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A nemzetek feletti 
vállalatok hatalma

A legnagyobb óriáscégek éves bevétele meghaladja számos 
ország éves nemzeti jövedelmét.



Miért van szükség az 
egyezményre?

Több mint 3000 kötelező hatályú egyezmény védi a nemzetek 
feletti óriáscégek érdekeit
↔ egyetlen egyezmény sem védi az emberi jogokat és 
környezetünket a vállalatok túlkapásaival szemben.
Pedig a nemzetek feletti vállalatok a felelősek humanitárius-,  
éghajlati, pénzügyi és élelmezési válságok, valamint 
természetkárosító tevékenységek hosszú soráért. 



Merényletek a 
környezetvédők ellen

2015-ben 185 ember vesztette életét a világon, mert fellépett a 
természet védelme érdekében a vállalatokkal szemben.
2002-2014 között 991 környezetvédő és földvédő aktivistát 
gyilkoltak meg.



Indonézia felégetése a 
profitért

2015-ben az erdőtüzek Indonéziában több mint 3 millió hektár 
területet pusztítottak el, 23 halálos áldozat, félmillió légúti 
megbetegedés
Számos erdőtűz pálmaolaj-ipari és papíripari vállalatok koncessziós 
területeiről indult ki (Wilmar, Bumitama).
Annak ellenére, hogy ezek a cégek erőirtás elleni önkéntes 
vállalásokat tettek.
Amerikai, brit, holland, francia befektetők közvetlenül finanszírozzák 
ezeket a beruházásokat. Őket is felelőssé kellene tenni ezekért a 
környezeti és emberi jogsértésekért!



Nigéria: vállalati 
túlkapások évtizedei

Halászok 8 éve küzdenek a Shell-lel szemben mert az 
olajkiömlések elszennyezik a tavakat. 
Egy másik esetben 4 faluközösség küzd a Shell-lel szemben, 
mert olajkiömlések tönkretették a termőföldjeiket. Bár 200 ezer 
dollár kártérítést ítéltek meg nekik, a Shell nem hajlandó 
fizetni, és fellebbezett. 
30 éve késik az ítélet.
Gázfáklyák égetése az egi törzs 
földjein. Az egi közösség számos 
tagját megfosztották a földjétől, 
kártérítést nem kaptak.
2010-ben két ember megsérült, 
amikor tüntettek a Total ellen.



Kolumbia: szénbánya vs. 
ivóvízhez való jog

El Cerrejón: a világ legnagyobb külszíni fejtésű szénbányája. 
Az egyik fő részvényes az Anglo American.
Naponta 17 millió liter vizet használ a bánya. A helyi lakosok 
napi 0,7 litert használnak (az ENSZ javaslat 50 l/nap)
 A Rancherie-folyó elszennyezése lehetetlenné tette a 
halászatot és az 
állattartást.
 



Üzleti szféra és emberi 
jogokról szóló irányelv

Guiding Principles on Business and Human Rights – 

ENSZ Emberi Jogi Tanács 17/4 határozat (2014.06.16)

Nem kötelező érvényű tanácsok 

Államok - Nemzeti akciótervek, szabályozási javaslatok

Vállalatok – Működési elvek (pl. vezetői döntésekbe 

integrálni az emberi jogi megközelítést)

Probléma: önkéntesség, 

nem mindenki alkal-

mazza, jogsértések 

nem csökkennek



ENSZ egyezmény folyamat

2013 november: több állam (Latin-Amerika, Afrika, 

Ázsia) és  140 civil szervezet kezdeményezi

2014 június: ENSZ Emberi Jogi Tanácsa létrehozza a 

Kormányközi Munkacsoport a transznacionális vállalatok 

és emberi jogok témájában 

Cél: kötelező érvényű eszköz kifejlesztése a 

multinacionális vállalatok tevékenységei szabályozására 

az emberi jogok védelme érdekében

Ma támogatja: 800 civil szervezet és számos állam, 

főként nem európai országok, de például Vatikán igen



ENSZ egyezmény folyamat

Kormányközi Munkacsoport ülései 2015 és 2016

2017 október, Genf: a MCSP harmadik ülése, az 

egyezmény elemeinek megvitatása 



ENSZ egyezmény és az 
EU

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának  EU-s tagjai2014-ben az 

egyezmény létrehozását kezdeményező  határozat ellen 

szavaztak

2015-ben az EU nem vett részt a tárgyalásokon

2016-ban már részt vett, 2017-ben részt vett, de megpróbálta 

blokkolni a folyamatot

↔ Az EU nyomatja a „szabadkereskedelmi egyezményeket” 

és a Multilaterális Befektetési Bíróságot (MIC) – ez utóbbira 

5,4 milliárd eurót szánna évente

Európai Parlament viszont pozitív szereplő: több 
határozatban is támogatta a folyamatot (250 EP képviselő). 
Az idei genfi ülésszakon is pozitív szerepel játszott a jelenlévő 
Lola Sanchez EP-képviselő.



Üzenjünk Brüsszelnek és 
Genfnek!

Orbán Viktor évértékelő, 2017 február:

2017 a lázadás éve lesz:

„Mi lázadtunk először, amikor úgy döntöttünk, hogy 

hazaküldjük az IMF-et, elszámoltatjuk a bankokat, 

megadóztatjuk a multikat, és felszámoljuk a 

devizahiteleket.”

Magyarország: ENSZ Emberi Jogok Tanácsa tagja 2017-

2019 – lehetőség

Ennek ellenére Magyarország nem vett részt a 

kormányközi munkacsoport 2017. októberi, harmadik 

ülésszakán :(



Újabb lépés a multik 
büntetlenségének vége felé

Bár az EU (majd az az utolsó napon az USA) megpróbálta 

blokkolni a folyamatot, végül sikerrel zárult a 2017. októberi 

ülésszak.

Folytatás 2018-ban: már az egyezmény szövegvázlatának 

tárgyalásaival



Mit tehetünk mi?

A téma napirenden tartása, a kormány és az EU noszogatása

Csatlakozás a Treaty Allience felhívásához:
http://www.treatymovement.com/statement

A civil társadalom már megtette 

javaslatát:
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-

content/uploads/2017/10/Treaty_draft-EN.pdf

http://www.treatymovement.com/statement


 
 
 

Köszönöm a figyelmet!

fidusz@mtvsz.hu
www.mtvsz.hu
#BindingTreaty

http://www.mtvsz.hu/
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