kolonializmus, 
a népirtás vagy a rasszizmus) között, de ez utóbbi vizsgálatára még nem került sor. Az 
Egyezményekkel és Ajánlásokkal Foglalkozó Bizottság vizsgálja a panasz elfogadható-
ságát és érdemi tartalmát. Az eljárás célja a probléma mindkét fél számára kielégítő ren-
dezése.71 A Bizottság határozatait nem publikálják és nyilvános jelentést sem készítenek 

64 Az Emberi Jogi Bizottság (HRC) és a Nőkkel Szemben Alkalmazott Megkülönböztetés 
Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság (CEDAW) esetében az egyezményekhez fűzött kiegészítő 
jegyzőkönyvek aláírásával, míg a Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság 
(CERD) és a Kínzás Elleni Bizottság (CAT) esetében az egyezmény 14., illetve 22. cikkének elfoga-
dásával a Kínzás elleni Bizottság (CAT) esetében pedig az egyezmény 22. cikkének elfogadásával lép 
hatályba az egyéni panaszmechanizmus.

65 A Valamennyi Vendégmunkás és Családtagjaik Jogainak Bizottsága is vizsgálhat egyéni beadványt, 
ha a részes állam az egyén által vagy az egyén nevében tett panasz esetére a 77. cikk értelmében nyi-
latkozatot tesz a bizottság kompetenciájának elismeréséről. A mechanizmus működéséhez szükséges 
10 nyilatkozat eddig még nem született meg.

66 Az egyezményhez csatolt jegyzőkönyvet az érintett állam aláírta.
67 Az egyezmény 20. cikkének elfogadásával.
68 Monthly Communication Bulletin.
69 „Közösségi érdek civil képviselete”, de itt „közérdekű kereset indítása”.
70 104 EX 3.3 sz.
71 “…in exercising its mandate, the Committee endeavoured, for humanitarian reasons, to establish 

dialogue with the governments concerned in order to consider with them what might be done to 
promote human rights falling within the competence of UNESCO by seeking an amicable solution to 
cases brought to its attention”. (Paragraph 14(k) of 104 EX/Decision 3.3.)
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róluk. Nyomon követésre nincs szükség, mivel a beadványokat addig vizsgálják, amíg 
az ügyek el nem rendeződnek. Az is megfogalmazódik az eljárás szabályozásában, hogy 
a cél nem az érintett kormányok elítélése, sem a szankcionálása, hanem a sértett áldozat 
helyzetének javítása.72 Sürgős, egyéni ügyekben az UNESCO főigazgatója közvetítő jo-
gával73 is élhet, mivel személyesen eljárva humanitárius képviseletet láthat el a szakosított 
intézmény területéhez tartozó jogok megsértése esetén.

Az egyéni panaszok számának rohamos növekedése és azok tartalmának változása mu-
tatható ki az Európa Tanács keretében működő jogvédelmi mechanizmusban. Az Emberi 
Jogok Európai Egyezménye 11. Jegyzőkönyvének 1998. november 1-jei életbelépésével 
létrejött új, állandó bíróság közvetlenül elérhető a panaszosok számára, ítélete kötelező a 
részes tagállamok számára. Actio popularisra nincs lehetőség, csak személyesen érintett 
egyén indíthatja el a panaszeljárást, s az csak állam ellen irányulhat.

Amennyiben egy uniós polgár úgy találja, hogy alapvető jogait megsértették, az ügyet 
az európai ombudsman vagy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elé terjesztheti. 
Az ombudsman az uniós szervek tevékenységeivel kapcsolatos panaszokkal foglalkozik, 
míg a Petíciós Bizottság a szerződésekből fakadó kötelezettségek tagállamok általi meg-
sértésével kapcsolatos beadványokat vizsgálja. Az utóbbi eljárások eredményeképpen a 
tagállamoknak nemritkán módosítaniuk kell jogszabályaikat, hogy összhangba hozzák 
azokat a közösségi joggal. 

A kollektív panasz célja nem az egyéni helyzetek orvoslása, hanem olyan jogszabály 
vagy joggyakorlat kiszűrése, ami ellentétes az adott egyezmény rendelkezéseivel. „A kol-
lektív panasz egyfajta középút az állami jelentések és az egyéni panaszok között: lehető-
séget ad az állammal szemben álló fél kezdeményezésére, még ha az nem is egyén, hanem 
egyének csoportját képviselő valamely szervezet. Ugyanakkor az állami jelentésekhez 
hasonlóan csak az általános, az emberek nagyobb csoportját érintő, statisztikai átlagban 
értékelhető problémákkal foglalkozik. A nem kormányzati oldal fokozottabb részvétele 
kiküszöböli a jelentéstétel legnagyobb hátrányát, az információk egyoldalúságát, vala-
mint közelebb visz a gyakorlati problémák feltárásához.”74

Az 1998-ban életbe lépett Európai Szociális Kartához fűzött második kiegészítő 
jegyzőkönyv rendelkezik a kollektív panasz benyújtásáról. E szerint panaszt nyújthat-
nak be az európai munkáltatói és munkavállalói szervezetek (ETUC, UNICE, IOE), az 
Európa Tanácsnál konzultatív státussal rendelkező nemzetközi nem kormányzati szer-
vezetek és az érintett ország munkavállalói szervezetei, szakszervezetei. Az állam külön 
nyilatkozata esetén a témában kompetenciával bíró hazai NGO-k is élhetnek e lehető-
séggel. Reprezentatív nemzeti szervezetnek – hazai meghatározások híján – a Független 
Szakértők Bizottsága (1998 novembere óta Szociális Jogok Európai Bizottsága) nyilvánít-
hat egy szervezetet. Az 1999-ben hatályba lépett Felülvizsgált Európai Karta rendelkezé-
seivel kapcsolatban is mód nyílik a kollektív panasz elfogadására. 

72 “…the aim of the Committee was not to condemn the governments concerned, nor a fortiori to sanction 
them, but to improve the situation of the alleged victims”. (Paragraph 7 of 104 EX/Decision 3.3.)

73 A Közgyűlés 19 C/12.1 sz. határozata.
74 Weller Mónika: „Gazdasági és szociális jogok Európában”. Acta Humana, Vol. 17. No. 22–23. (1996). 
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Az ILO többlépcsős ellenőrzési rendszere keretében is lehetősége van a munkavállalói 
illetve munkáltatói szervezeteknek a jogsértő állammal szembeni kifogás (representation) 
megfogalmazására.75

A nem kormányzati szervezeteknek nagy szerepük van a kialakulóban levő embe-
ri jogi rendszerekben, ahol az egyének különböző okokból nem vállalják a panasztételt, 
illetve azon jogok védelme terén, amelyek emberek egy csoportját érinti (l. gazdasági, 
szociális jogok).

A gyakorlat alapján úgy tűnik, hogy leginkább az ET mechanizmusai adhatnak infor-
mációt az emberi jogi helyzet értékeléséhez.

II. Már részben feldolgozott, közvetett információ

1. Nemzetközi szervezet jelentése, intézkedései

A nemzetközi szervezetek keretében számos monitoring rendszer működik, amelyek me-
chanizmusát összefoglalóan írom le.

A monitoringban résztvevő szervek

A szerződést szakértői testületek76 ellenőrzik, rendszeres időközönként. Az érintett 
ország képviselőjén kívül más országot nem vonnak be az ellenőrzési folyamat-
ba. Az ENSZ szerződés alapú bizottságai és az ILO megfelelő bizottsága77 az 

NGO-k írásos kommentárját vagy jelentését is figyelembe veszik.
A politikai szervek ellenőrző tevékenysége a szakértői testülettől származó informá-

ción alapul. A szakértők közvetlen részvétele (pl. párbeszéd az érintett országgal vagy 
határozat szövegezése) meglehetősen ritka.

A kettőt kombináló vizsgálati eljárás egyrészt az ET országspecifikus monitoringja 
az 1994-es Nyilatkozat  alapján,78 másrészt a Miniszteri Bizottság csatlakozás utáni 
országspecifikus monitoringja, ahol vagy a szervezet Főtitkára vagy független szakértői 
csoport végzi a vizsgálatot, de a következtetést (pl. ajánlások az érintett országnak) a 
Miniszteri Bizottság vonja le.

Az érintett államok köre

Alapvetően a nemzetközi szerződést ratifikáló és a bizottság kompetenciáját nyilatko-
zatban elismerő államok válhatnak vizsgálat tárgyává. Kivétel az ILO Alapokmány, 

75 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmányának 24. cikke.
76 A Valamennyi vendégmunkás és családtagjaik jogainak védelméről szóló Egyezmény által létreho-

zott bizottság érdekessége, hogy az általa létrehozott független szakértőkből álló bizottságba az ILO 
is delegálhat tagot tanácskozási jogkörrel.

77 Egyezmények és Ajánlások Alkalmazásával Foglalkozó Szakértői Bizottság.
78 1994. november 10-én, a Miniszteri Bizottság 95. ülésén elfogadott Declaration on Compliance with 

Commitments Accepted by Member States of Council of Europe.
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amelynek 19. cikke alapján a Szakértői Bizottság minden államot általános vizsgálat alá 
vonhat, függetlenül attól, hogy ratifikálta-e az egyezményeket vagy sem.

Együttműködés az érintett állammal

A legtöbb országonkénti felülvizsgálati eljárás, amelyet politikai szervek végeznek (az 
UNESCO keretében benyújtott rendszeres országjelentés kivételével, ahol az érintett or-
szággal nem lép a bizottság79 közvetlen kapcsolatba), egy írásos és/vagy egy, az érintett 
állammal folytatott közvetlen párbeszédből áll. A folyamat során az ellenőrző szerv to-
vábbi információkat kérhet, míg az államok jogosultak kommentálni a politikai testület 
megállapításait. Speciális esetben az állam belegyezésével helyszíni látogatásra is mód 
van.

