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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. 

Gázfáklyák égetése



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

Beszámoló a 2016-os ülésről idén márciusban az ENSZ 

Emberi Jogi Tanácsában

2017 október, Genf: a MCSP harmadik ülése, az 

egyezmény elemeinek megvitatása 

az elnök Ecuador várha-

tóan júniusban terjeszti 

be a tervezetet



ENSZ egyezmény és az EU

Az Európai Unió és országai a létrehozáskor ellenezték 

a Kormányközi Munkacsoport munkáját

Fokozatosan megengedőbb álláspont (nem vett részt -> 

megfigyelő -> résztvevő?)

Európai Parlament felhívta az EU-t és az államokat, 

hogy mielőbb alakítsák ki a jogilag kötelező eszközt a 

multinacionális vállalatok tevékenységei szabályozására 
'EU priorities for the UN Human Rights Council sessions in 2017-European Parliament 

resolution of 16 March 2017 on EU priorities for the UN Human Rights Council sessions 

in 2017 (2017/2598(RSP))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0089&language=EN&ring=B8-2017-0189


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
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