Utólagos eljárás

A politikai szervek által végzett felülvizsgálat eredményének alkalmazását nyomon kö-
vető speciális eljárás a segédprogramok indítása az ET Miniszteri Bizottságában. Az 
EBESZ is dönthet ilyen utótevékenységről, így országdelegáció felállításáról vagy kü-
lönmegbízott kiküldéséről. Az utókövetés formája a vizsgált ország speciális igényeihez 
alkalmazkodik.

Eredmény

Gyakran ajánlásokat is tartalmazó jelentés kidolgozásával zárul az ellenőrzési folyamat. Ha 
egy szervezet magas rangú szerve végezte az ellenőrzést (pl. az ET Miniszteri Bizottsága), 
akkor súlyos vagy tömeges jogsértés esetén szankciókat foganatosít, felfüggeszti a tagsá-
got, legvégső esetben a szervezetből való kilépésre szólít fel.

Periodicitás

Minden országot 2–5 éves időközönként rendszeresen ellenőriznek.

Speciális mechanizmusok vészhelyzetre

Az UNESCO illetve az EBESZ keretében létrehoztak különböző mechanizmusokat sür-
gős helyzet vagy tömeges jogsértés esetére, de eddig alig használták ezeket. A Polgári 
és politikai Egyezségokmány által létrehozott Emberi Jogi Bizottság (Human Rights 
Committee) különleges jogosítványa, hogy tömeges jogsértésről érkező információk ese-
tén sürgősséggel felhívhatja erre az ENSZ-főtitkár figyelmét.

Szakértői testületek az európai rendszerben: a Kínzás Elleni Bizottság, az ECRI, a 
Nemzeti kisebbségek védelméről szóló európai Keretegyezmény Tanácsadó Bizottsága, a 
Szociális Jogok Európai Bizottsága; egyetemes szinten: a szerződés alapú bizottságok.

79 Egyezmények és Ajánlások Bizottsága.
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A nemzetközi szervezetekben működő politikai testületeknek a monitoring folyama-
tán kívüli megnyilvánulásai is információt adhatnak az emberi jogi helyzet értékeléséhez. 
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa80 komolyabb intézkedéseket is foganatosíthat, ha az emberi 
jogok következetes és állandó megsértésével valamely ország a nemzetközi békét és biz-
tonságot veszélyezteti. A tagállamok ilyenkor kötelesek az elrendelt kényszerintézkedé-
sekben részt venni. Az ENSZ Közgyűlés ajánlásokat fogalmazhat meg, ha egy tagállam 
teljes jogrendszere ellentétes az Alapokmány szellemével, az emberi jogok védelmével 
(pl. apartheid). Az emberi jogok témájával azonban alapvetően a Gazdasági és Szociális 
Tanács (ECOSOC) által 1946-ban létrehozott Emberi Jogok Bizottsága (Commission on 
Human Rights) foglalkozott. A 60 éven át működő Emberi Jogok Bizottságának jogutód-
jaként létrejött genfi székhelyű Emberi Jogi Tanács81 már nem az ECOSOC, hanem a 
Közgyűlés alá rendelt szerv. Az ENSZ-alapokmányon alapuló szervek – az Emberi Jogi 
Tanács, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság és az Emberi jogi Főbiztos – egyaránt 
rendelkeznek jelentéstételi kötelezettséggel, ajánlások megfogalmazásának lehetőségével. 
Louise Arbour, a korábbi Emberi jogi Főbiztos az Emberi Jogok Bizottsága tevékeny-
ségének pozitívumaként sorolta fel annak normatív tevékenységét, a különleges eljárá-
sok kialakítását és az NGO-k bevonását. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Bizottság 
nem vált normaalkotó testületből normavégrehajtóvá.82 A Bizottság által eddig kialakított 
jó gyakorlatot a Tanács továbbra is működtetni kívánja, de igazi innovációt is hozott, 
a peer review értékelés bevezetését (univerzális emberi jogi monitoring mechanizmus). 
Az Emberi Jogi Tanács már első ülésszakán83 létrehozott egy munkacsoportot az orszá-
gok emberi jogi helyzetének rendszeres átfogó vizsgálatát végző mechanizmus létrehoza-
talára,84 valamint egy másikat az emberi jogi különleges mechanizmusok rendszerének 
áttekintésére.85

A Tanácsnak rendszeres átfogó vizsgálatot kell folytatnia valamennyi tagállam emberi 
jogi kötelezettségeinek és vállalásainak végrehajtásáról. E mechanizmus csak kiegészítő 
jellegű, nem duplikálhatja más emberi jogi bizottságok munkáját.86 Ötödik ülésén a Tanács 
a Rendszeres Átfogó Vizsgálat (RÁV; Universal Periodic Review, UPR) részleteiről87 is 
határozott.88 A vizsgálat három forrásból meríthet információt. Egyrészt felhasználja az 
érintett ország által készített nemzeti jelentést, amelyet a Tanács 6. ülésén89 elfogadott 
általános alapelvek szerint kell elkészíteni, és tartalmaznia kell minden olyan információt, 

80 Prandler Árpád: „Az ENSZ és a globális biztonság”. In: Az ENSZ napjainkban (szerk. Simai Mihály). 
Budapest: Kossuth Kiadó, 1985. 11–116. o.

81 Human Rights Council (HRC), az ENSZ-közgyűlés 2006. március 15-i, 60/251 sz. határozata 
alapján.

82 2005. október 25-én, a III. Bizottság szakértőivel tartott találkozón. L. Lakatos István – Forgó Ágnes: 
„Az ENSZ emberi jogi rendszerének átalakítása az Emberi Jogi Tanács megalakulásának fényében – 
Reform vagy visszalépés?” Acta Humana, Vol. 17. No. 3–4. (2006).

83 2006. június 19–30.
84 A/HRC/1/L.10/Add.1, 2006/103.
85 A/HRC/1/L.10/Add.1, 2006/104.
86 A 60/251 sz. közgyűlési határozat 5(e) cikke.
87 Ezek a módosítások a mechanizmus alapjait érintik: a követendő elveket és célokat, a periodicitást és 

az országok áttekintésének sorrendjét, a végeredményt valamint az áttekintés utókövetését.
88 A 2007. június 18-i, 5/1 sz. határozatában.
89 Az Emberi Jogi Tanács 2007. szeptember 27-i, 6/102 sz. határozata.
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amit az adott állam relevánsnak tart. Másrészt a vizsgálat támaszkodhat az Emberi Jogi 
Főbiztos Hivatala által készített összeállításra, amely a szerződés alapú bizottságok 
jelentései, a speciális eljárások (beleértve az érintett állam fenntartásait és megjegyzéseit) 
és más fontos hivatalos ENSZ-dokumentumokból származó információk alapján készül. 
A harmadik információforrás a RÁV releváns érintettjeitől származó kiegészítő, hihető 
és megbízható adatok köre, amiket szintén az Emberi Jogi Főbiztos Hivatala foglal össze 
egy dokumentumban.90 A határozatban kifejezetten bátorítják az államokat, hogy előzőleg 
széles körű konzultációt folytassanak nemzeti szinten a legfontosabb érintettekkel (NGO-k, 
ombudsmanok, emberi jogvédők, akadémiai intézetek és kutatóintézetek, regionális 
szervezetek valamint a civil társadalom képviselői).91 A vizsgálat eredményeként jelentést 
készítenek, amely tartalmazza az ülések összefoglalóját, a következtetéseket és/vagy 
ajánlásokat valamint az érintett állam önkéntes vállalásait. Mielőtt a Tanács plenáris ülésén 
elfogadják a vizsgálat végeredményét, az érintett állam számára fel kell ajánlani annak a 
lehetőségét, hogy a kérdésekre vagy témákra reflektáljon. Más fontos érintetteknek is lesz 
lehetősége, hogy általános megjegyzéseket tegyen a véghatározat elfogadása előtt.92

A témánk szempontjából fontos másik munkacsoport a különleges mechanizmusok 
áttekintésére jött létre. Feladatuk egyrészt a különleges mechanizmusok, azaz különmeg-
bízotti, független szakértői és munkacsoporti mandátumok vizsgálata. A különmegbízot-
ti mandátummal rendelkező speciális rapportőrök jelentést készítenek a világban folyó 
tömeges emberi jogsértésekről országonként vagy tematikusan, mandátumuk ad hoc jel-
legű. Az országokkal foglalkozókat egy évre, a legtöbb tematikus jelentéskészítőt vagy 
munkacsoportot 3–4 évre nevezik ki, de mindegyik meghosszabbítható. A jelentésüket 
eddig a Bizottságnak, néhány esetben az ENSZ Közgyűlésnek is benyújtották. A munka-
csoport foglalkozott a különleges eljárások egy másik csoportjával az 1503-as bizalmas 
eljárással is, amire az egyéni panasz témakörénél már kitértem. A munkacsoport har-
madik feladatköre a szakértői tanácsadói mechanizmus áttekintése. Az EJB Albizottság 
felváltására létrehozandó tanácsadó testület felállításáról még vita folyik.

Univerzális szinten ki kell még emelni az ENSZ Emberi jogi Főbiztosa és a 
Menekültügyi Főbiztos, illetve a szakosított intézmények, mint a WHO vagy a FAO je-
lentéseit, ajánlásait.

Európában az emberi jogi ellenőrző mechanizmusok fejlődésének újabb mérföldköve 
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozása93 a Rasszizmus és Idegengyűlölet 
Európai Megfigyelőközpontjának jogutódjaként. Az Ügynökség feladata az EU-n belül 
az alapvető jogok fejlődéséről releváns, objektív, megbízható és összehasonlítható in-
formációk és adatok gyűjtése, elemzése és terjesztése az alapvető jogok fejlődéséről az 
EU-n belül.94 Ez a kissé természettudományosnak ható megfogalmazás arra utal, hogy 

90 5/1 cikk 15(c). bekezdés.
91 5/1 cikk 15(a). bekezdés.
92 5/1 cikk 29. és 31. bekezdések.
93 Az Európai Tanács 168/2007/EK rendelete, 2007. február 15.
94 „… releváns, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat és adatokat gyűjt össze, tárol, 

elemez és terjeszt, beleértve a kutatások és megfigyelések tagállamok, uniós intézmények, közösségi 
és uniós szervek, hivatalok és ügynökségek, valamint kutatóközpontok, nemzeti szervek, nem kor-
mányzati szervezetek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek által és különösen az Európa 
Tanács illetékes szervei által közölt eredményeit is”. (4(a). cikk.)
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a különböző emberi jogi helyzetekben mindig van egy normatív elem is. Ezért ezen 
az alapon létre lehet hozni egy normatív monitoringot, felhasználva e területen a füg-
getlen emberi jogi szakértők hálózata által az elmúlt években már kialakított gyakor-
latot. (A Megfigyelőközpont által kiépített nemzeti „Focal Points” decentralizált hálózat 
munkamódszerét is tovább lehet fejleszteni.)95 Az Ügynökség feladatai között szerepel 
továbbá az adatok minőségének és összehasonlíthatóságának javítására szolgáló módsze-
rek és szabványok kidolgozása EU-szinten,96 illetve tudományos kutatások és felmérések 
végzése, ösztönzése is.97 Az Ügynökség nincs felhatalmazva viszont egyéni panaszok 
vizsgálatára, és nem végez szisztematikus és állandó, az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSz) 7. cikke98 szerinti megfigyelést sem.

Az emberi jogokról szóló uniós iránymutatások, a Tanács által elfogadott politikai 
dokumentumok nyilván szintén befolyással vannak az egyes uniós államok emberi jogi 
politikájára. Az iránymutatások az EU tagállamai számára különösen fontos kérdések-
re – halálbüntetés (1998), kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bünte-
tés vagy bánásmód (2001), emberi jogi párbeszédek (2001), a gyermekek és a fegyveres 
konfliktusok kapcsolata (2003) és az emberi jogok védelmezői (2004) – terjednek ki. Új 
szereplőként emberi jogi személyes megbízottat nevezett ki Javier Solana főtitkár/KKBP-
főképviselő 2007. január 29-én, így a Tanács Főtitkárságának emberi jogi feladatait ösz-
szekapcsolta a személyes megbízott szerepével.

Az új Ügynökség és az Európai Tanács mellett a Parlament egyes bizottságainak mun-
káját is figyelembe lehet venni az értékeléskor. Az Unión belüli emberi jogi kérdések az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság hatáskörébe tartoznak, amely az alap-
vető jogok Európai Unión belüli tiszteletben tartását felügyeli. A Külügyi Bizottság és 
annak Emberi Jogi Albizottsága szorosan együttműködik e bizottsággal a belső politikák 
külső hatásainak figyelemmel kísérése céljából, különösen a menekültügy és a migráció, 
valamint az ember- és szervkereskedelem emberi jogi vonatkozásai tekintetében.

A korábban ismertetett általános sémán túl, az Európa Tanácsban 1996-ban indult a 
tematikus monitoring, ami a Miniszteri Bizottság számára teszi lehetővé a témák szerinti 
vizsgálatot. A Parlamenti Közgyűlésben is rendszeresen vita folyik az Európa Tanács cél-
jainak megvalósulásáról. A Tanács Miniszteri Bizottsága 1999. május 7-ével létrehozta az 
Emberi jogi Biztos posztját.99 A biztos nem jogi hatóság, feladata az emberi jogokra való 

95 6(1). cikk: „Az objektív, megbízható és összehasonlítható információk biztosítása érdekében az egyes 
tagállamokban működő különféle szervezetek és szervek szakértelmére támaszkodva, valamint a 
nemzeti hatóságok adatgyűjtésbe való bevonásának szükségességét figyelembe véve:

 a) információs hálózatokat hoz létre és koordinál, valamint használja a meglévő hálózatokat;
 b) külső szakértői találkozókat szervez; és
 c) szükség esetén ad hoc munkacsoportokat állít fel.”
96 „…a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködve módszereket és szabványokat dolgoz ki az 

adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának európai szinten történő 
javítása érdekében”. (4(b). cikk.)

97 „…tudományos kutatásokat és felméréseket végez, előkészítő tanulmányokat és megvalósíthatósági 
tanulmányokat készít, ilyen munkákban részt vesz vagy ösztönzi azokat, adott esetben – amennyiben 
ez prioritásaival és éves munkaprogramjával összeegyeztethető – az Európai Parlament, a Tanács 
vagy a Bizottság kérésére is”. (4(c) cikk.)

98 Fellépés lehetősége a tagállammal szemben az emberi jogok súlyos megsértése esetén.
99 90/50 számú határozat.
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nevelés és a közvélemény figyelmének felkeltése e témákra.100 Nem kezel egyéni pana-
szokat.101 Ajánlásokat, véleményeket, jelentéseket fogalmazhat, amelyek nyilvánosságra 
hozatalát a Miniszteri Bizottság engedélyezheti.102

Az EBESZ-ben 1992 márciusa óta létezik a Kisebbségi jogok Főbiztosi posztja, aki 
nem nemzeti kisebbségi ombudsman, nem az egyéni emberi jogsértések kivizsgálója, ha-
nem szerepe az etnikai feszültségek korai felismerésében jelölhető meg. A biztos a nem-
zeti kisebbségekhez kapcsolódó információkat kaphat és gyűjthet bármilyen forrásból, 
ajánlásokat tehet a kormányoknak. Szoros kapcsolatban van a Hivatalban levő Elnökkel, 
akivel konzultál egy tagállam meglátogatása előtt, és akinek szigorúan titkos jelentést ad 
a látogatásról. Szintén az EBESZ-en belül létrehozták a Média-főképviselői103  posztot, a 
sajtószabadságra felügyelő bécsi iroda vezetőjét, aki mind az 56 országban nyomon követi 
a média fejlődését és korai figyelmeztető jelzést ad a véleménynyilvánítás szabadságának 
megsértésekor.

Nem emberi jogi szervezet, de ezt a témát munkájába egyre jobban beépítő szervezet 
az OECD-n belül a Fejlesztési Támogatások Bizottsága (DAC), amely bizonyos időközön-
ként, három–négy évente felülvizsgálja a szervezetnek a fejlődő országokkal kialakított 
együttműködését. A vizsgálat alapját a titkárság elemzései és két tagállam által kinevezett 
vizsgálóbiztosok jelentései képezik. A felülvizsgálati folyamat a DAC valamennyi tagjá-
nak részvételével tartott üléssel fejeződik be, melyen megvitatják a vizsgálat során feltárt 
főbb kérdéseket. A Bizottság megállapításainak és következtetéseinek összefoglalóját és a 
titkárság részletes jelentését a Fejlesztési Együttműködési Szemle sorozatban104 közlik.

E rövid áttekintésből is kitűnik, hogy a nemzetközi szervezetek tevékenysége gazdag 
információforrás.

2. Másik állam diplomáciai fellépése, monitorrendszer aktiválása,
állami panaszmechanizmus működtetése

Az ENSZ keretében egyes egyezmények esetében mód van állami panaszra, de 
eddig még egyetlen állam sem élt ezzel az eszközzel, inkább az ENSZ politikai 
fórumain „szellőztették meg” az ügyet. Állami panaszra a Faji megkülönböztetés 

kiküszöböléséről szóló Egyezmény105 automatikusan lehetőséget ad, míg a Polgári és 
politikai jogokról szóló Egyezségokmány106 csak opcionálisan. Ez a két jogi instrumentum 
némi utalást tartalmaz az államok közötti vita megoldására, ad hoc békéltető bizottság 
létrehozásával. A Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy 
bánásmód elleni Egyezmény107 illetve a Valamennyi vendégmunkás és családtagjaik 
jogainak védelméről szóló Egyezmény108 is lehetővé teszi az állami panaszt, ha az érintett 

100 1. cikkely 1 bekezdés.
101 1. cikkely 2. bekezdés.
102 8. cikk.
103 OSCE Representative on Freedom of the Media.
104 Development Cooperation Review Series.
105 11–13. cikk.
106 41–43. cikk.
107 21. cikk.
108 74. cikk.
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állam elfogadta a bizottság kompetenciáját, békéltető bizottságra viszont nincs 
utalás. A Faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló Egyezmény,109 a Kínzás és más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni Egyezmény,110 
a Valamennyi vendégmunkás és családtagjaik jogainak védelméről szóló Egyezmény111 
lehetővé teszi, hogy ha a választott bírósági eljárásról nem sikerül megegyezni, akkor a 
vitát bármelyik állam a Nemzetközi Bíróság elé terjesztheti.

Az ILO112 keretében is benyújtható állami panasz a részes tagállammal szemben. Az 
Igazgatótanács kinevezhet egy bizottságot, amely a vizsgálat végén ajánlásokat vagy je-
lentést fogalmaz meg. Mivel az ILO alapelve a szervezkedés szabadsága, speciális eljárás 
keretében a Szervezkedés Szabadsága Bizottság vizsgálhatja a szervezkedési jog meg-
sértését érintő panaszokat, függetlenül attól, hogy a bepanaszolt tagállam ratifikálta-e a 
releváns egyezményeket. Tényfeltáró és békéltető Bizottságot is létrehozhatnak, ahogy 
ezt a helyszíni vizsgálatoknál jeleztem. Ezt az eljárást a kormányok is, de a munkavállalói 
szervezetek is kezdeményezhetik.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyik sajátossága, hogy annak ratifikálásá-
val az állami panaszra automatikusan lehetőséget ad (szemben az amerikai rendszerrel).

Az EBESZ-ben bármilyen emberi jogi probléma felmerülése esetén akármelyik részes 
állam információkat kérhet és kifogást emelhet. A kétoldalú tárgyalásokról értesítik az ösz-
szes részes államot és/vagy az emberi dimenzióval foglalkozó konferencia elé is vihetik az 
ügyet. A bilaterális találkozó sikertelensége esetén – mint már korábban bemutattam – a 
Demokratikus intézmények és emberi jogok Irodája szakértői bizottságot küldhet. A bi-
zottság létrehozása lehet önkéntes, amikor a meghívó állam kijelöl az Iroda által összeállí-
tott és állandóan frissített listáról három szakértőt. A kötelező erővel létrehozott bizottság 
egyik tagját a panaszos állam jelöli, a bepanaszolt pedig egy továbbit választ a listáról, és 
ha meg tudnak egyezni, akkor közösen jelölnek egy harmadikat; ha nem, akkor a Hivatal 
jelöl valakit. A tényfeltárás elsősorban és többnyire az érintett országban tett látogatást je-
lenti. Az elkészített jelentés megállapítja a tényeket, javaslatokat, ajánlásokat tesz, amiket 
a tagok kijelölését követő három héten belül az érintett tagállamokhoz el kell juttatni. 
A Hivatalhoz is be kell nyújtani a jelentést, amely azt továbbítja az összes tagállamnak. 
A Vezető Tisztségviselők Tanácsa áttekinti az ügyet, és szükség esetén nyilvánosságra 
hozza. A mechanizmust már többször is sikerrel használták.113

109 29. cikk.
110 30. cikk.
111 92. cikk.
112 Alapszabály 26. cikk.
113 Először az Európai Unió 12 tagállama és az USA aktivizálta 1992 októberében a horvátországi és 

bosznia-hercegovinai fegyvertelen civilek ellen elkövetett támadásokról és atrocitásokról szóló je-
lentések tárgyában, másodszor Észtország használta az észt törvényhozás tanulmányozására és 
annak illetve alkalmazásának nemzetközi összehasonlítására az egyetemesen elfogadott emberi jogi 
normákkal (1992. december). Harmadszor Moldávia élt vele 1993 januárjában és februárjában a ki-
sebbségi jogokról szóló törvénykezés és annak alkalmazása vizsgálatára, illetve Moldávia területén az 
etnikumok közötti kapcsolatokról. Negyedszer 1993 júniusában Vuk és Danica Draskovic megverése 
és bebörtönzése tárgyában éltek vele az EBEÉ tagállamok, de a Jugoszláv Köztársaság hozzáállása 
miatt a misszió nem tudta ellátni feladatát. Ötödik alkalommal 2002 decembere és 2003 márciusa kö-
zött 10 EBESZ tagország alkalmazta Türkmenisztán viszonylatában a Nyijazov elnök elleni támadás 
(2002. november 25.) után lefolytatott nyomozás kapcsán.
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Az EBESZ Békéltető és Választott Bírósága,114 amelynek feladata a Bíróságot létre-
hozó egyezményben115 részes államok által benyújtott viták rendezése békéltetés, s ha 
kell, bíráskodás útján. A vitázó felek döntőbírókat vagy békéltetőket választanak a jogi 
szakértőkből vagy diplomatákból álló, a Bíróság által létrehozott listáról. A békéltető bi-
zottságokat mindig a konkrét eset rendezésére hozzák létre. Az egyezmény aláírásával az 
eljárás igénybevételét kötelezőnek ismerték el a részes államok, a választott bíráskodás 
viszont opcionális. A békéltető bizottság a meghallgatások lezárása után jelentést készít 
és eljuttatja a felekhez, akiknek harminc napjuk van, hogy eldöntsék, elfogadják-e követ-
keztetéseit. Ha az egyik fél elutasítja, akkor a másik sincs kötve azok elfogadásához. Ha 
30 napon belül nem egyeznek meg, akkor a jelentést a Bírósághoz továbbítják, amelynek 
döntése kötelező a vitázó felekre. Érdekesség, hogy mind a békéltetés, mind a választott 
bíráskodás folyamán harmadik államok is jelen lehetnek, ha az eljárásban résztvevő or-
szágok egyetértenek azzal, vagy ha a Bíróság döntése annak ügyét is érintheti. Eddig még 
nem vették igénybe a viták ily módon történő rendezését.

Az állami panaszokat illetően gyakran felmerült, hogy inkább politikai jellegűek, és 
ezért egy nem teljesen jogi procedúra keretében kellene foglalkozni azokkal. Különösen így 
van ez a kisebbségek, az emberi jogok súlyos megsértésének panasza esetén. Ugyanakkor 
Van Boven szerint „tapasztalati tény, hogy az országok hatóságai sokkal érzékenyebbek 
egy politikai szerv kritikai döntésére, mint egy szakértőkből álló szervezet ítéletére”.116 
Vannak politikai eljárások is e kérdések rendezésére, de szükség van a jogi úton történő 
tárgyalásra is, és ezt célozza ez a panaszjog.

Az állami panasz – amely az ILO keretében született egyezményeken kívül általában a 
polgári és politikai jogok esetén áll rendelkezésre – korlátozottsága több tényezőre vezet-
hető vissza.117 Egyrészt strukturális korlátokra, amik eredhetnek magából a panaszjogot 
létrehozó szerződésből, a panaszeljárás rendjéből, az intézményi mechanizmusból vagy 
a politikai rendszer befolyásából. Másrészt politikai, gazdasági tényezőkre, azaz ha ezek 
az érdekek erősebbek, mint a morális megfontolás; vagy éppen politikai szándék húzó-
dik meg a panasz mögött. Továbbá visszatartja az államokat a petíciótól az az eshetőség, 
hogy a bepanaszolt állam viszontpanasszal él. Ide tartoznak még logisztikai tényezők is, 
azaz intenzív jogkutatást és tényfeltárást igényel az állami panasz, megfelelő parlamen-
ti és kormánytámogatásra van szükség hozzá, a kormány különböző szervei közötti jól 
megtervezett és koordinált együttműködés szükséges, és az ügyben folyamatos részvételt 
kell biztosítani (a meghallgatásokon részt venni, írásos jelentéseket készíteni, különle-
ges figyelemmel ápolni a diplomáciai kapcsolatokat a bepanaszolt állammal, folyamatos 
monitoring). Az Európa tanácsi rendszer sikeressége mögött – a kötelező erejű döntések 
és azok ellenőrzésén túl – egyrészt az állami panasz kötelező elfogadása húzódik meg, 
másrészt az a helyzet, hogy az országok közötti baráti kapcsolatokra nem kell állandóan 

114 Court of Conciliation and Arbitration.
115 Az 1992 decemberében Stockholmban aláírt, békéltetésről és a választott bíráskodásról szóló egyez-

mény, amely 1994. december 5-én lépett életbe a 12. ratifikációs okirat letétbe helyezésével.
116 Theo van Boven: „»Political« and »Legal« Control Mechanism, Their Competition and Co-existence”. 

In: Human Rights in Perspective (szerk. Asbjorn Eide – Bernt Hagtvet). Oxford: Blackwell Publishers, 
1992. 58. o.

117 A téma alapos kifejtése külön feldolgozást igényel.
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tekintettel lenni. Ellentétben az egyéni panasszal, ahol a panaszos a jogsértés közvetlen 
áldozata, az állami panasz esetén nem szükséges, hogy a jogsértés áldozata a panaszos 
állam állampolgára legyen.

Az állami panasz pozitív oldala, hogy elismeri, hogy az emberi jogok kérdése nem bel-
ügy, hanem egyetemes érdek. A panasz benyújtása megindítja az extenzív tényfeltárást, 
ami benyújtása nélkül nem történt volna meg, és amelynek alapja potenciálisan szélesebb, 
mint az egyéni panasz esetén. Azokban a rendszerekben, ahol nincs mód az egyéni pa-
naszra, különösen nagy jelentőségű az állami panasz. Végül, hatása jóval erősebb, kö-
vetkezményei maradandóbbak. Mindezzel együtt az államok drasztikus, majdhogynem 
ellenséges lépésnek tekintik.

Állami panasszal általában három esetben élnek. Egyrészt actio popularis, másrészt 
egy állam saját állampolgárát más országban ért sérelem, valamint az állam saját gazda-
sági és politikai érdekeinek sérelme esetén.

Megállapíthatjuk, hogy az államközi panaszok esetleg politikai célokra vagy beavatko-
zásra használhatók fel, míg ez a veszély az egyéni panaszok esetén jóval kisebb. Az utób-
bihoz való jog vitathatatlanul hatékonyabbá teszi a jogvédelmi rendszert, viszont tömeges 
jogsértés esetén, a nagyobb visszhang kiváltása okán az állami panaszok fenntartása is 
indokolt. Az egyéni petíciók tömege a jogvédelmi mechanizmus finomítására szolgálhat, 
míg a politikai érdekekkel átszőtt állami panaszok a súlyosabb esetek kezelésére.

3. Nemzetközi konferenciák

Értékes információforrások a nemzetközi konferenciák, ahol a politikusok közvetle-
nül vagy közvetve emberi jogi kérdésekről, azok értékeléséről tárgyalnak.

Vannak eseti konferenciák, mint pl. a világ vezetőinek millenniumi csúcsér-
tekezlete 2000 szeptemberében, ahol megfogalmazódtak az ún. Millenniumi Fejlesztési 
Célok és azt követően egy nyilatkozat. A Millenniumi Nyilatkozat minden célhoz egy 
speciális célkitűzést határozott meg, amelyhez mérhető indikátort rendelt.

Rendszeresen összeülő nemzetközi tanácskozások is vannak. Így a Demokratikus in-
tézmények és emberi jogok Irodája évente kéthetes találkozót118 szervez Varsóban, ahol 
az „emberi dimenzió” alkalmazásának széles köréről tanácskoznak a részes államok kép-
viselői mellett az NGO-k, nemzetközi szervezetek és intézetek küldöttei. Nem sokkal 
az Iroda megalakulását követően, 1992-ben volt az első, azóta kerül megrendezésre ez a 
fórum, ahol a korábban a Miniszteri Bizottság által konszenzussal elfogadott emberi jogi 
kötelezettségek alkalmazását vitatják meg. Ezek a kötelezettségvállalások nem jogilag 
kötelező normák, hanem politikai ígérvények. A tanácskozás végén minden évben javas-
latok százai születnek, melyeket a végső jelentésben összegeznek.

118 Human Dimension Implementation Meeting, HDIM.
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4. Emberi jogi irodalom, szakmai konferenciák

Az emberi jogi indikátorok kutatása még gyerekcipőben jár. Bár egyre nagyobb 
az irodalom, vannak teljes szektorok és jogok, amelyek nagyon kevés figyelmet 
kapnak. Az NGO-k néha közvetlenül is felhasználják a szakirodalom eredmé-

nyeit. Például Raymond Gastil 1972-ben a polgári és politikai szabadságjogok mérésének 
elvi alapjait fektette le,119 amelyet 1989-ben a Freedom House átvett. Gastil 1979-ben egy 
kezdetleges mérési rendszert is kidolgozott,120 amit 1983-ban Michael Stohl vett át, aki 
megalkotta a „politikai terrorskálát”.121

A tudományos életben igazán nagy lendületet az ezredfordulótól kapott az értékelési 
technikák vizsgálata. Todd Landman és Julia Häusermann az EUROSTAT-nak készí-
tett 2003-as jelentésében122 nemcsak az emberi jogok, de a demokrácia, a jó kormányzás 
mérésére irányuló kezdeményezések százait tekintette át. Ebben megállapítják, hogy az 
emberi jogi közösség a polgári és politikai jogokat esemény alapú mutatókkal írja le, és 
nem használja az „indikátor nyelvet”. Arra is rávilágítottak, hogy hiányoznak a második 
generációs jogokra vonatkozó mutatók. Továbbá amellett érvelnek, hogy miért nem jó fej-
lesztési mutatókat használni az emberi jogok terén: pl. az oktatáshoz kötődő mutató nem 
veszi figyelembe a diszkriminációt. A 2005-ös Malhotra–Fasel-tanulmányban123 azokat a 
mutatókat vizsgálják a szerzők, amelyek alkalmasak az államok által a nemzetközi embe-
ri jogi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének mérésére. Megkülönböztetik 
a kvantitatív és a kvalitatív mutatókat. A szintén 2005-ben megjelent tanulmányában 
Emilie Filmer-Wilson124 is értékeli a legfőbb emberi jogi mutatók kidolgozására irányu-
ló projektet. Hans-Otto Sano és Lone Lindholt, a Dán Emberi Jogi Intézet munkatársai 
alapművet hoztak létre a mutatókról.125 Felhívják a figyelmet arra, hogy a mutatók kiala-
kításakor korábban a valamitől való mentesség irányából és nem az állami kötelezettségek 
felől közelítették az emberi jogokat. Ez a különbségtétel azért fontos, mert a szabadság 
élvezete nem feltétlen jelenti a jog megvalósulását.

Szakmai konferenciák sorát is tartják e témában. 2000 szeptemberében Montreux-ben 
rendezett konferenciát a Statisztikai Hivatalok Nemzetközi Szövetsége „Statisztikák, fej-
lődés és emberi jogok” címmel. Itt aláhúzták a szakemberek, hogy nem csupán az emberi 

119 Raymond D. Gastil: „A General Framework for Social Science”. Policy Sciences, Vol. 5. No. 3. 
(1972).

120 Raymond D. Gastil: Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties. New York: Greenwood 
Press, 1979.

121 Michael Stohl: The Politics of Terrorism. New York – Basel: Marcel Dekker, 1983. 473. o.
122 Todd Landman – Julia Häusermann: „Map-Making and Analysis of the Main International Initiatives 

on Developing Indicators on Democracy and Good Governance”. University of Essex Human Rights 
Centre, http://www.oecd.org/dataoecd/0/28/20755719.pdf.

123 Malhotra – Fasel: i. m.
124 Emilie Filmer-Wilson: Summary Report of Material Collated Regarding Practical Guidance to 

Implementing Rights-Based Approaches, Human Rights Analyses for Poverty Reduction and Human 
Rights Benchmarks from Development Actors and other Relevant Communities, www.grcexchange.
org/docs/CON30.pdf, 2005. március.

125 Hans-Otto Sano – Lone Lindholt: „Human Rights Indicators: Country Data and Methodology 
2000”. Danish Institute of Human Rights, 2000, www.humanrights.dk/upload/application/bd50e713/
indicatorfull.pdf.
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jogi helyzetet kell mérni, de fontos az elszámoltathatóság is. Érdekes módon a politikai 
és polgári jogok terén hiányolták az indikátorok kidolgozását. Felhívták a figyelmet az 
adatok szétbonthatóságának fontosságára faj, vallás, nem vagy nyelv szerint. 2005 márci-
usában a finnországi Turkuban volt az emberi jogi indikátorok ENSZ-szakértőinek talál-
kozója, ahol javasolták egy korlátozott számú indikátorsor összeállításának megkezdését. 
A Carr Center „Measurement and Human Rights” címmel a már létező mérési kezdemé-
nyezésekről és az alkalmazott mutatókról indított projektet 2005 elején, amelynek kereté-
ben több konferenciát is rendeztek.

5. Média

Nem igényel külön kifejtést, hogy a médiában megjelenő információk hozzájá-
rulnak egy ország emberi jogi helyzetének értékeléséhez. A tematizálás már 
önmagában is jelzésértékű. A kormánytisztviselőkkel vagy akár emberi jogi 

szakértőkkel folytatott interjúk, a különböző sajtótájékoztatók, az NGO-k kampányainak 
bemutatása indokolja a sajtófigyelést. A független médiának, hasonlóan az NGO-k tevé-
kenységéhez, ellensúlyt kell jelentenie a kormányok, multinacionális cégek által közzétett 
információval szemben. Ugyanakkor fenntartásainkat is meg kell fogalmazni a médiából 
származó információkkal kapcsolatban. Sokszor bulvártémává silányul egy emberi jogi 
kérdés, a hírérték mögött nincs meg a valóság feltárásának igénye. Az érdektelenség vagy 
éppen a hozzáértés hiánya is torzíthatja a médiából származó információt. Egy téma ál-
landó sulykolása is félrevezető lehet az emberi jogi helyzet értékelésekor.

III. Aggregált információ
 
1. Felmérések

Emberi jogokat érintő felméréseket is végeznek a közvélemény-kutató cégek, sta-
tisztikai hivatalok megbízásra, de saját hatáskörben is. Ilyen felmérés például az 
Eurobarometer (és a World Barometer) sorozat vagy a Gallup International Surveys. 

Az előbbi az EU-országok közvéleményét szondázza 1960-tól napjainkig, reprezentatív, 
véletlenszerűen kiválasztott mintán. A New Europe Barometer a 16 posztkommunista or-
szág közvéleményét vizsgálja 1991-től hasonlóképpen, periodikus frissítéssel. A Gallup 
International Association jelentései közül kiemelném az 1999-ben készített Gallup 
International Millennium Survey-t, amely során hatvan országban ötvenhétezer embert 
kérdeztek ki. A sok megkérdezett téma között szerepeltek a kormányzásra, demokráciára, 
alapértékekre, bűncselekményekre, női jogokra, környezetvédelemre, ENSZ-re vonatko-
zó kérdések.

Maguk a kormányok is megrendelnek közvélemény-kutatást az emberi jogok egyéni 
percepciójáról.

A nemzetközi szervezetek is kezdeményeznek felméréseket. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) például tanulmányt készített a nők egészségéről és a nők elleni 
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otthoni erőszakról.126 Az UNDP Humán Fejlődés Jelentése (Human Development Report)127 
a nemzeti szintű információkra támaszkodó emberi fejlődés-mutatókat használja, de a 
statisztikai adatokon túl a – főleg a fejlődő országok által készített – nemzeti jelentéseket is 
felhasználva. Az OECD–Paris 21 által létrehozott METAGORA projekt a demokrácia, az 
emberi jogok, a kormányzás méréséhez alternatív módszerek és adatgyűjtő mechanizmusok 
kifejlesztésére jött létre. Olyan felméréseket támogat, amelyek szubjektív (percepció, 
vélemény) vagy objektív (pl. életkörülmények, büntetőtörvénykönyv) információkon 
alapulnak, és amelyeket nemzeti szintű emberi jogi szervezetek, NGO-k vagy nemzeti 
statisztikai hivatalok készítenek.

Az NGO-k is (pl. Physicians for Human Rights) elkezdtek felméréseket használni an-
nak kimutatására, hogy arányait tekintve mennyivel több jogsértést szenvednek a veszé-
lyeztetett lakossági csoportok.128 A Human Rights First által készített adatbázis129 célja, 
hogy a számos létező mérést, amely a különböző vállalatoknál dolgozók jogait értékeli, 
katalogizálja és elemezze.

A független emberi jogi intézetek, akadémiai kutatóintézetek is készítenek értékelé-
seket. Például a Dán Emberi Jogi Intézet (the Danish Institute for Human Rights) is meg-
alkotott egy diagnosztikai eszközt,130 amely segítséget nyújt az üzleti világnak a műkö-
désük nyomán létrejövő potenciális emberi jogi jogsértések felderítésében. A kutatók is 
megpróbáltak elméleti alapon felméréseket, összehasonlításokat végezni, mint pl. a World 
Values Survey.131 Ez a reprezentatív közvélemény-kutatás 1990-ben 20, 1997-ben 43 or-
szágra terjedt ki, amit periodikusan frissítik.

Az AAAS132 értékelése a tömeges jogsértések esemény alapú mutatója 
országspecifikusan. Ez a megközelítés mélységében jobban mutatja az eseményeket, és 
az adatok könnyen bonthatók (idő, egység szerint). A nemzetközi büntetőbíróságok és 
békéltető bizottságok gyakorlatban is alkalmazzák.

Ki kell még emelni az USA Külügyminisztériuma által évente készített jelentést,133 
amely 194 ország emberi jogi gyakorlatát elemzi szisztematikusan. 1985 óta jelenik meg 
rendszeresen, kétévente frissítve. Az egész világra kiterjedő, részletes jelentés diplomá-
ciai forrásokra támaszkodik, a szűken vett polgári és politikai jogokra koncentrálva. 
Napjainkban már néhány gazdasági és szociális jog is bekerül az értékelésbe.

Az 1982-ben alapított HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation 
System) az emberi jogi NGO-k világméretű hálózata. Ez egy esemény alapú vagy jogsértés 

126 Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence Against Women, the World Health 
Organization (WHO).

127 http://hdr.undp.org/statistics/
128 Physicians for Human Rights: Southern Iraq: Reports of Human Rights Abuses and Views on Justice, 

Reconstruction and Government, A Briefing Paper. Boston, MA – Washington, DC: Physicians for 
Human Rights, 2003.

129 Human Rights First, Measurement Units for Workers Rights (MUWR), http://workersrights.
humanrightsfirst.org/welcome.asp.

130 The Human Rights Compliance Assessment, http://www.humanrightsbusiness.org/040_hrca.htm.
131 Ronald Inglehart: „Political Values”. In: Comparative Politics: The Problem of Equivalence (szerk. 

Jan W. van Deth). London: Routledge, 1998. (Korábban: 1977, 1990, 1997.)
132 American Association for the Advancement of Science.
133 US State Department’s Country Reports on Human Rights Practices.
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alapú emberi jogi monitoring, standardizált jelentés formájában. Az érintett NGO-k jelen-
téseiből készül az értékelés, amely – összetettsége okán is – nem azonnal hozzáférhető.

2. Kvantitatív mutatók

Ma már rendszeresen mérnek olyan fogalmakat, mint demokrácia, szabadság, 
korrupció, diszkrimináció és kormányzás, sőt néhány esetben számszerűsí-
tik is. Mutatók és indexsorok százai lelhetők fel az irodalomban, amelyeket 

különböző civil társadalmi szervezetek, kutatócsoportok, kormányok és kormányközi 
szervezetek használnak. Ezeknek egyre nagyobb szerepe van a nemzetközi és nemzeti 
politizálásban.

Ennek nagyszerű jelei az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljaihoz134 rendelt speciá-
lis számszerűsített célkitűzések.135 A szegénység csökkentése és az életminőség javítása 
érdekében megfogalmazott nyolc célhoz egy vagy több célszámot is felállítottak, több-
nyire 2015-ös határidővel. Számos hagyományos polgári és politikai jog mellett a kör-
nyezetvédelem, az egészségügy, az oktatás témájához kapcsolódó célkitűzés is bekerült 
a listába. Elsősorban a szokásos társadalmi, gazdasági mutatókat használják. Nem került 
be mutató a kisebbségek kezelésével kapcsolatban, holott ez is szerepelt a célkitűzések 
között. A Millenniumi Fejlesztési Célok mutatóihoz136 létrehoztak egy adatbázist, amely 
az adatgyűjtésben résztvevő összes szervezet (UNDP, UNESCO, UNICEF stb.) adataiból 
szemezget.

Az ENSZ szakosított intézményei is számos kulcsindikátort dolgoztak ki a gazdasági, 
szociális és kulturális jogok terén. Az UNICEF egy terjedelmes statisztikai sort állított 
össze a gyerekjogok megvalósulásáról az egészség, az oktatás és a munka világában. 
Mostanában véglegesítik annak a hét területnek (táplálkozás, ivóvíz, tisztálkodási lehe-
tőségek, egészség, lakhatás, oktatás és információ) a mutatóit, amelyek hiánya alapvető-
en befolyásolja a gyermekek életét. Az 1999 júliusában létrejött UNESCO Statisztikai 
Intézete (UIS) az oktatás, analfabetizmus, kultúra, tájékoztatás, tudomány és technológia 
témáiban gyűjti, kezeli és terjeszti az adatokat. Az ILO Statisztikai Hivatala pedig az alkal-
mazás, a munkakörülmények és a munkaerőpiacok adatait dolgozza fel. Az élelemhez való 
jog kidolgozásához például a FAO-dokumentum137 19 irányelvet tartalmaz. A 17. – a Nyomon 
követés – a mutatók és küszöbértékek témájának szentelt irányelv, egy sor folyamat-, ha-
tás- és eredménymutatót dolgoz ki, támaszkodva a már használatban levő mutatókra.138 
Megfelelő rövid, közép és hosszú távú küszöbértékeket is meghatároznak. Az élelmi-
szerbiztonság nyomon követésére a World Food Program szerkesztett mérőszámokat. Az 
egészséghez való jog mérésére a WHO, az oktatáshoz való jog tekintetében az UNESCO 
dolgozott ki mutatókat, míg a szegénység mérésére az UNDP állított össze mérőszámokat. 

134 Millennium Development Goals, MDG.
135 United Nations Statistics Division, Millennium Indicators Database, http://millenniumindicators.

un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
136 http://www.developmentgoals.org/Data.htm.
137 FAO: Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in 

the Context of National Food Security, November 2004.
138 FAO: Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in 

the Context of National Food Security, November 2004. 22. o.

Környei Ágnes                Hogyan mérhető egy ország emberi jogi helyzete?

2008. szeptember 8.         39



A nemek közötti egyenlőség kimutatására a UN Development Fund for Women, míg a 
lakhatáshoz való jog mérésére a UN Centre for Human Settlements-Habitat dolgozott ki 
mérőszámokat. A politikai és polgári jogokra azonban nincs megfogalmazott és tesztelt 
mutató. Az UNDG (UN Development Group) ezért úgy döntött, hogy az emberi jogi 
szerződések ratifikálása, a demokratikus intézmények és az emberek részvétele, az igaz-
ságszolgáltatás valamint a személyes szabadság, biztonság és jogvédelem értékeléséből 
állít össze egy mutatósort.

Nemcsak a nemzetközi szervezetek, de NGO-k, kutatóintézetek is kidolgoznak emberi 
jogi indexeket. A Freedom House a politikai jogok és polgári szabadságjogok összeha-
sonlító értékelésére létrehozta „A szabadság helyzete a világban” (Freedom in the World) 
című rangsort. 1972 óta évente hozzák nyilvánosságra a 193 ország és 15 csatolt és vitatott 
terület besorolását. A Freedom in the World számos indikátor alapján, egytől hétig terjedő 
skálán osztályozza az adott országokban a politikai és állampolgári szabadságjogok hely-
zetét. (Az egyes a legjobb, a hetes a legrosszabb minősítés.) Erőssége az indexnek, hogy 
nagy területet fed le, nagy időtávban áll rendelkezésre, és évente frissítik. Igen elterjedt 
mutató. Gyengesége ugyanakkor, hogy a kódolás átláthatósága hiányzik, ismeretlen for-
rásból, a gazdasági és politikai értékelések keveredve érkeznek. Némi ideológiai elfogult-
ság is tetten érhető. Az adatok aggregálása is módszertani problémákat vet fel.

A Transparency International kidolgozta a korrupcióérzékelési indexet (Corruption 
Perceptions Index, CPI). A CPI-t különböző felmérések összesítésével készítik évente a 
TI megbízásából a Passaui Egyetemen. A CPI tehát a „felmérések felmérése”, amely azt 
vizsgálja, hogy nemzetközi és helyi elemzők és üzletemberek milyen súlyosnak látják a 
korrupció problémáját a CPI-ban szereplő országokban. A 2007-es felmérés minden ed-
diginél több, 180 országban vizsgálja a közszférában észlelhető korrupciót. Az összetett 
index 14-féle szempont alapján, nullától tízig terjedő skálán osztályozza az országokat. 
Az alacsony pontszám jelentős, a magas csekély mértékű korrupcióra utal.

A Minorities at Risk címen ismertté vált kutatást139 Ted Robert Gurr kezdeményezte 
1986-ban, s az 1988 óta a marylandi egyetemen a Center for International Development 
and Conflict Management intézet keretei között zajlik. A legalább 500.000 fős kisebb-
ségek helyzetét elemzik a projekt keretében. Jelenleg 284 politikailag aktív etnikai cso-
portot tartanak nyilván. Az 1990-es évek óta évente illetve ötévente a kisebbségek elleni 
kulturális diszkrimináció absztrakt skáláját adja a kutatás.

A politikai terrorskála (political terror scale) az USA Külügyminisztériuma és az 
Amnesty International kvalitatív jelentésein alapul. A Gibney és Dalton által megfogal-
mazott politikai terrorskála egytől ötig változik.140 Az egyes azt jelzi, hogy az állam nem 
használ politikai terrort állampolgárai irányába, míg az ötös annak kiterjedt alkalmazását 
jelenti. Az 1976 és 1996 közötti időszakot átlátható kódolási szabályok szerint rögzítették, 
de frissítése nem gyakori. Hátránya még e mutatónak a variációk elsikkadása.

139 Ted Robert Gurr: „Minorities, Nationalists and Ethnopolitical Conflict”. In: Managing Global Chaos. 
Sources and Responses to International Conflict (szerk. Chester A. Crocker, Fen Osier Hampson és 
Pamela Aall). Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 1996. 53–79. o.

140 Mark Gibney – Matthew Dalton: „The Political Terror Scale”. Policy Studies and Developing Nations, 
No. 4. (1996). 73–84. o.
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A kínzási skála (the torture scale) összetett faktoranalízis több indikátor alapján. Az 
egyik indikátor a Hathaway által kifejlesztett ötpontos skála141 kiterjesztése időben. Az 
egyes jelentése, hogy egy adott évben az adott országban nem történik kínzás, az ötösé 
pedig, hogy alkalmazása elterjedt. A szerző 1985 és 1999 közötti adatokat dolgozott fel az 
Amnesty International és a US State Department nyilvános adataiból. A második mutató 
a David Cingranelli és Richards által kifejlesztett hárompontos skála, ahol a nulla a kínzás 
elterjedtségét mutatja a vonatkozó államban adott évben, míg a kettő annak hiányát.142

Az államkudarcok projekt (state failure project) eredetileg a CIA által támogatott ku-
tatás volt a politikai instabilitás vizsgálatára,143 mára tudományos projektté nőtte ki magát. 
Nem rangsort állít fel ugyan, de a vizsgált változók segítségével 80%-os pontossággal 
meg lehet magyarázni a korábbi államkudarcokat.

A Világbank által szponzorált CIRI-index (Cingranelli and Richards) szintén az USA 
Külügyminisztériumának az emberi jogi gyakorlatról készített országjelentései és az 
Amnesty International éves jelentéseinek adataiból képzett index.

A Human Rights Commitment Index (emberi jogi elkötelezettség mutató) a Dán Emberi 
Jogi Intézet által létrehozott mutató, amely figyelembe veszi, mely nagyobb nemzetközi 
emberi jogi szerződéshez csatlakozott az adott állam, milyen a kormány emberi jogi poli-
tikája, és mekkora a nyilvántartott emberi jogi jogsértések száma az adott államban. Több 
mint száz ország törvényhozását és emberi jogi gyakorlatát minősítik ezzel a numerikus 
mutatóval. Hátterében a korábban említett Human Rights Compliance Assessment (em-
beri jogi megfelelés értékelése) áll, ami egy diagnosztikus eszköz a cégek számára, hogy 
azokat a potenciális emberi jogi jogsértéseket feltárja, amelyek az alkalmazottaik vagy 
a helyi rezidensek tevékenysége nyomán jönnek létre. Kb. 350 kérdést és több mint 1000 
kapcsolódó emberi jogi indikátort tartalmaz az adatbázis. A mutatókat az Emberi jogok 
egyetemes Nyilatkozata, több mint 80 kulcsfontosságú emberi jogi szerződés és ILO-
egyezmények alapján dolgozták ki. Az adatbázisban szereplő standardokat és mutatókat 
évente frissítik a cégektől és emberi jogi csoportoktól érkező visszacsatolás alapján és a 
nemzetközi jogban végbemenő változások, fejlődések visszatükrözéseként.

Politológusok is összeállítottak értékeléseket az emberi jogi politika illetve gyakorlat 
irányából. Keith Hathaway144 (2002) és Todd Landman (2001, 2002, 2004) az államok-
nak a nemzetközi emberi jog keretében vállalt de jure kötelezettségeit vizsgálta 1948-tól 
napjainkig, globális szinten. Ezen értékelések előnye, hogy könnyen hozzáférhető, átlát-
ható információkból dolgoznak, átláthatóak a kódolási szabályok, viszont nehéz kódolni 
a fenntartásokat. Böhming (2002) a munkajogok értékeléséhez a hivatalos jelentéstételi 
mechanizmust használta. 2002-re elkészített globális vizsgálata kiterjeszthető 1980-tól 

141 Oona A. Hathaway: i. m. 1932–2042. o.
142 David Cingranelli – David Richards: „Measuring the Pattern, Level, and Sequence of Government 

Respect for Human Rights”. International Studies Quarterly, Vol. 43. (1999). 407–417. o. The 
Cingranelli–Richards (CIRI).

143 Daniel C. Esty, Jack Goldstone, Ted Robert Gurr, Barbara Harff, Pamela T. Surko, Alan N. Unger és 
Robert Chen,: The State Failure Project: Early Warning Research for US Foreign Policy Planning. 
Washington D.C.:Woodrow Wilson Center, 1998.

144 Linda Camp Keith: „The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does 
it Make a Difference in Human Rights Behavior?” Journal of Peace Research, Vol. 36. No. 1. (1999). 
95–118. o.
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napjainkig. A kódolási szabályok és a források is átláthatóak. Hátránya ennek a megkö-
zelítésnek, hogy korlátozott információs bázisa van és nincs független forrása. Henc van 
Maarseveen és Ger van der Tang145 (1978) illetve Steven C. Poe és Linda Camp Keith 
(2002) a nemzeti alkotmányokban vállalt állami kötelezettségeket hasonlította össze széles 
merítéssel. A XVIII. századtól a 70-es évek közepéig, illetve 1976-tól napjainkig tekintik 
át a többnyire könnyen hozzáférhető nemzeti adatokat. Meglehetősen munkaigényes ez a 
kódolás, és a nyelvi korlátok is problémákat okozhatnak.

Steven C. Poe, Dierdre L. Wendel-Blunt és Karl Ho (1997) a nők jogait, a nők gazdasági és 
politikai egyenlőségének rendszerezett mérését végezte 1994-ben, de ez a munka frissíthe-
tő. A világméretű vizsgálat az Amnesty International és az USA Külügyminisztériumának 
nyilvános adataira támaszkodott, de csak egy évre elérhető ez a mutató.

Cingranelli és Chang-yen Tsai (2002) a dolgozók jogainak magvát vizsgálta globális 
szinten.146 Az 1981–99 közötti adatokat, amelyek szintén az Amnesty International és az 
USA Külügyminisztériumának forrásaiból származnak, nem frissítik rendszeresen.

Vannak nem kifejezetten emberi jogi, de erre is használható indexek. A szegénység mé-
résére például több indexet is kidolgoztak. A Gini-koefficiens mellett létezik az Amartya 
Sen által javasolt szegénységi index.147 Ez egy olyan kombinált mérés eredményeképp 
jön létre,148 amely egyesíti az általános szegénység három dimenzióját: a gyakoriságot 
(amelyet a szegénységi arányszám fejez ki), a szegénység mértékét (ezt a szegények le-
szakadását mérő mutató adja meg) és az egyenlőtlenséget (amit a szegényekre vonatkozó 
Gini-koefficienssel fejeznek ki).

Ide sorolható az emberi fejlődés indexe (Human Development Index,  HDI), amely 
alapvetően négy indikátoron alapul (várható élettartam, felnőtt írástudási arány, kombi-
nált beiskolázási arány, egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson, dollárban). Mind az inde-
xet, mind az indikátorokat az UNDP149 hozza nyilvánosságra évente. A mutatót 1990-ben 
dolgozta ki Mahbub ul Haq pakisztáni közgazdász, és 1993 óta használja az UNDP az 
Emberi Fejlődési Jelentésben (HDR). Az ENSZ tagállamait minden évben rangsorolják 
a HDI szerint. A lista élén álló országok gyakran reklámozzák ezt, hogy így vonzzák a 
tehetséges bevándorlókat, vagy mérsékeljék a kivándorlási kedvet.

Vannak emberi jogi értékelést is magukban foglaló indexek. A Világbank is létrehozott 
statisztikai mutatókat a hitelek odaítéléséhez, amelyekben a kormányzás minősítéséhez 

145 Henc van Maarseveen – Ger van der Tang: Written Constitutions: A Computerized Comparative 
Study. New York: Oceana Publications, 1978.

146 Milyen mértékben védi a kormány a gyülekezési jogot, kollektív szerződés, kényszer- vagy kötelező 
munka tilalma, a gyermekmunka hatékony eltörlése, megfelelő munkafeltételek biztosítása.

147 Amartya Sen: „Human Rights and Human Development”. In: UNDP, Human Development Report 
2000. New York: Oxford University Press, 2000.

148 “Sen Index” of poverty is a combination measure that includes the headcount poverty rate (number 
of people below the poverty line), the poverty gap (depth of poverty, measured as the ratio of the 
average distance between a poor income and the poverty line, to the poverty line), and the GINI in-
dex. This measure was proposed in Amartya Sen, „Poverty: an Ordinal Approach to Measurement”. 
Econometrica, Vol. 44. (1976). 219–231. o.

149 Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja.
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alkalmazott faktor (Kauffman–Kray-féle good governance150) egy részét emberi jogi 
tényezőnek tekintik. E tényezőket azonban az emberi jogi közösség bevonása nélkül 
alakították ki: például nem veszik figyelembe a jogi egyenlőtlenségeket az etnikai és vallási 
csoportok között, vagy a jogorvoslathoz való hozzáférés különbségét az adott országon 
belüli területek vagy régiók között. Így pont azokat az emberi jogi problémákat hagyják 
figyelmen kívül, amelyek hozzájárulnak az instabilitáshoz, és a gyenge kormányzati 
teljesítményt mutatnák. A bank a kvalitatív adatokat különböző forrásokból veszi – pl. 
az Amnesty International éves jelentéséből –, amelyeket aztán egy 1-től 6-ig terjedő 
skálán ábrázol. Ez a kormányzási faktor 6 aggregált indikátorsor összesítése, amely a 
jó kormányzás hat dimenzióját mutatja. Így a korrupció ellenőrzése, a jog uralma, az 
elszámoltathatóság, a kormányzati hatékonyság, a politikai stabilitás és az erőszak hiánya 
valamint a szabályozás minősége. Ebből csak három tűnik igazán relevánsnak emberi 
jogi szempontból (elszámoltathatóság, jog uralma és politikai stabilitás). Továbbá szintén 
a Világbank tesz közzé adatokat a szegénységről és egyenlőtlenségről, a kapcsolódó 
közfinanszírozásról és politikai témákról a világméretű fejlesztési mutatók (World 
Development Indicator) formájában.151

Az USA is indított a Világbankéhoz hasonló kezdeményezést a jó kormányzás és az 
emberi jogi teljesítmény kódolására. A hagyományos segélyezési módszereitől való el-
mozdulásként az Egyesült Államok kormányzata egy új programot jelentett be, az USA-
millenniumi kihívást (US Millennium Challenge Account, MCA). Ez 16 olyan kritériu-
mot állít fel a 3 kategóriában, mint a „helyes kormányzás”, beruházás az emberekbe” és 
a „gazdasági szabadság előmozdítása”. A Világbank elszámoltathatósági indikátorsora 
része a „helyes kormányzás”-kategóriának, ahogy a Freedom House világindexe a polgári 
és politikai szabadságjogok indexének.

Az ENSZ-szervek (UNDP, UNICEF, OHCHR, UNFPA, UNESCO) által kidolgozott 
fejlődési mutatók is használhatóak emberi jogi indikátorként. Ezek a világméretű adatok 
az 50-es évektől napjainkig rendelkezésre állnak, jó időbeli bontásban, könnyen hozzá-
férhetően. Azonban érvényességi problémák merülnek fel velük kapcsolatban, hiszen a 
fejlődésmutató nem emberi jogi mutató. Ezek elsősorban a gazdasági és szociális jogokra 
koncentrálnak, és feszültség mutatható ki a jogok progresszív megvalósulása és a mérés 
jogsértés alapú megközelítése között. Az UNESCO Statisztikai Intézetének (UIS) felada-
ta például az EFA (Education for All, Oktatást mindenkinek) keretében vállalt nemzet-
közi kötelezettségek elérése érdekében tett haladás nyomon követése. Az EFA fejlődési 
indexe (EDI) az EFA-célok eléréséhez képest méri egy ország helyzetét. A hatból a négy 
legkönnyebben kvantifikálható célra fókuszálnak most, nevezetesen az általános alapfokú 
oktatásra, a felnőtt analfabetizmusra, a nemek közötti egyenlőségre és paritásra, az ok-
tatás minőségére. Ezek mindegyikét egy releváns mutatóval közelítették meg. 2003-ban 
vezették be az EFA globális monitoring jelentésébe ezt az indexet, és azóta évente frissí-

150 Daniel Kaufmann, Aart Kray ésMassimo Mastruzzi: Governance Matters III: Governance Indicators 
for 1996–2002. World Bank Institute Policy Research Working Paper 3106, (2003), http://www.
worldbank.org/wbi/governance/pubs/govmatters3.html. Robert I. Rotberg: „Improving Governance 
in the Developing World: Creating a Measuring and Ranking System”. In: The Good Governance 
Problem: Doing Something about It. World Peace Foundation Report Number 39. (2004).

151 http://www.worldbank.org/data/wdi2004/index.htm.
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tik. Mint a nemzetközi fejlesztési ügynökségek, a Statisztikai Intézet is az országoktól 
kapott információkból dolgozik, maga nem gyűjt adatokat. Más ENSZ-szervezetekkel 
konzultálva az UNICEF is megfogalmazott és kidolgozott statisztikai mutatókat152 pl. a 
gyermekek túlélési esélye és egészségi állapota, a gyermektáplálkozás, az anyai egészség, 
a víz és egyéb tisztasági témák vonatkozásában. Kidolgoztak egy új software-felületet, a 
Devinfót, amely egyebek között a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának és nyo-
mon követésének legfontosabb mutatóit is magában foglalja. Ezek a mutatók közvetlen 
relevanciával bírnak az emberi jogokra, különösen a gyermekjogokra.

A fenti rövid áttekintés is bizonyítja, hogy az emberi jogi helyzet értékeléséhez ren-
geteg információforrás használható, azok feltárása, rendszerezése segítheti az elemzést. 
Irányelvként annyi megfogalmazható, hogy az adott országban az adott jog megvalósulá-
sának értékeléséhez a különböző forrásokból származó információkat eltérő súllyal kell 
figyelembe venni. Ha egy állami álláspont – amely országjelentésen (I/1.) alapul, és a 
nemzetközi színtéren kimutatható emberi jogi gyakorlat (I/2.) és emberi jogi politika (I/3.) 
vizsgálatával egészül ki – ütközik az NGO-k információival (I/5.) – amelyek a helyszíni 
látogatások (I/4.) és az egyéni panaszok (I/6.) adta információval színesednek –, akkor az 
utóbbit kell elfogadni, de a magas aggregáltságú felmérések (III/1.) és mutatók (IIII/2.) 
által meghatározott sávon belül. Ha például a felmérések, indexek kombinált sora javulást 
mutat, akkor az NGO negatív értékelése nem viheti el értékelésünket ebbe a tartományba. 
A nemzetközi NGO-k múltjuk, de főleg átlátható tevékenységük révén kapnak súlyt az 
általuk lefedett jogok tekintetében. Ha rendelkezésre áll a második csoporton belüli in-
formáció, akkor azzal tovább lehet finomítani a valóság megközelítését. Mivel e csoport 
első két forrása más államok és a nagypolitika által determinált, azaz közvetlen politikai 
befolyás alatt áll, ezért ezek az információk csak kisebb súlyt kaphatnak. A nemzetközi 
konferenciák már elmozdulást jelentenek az elmélet felé, amit tisztán a negyedik alcsoport 
fejez ki. Az utolsó csoportba tartozó média csak apró színt visz a képbe, bár kétségtelen, 
hogy az egyediség megjelenése mellett esetleg az új folyamatok, jelenségek felismerésé-
ben lehet hasznos.

Összegzésképpen megállapítható, hogy releváns, érvényes és megbízható mutatókra 
van szükség, amelyek egyszerűek, időszakosan ismételten mérhetőek és kisszámúak. 
Feltétel, hogy minél nagyobb mértékben objektív153 információn és adatgyűjtő mechaniz-
muson alapuljanak, és kövessék a releváns nemzetközi statisztikai előírásokat. Igényként 
felmerül a szétbonthatóság nem, kor vagy más veszélyeztetett illetve marginalizálódott 
lakossági csoportok szerint.

A mutatókat a vonatkozó jog normatív tartalmához kell rögzíteni, nem elszakadva a 
tapasztalati tényektől. A jogi standard szövegét le kell fordítani korlátozott számú jellem-
zőre, amelyek lehetővé teszik a jog megvalósulásának nyomon követését szolgáló meg-
felelő mutatók megtalálását. A mutatónak meg kell felelnie az emberi jogok más irányú 
normáinak is (pl. diszkriminációmentesség, elválaszthatatlanság, elszámoltathatóság, 
részvétel). Az egyes jogok megvalósulásának mérését szolgáló mutatók összeállításakor 

152 http://www.unicef.org/statistics.
153 Objektív: feladatok, tények, eredmények, amelyek elvileg közvetlenül megfigyelhetőek vagy ellenőriz-

hetőek, pl. gyerek súlya. Szubjektív (nem azon az alapon, hogy használható vagy sem, megbízható-e 
vagy sem, hanem tartalma szerint): észlelésen, véleményen, értékelésen, megítélésen alapuló.
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tekintettel kell lenni a kontextuális különbözőségekre, ami a mutatók elfogadottságát és 
használhatóságát érinti. Még egy országon belül is területenként, régiónként különbözőek 
a társadalmi, gazdasági és politikai adottságok, mások a mutató alkalmazási lehetőségei. 
A faktorsorok felállításakor tekintettel kell lenni továbbá az egyetemesen releváns és az 
adott joghoz kapcsolódó speciális mutatók közötti összhangra. A jogok összefonódását 
is tükröznie kell a mutatósorok kiválasztásának. Példa lehet erre az élethez és az egész-
séghez való jogok összefonódása. Egyrészről az élethez illetve az egészséghez való jog 
realizálódása nemcsak az állam erőfeszítésein múlik, másrészről e jogok megvalósu-
lásához szükséges további jogok (így az oktatáshoz, a megfelelő lakhatáshoz való jog) 
biztosítása is.

Újabb, általánosan elfogadott mutatók kidolgozása hozzájárulna a vonatkozó jog tar-
talmának pontosabb meghatározásához, és így segítené a jogok hatékonyabb megvalósu-
lását. A mutatók nemcsak a teljesítmény dokumentálására (igazolás), összehasonlító és 
rangsoroló értékelésre (minőség-ellenőrzés, változások mérése) használhatóak fel, de a 
helyzetkép pontosítására, valamint ellenőrzőpontként, a tervezés kiindulópontjaiként is. 
Természetesen ezek a célok át is fedhetik egymást. Új, egyes speciális témákra létrehozott 
közös mérési standardok erősítenék az együttműködést az államszervezet és az NGO-k, 
illetve az egyes NGO-k között, előmozdítanák a kapcsolatok kiépítését a helyi szerveze-
tekkel az adatgyűjtésben. Tehát a szofisztikált mérésen alapuló nyomon követés az emberi 
jogok védelmének egyik fontos eszköze lehet.
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