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Eszköztár az EgyEnlőségért
váRosi módszEREk
A RAsszizmus EllEn

bEvándorlók tanácsa

a tElEpülés az alábbi funkciókban jElEnik mEg:
• demokratikus intézmények,
• szabályalkotó,
• munkáltató,
• szolgáltató,
•	 megrendelő.

az Eccar tízpontos akciótErvE:

1	 Éberen	a	rasszizmus	ellen.

2	 A	rasszizmus	és	a	diszkrimináció	felmérése,	a	helyi	intézkedések	monitorozása.

3	 A	rasszizmus	és	a	diszkrimináció	áldozatainak	támogatása.

4	 Több	részvételi	lehetőség	és	jobban	informált	lakosok.

5	 A	település	mint	az	esélyegyenlőségi	gyakorlatok	aktív	támogatója.

6	 A	település	mint	az	esélyegyenlőséget	tiszteletben	tartó	munkáltató	és	szolgáltató.

7	 Tisztességes	hozzáférés	a	lakhatáshoz.

8	 Oktatással	a	rasszizmus	és	a	diszkrimináció	ellen.

9	 A	kulturális	sokszínűség	előmozdítása.

10	Gyűlölet-bűncselekmények	és	konfl	iktuskezelés.
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A	programot	az	ETC	Graz	koordinálta,	és	az	alábbi	partnerekkel	valósította	meg:
Stockholmi Egyetem (Svédország),
Padovai Egyetem, Emberi Jogi Központ – HRC Padova (Olaszország),
Európai	Alkotmányjogi	Központ	–	CECL	(Görögország),
Másság	Alapítvány	–	NEKI	(Magyarország),
CIDALIA	(Spanyolország),
Európai	Városok	Koalíciója	a	Rasszizmus	Ellen	(ECCAR).
UNESCO:	az	ICCAR	tagja

Szerkesztők:	Isabella	Meier,	Ingrid	Nicoletti,	Klaus	Starl,	Paul	Lappalainen.

2.	kiadás,	2017.	február,	Graz–Stockholm–Potsdam

Az	Eszköztár	az	egyenlőségért	az	Európai	Bizottság,	az	UNESCO,	az	Európai	Városok	Koalí-
ciója	a	Rasszizmus	Ellen	(ECCAR),	az	Open	Society	Foundation	–	At	Home	in	Europe,	az	ETC	
Graz,	valamint	Bécs,	Bern,	Bologna,	Esch-sur-Alzette,	Ghent,	Graz,	Potsdam,	Rotterdam	és	Zü-
rich	városának	támogatásával	valósult	meg.

E kiadvány az Európai Unió Jogok, egyenlőség és állampolgárság (REC) programjának pénzügyi 
támogatásával valósult meg (ADPOLIS JUST/2014/RDIS/AG/DISC/8084). A kiadvány tartalmá-
ért az ETC Graz és partnerei kizárólagos felelősséget viselnek, és nem tükrözik az Európai Bi-
zottság nézeteit.
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bEvEzEtés

Az	Eszköztár	az	egyenlőségért	egy	kézikönyv,	amely	segítséget	nyújt	a	településeknek	abban,	
hogy	sikeres	helyi	politikát	fogalmazzanak	meg	a	rasszizmussal	vagy	faji	alapú	megkülönbözte-
téssel	szemben,	vagy	fejlesszék	a	már	meglévőket.	Az	eszköztár	tapasztalati	alapon	nyújt	se-
gítséget	módszerek,	 intézkedések	 teljesítéséhez	a	 tervezéstől	 a	hatás	méréséig	bezárólag.	A	
kézikönyv	tartalma	európai	önkormányzati	dolgozóktól	szerzett	ismereteken	nyugszik.

Célunk	az	volt,	hogy	a	lehető	legpontosabban	fogalmazzuk	meg	javaslatainkat.	Kérjük,	tekintsen	
úgy	írásunkra,	mint	más	településbeli	kollégáinak	tapasztalatára,	és	vegye	át	belőle	azt,	ami	az	
ön	települése	számára	hasznos	lehet.

Az eszköztár létrehozása nem lett volna lehetséges azok nélkül a helyi hivatalnokok nélkül, akik 
megosztották	velünk	tapasztalataikat,	tudásukat	és	idejüket.	Az	ECCAR	és	a	szerkesztők	ezúton	
köszönik	meg	a	részt	vevő	városoknak	a	hozzájárulásukat	és	vendégszeretetüket,	különösen	az	
alábbiaknak:

AgiaVarvara (Görögország)
Athén (Görögország)
Barcelona	(Spanyolország)
Bécs	(Ausztria)
Berlin	(Németország)
Bern	(Svájc)
Bilbao	(Spanyolország)
Bologna	(Olaszország)
Botkyrka	(Svédország)
Budaörs	(Magyarország)
Castilla-LaMancha	(Spanyolország)
Esch-sur-Alzette	(Luxemburg)
Ghent	(Belgium)

Graz (Ausztria)
Madrid (Spanyolország)
Malmö (Svédország)
Nantes	(Franciaország)
Pécs (Magyarország)
Potsdam	(Németország)
Rotterdam (Hollandia)
Santa Cruz (Spanyolország)
Sevilla (Spanyolország)
Toulouse (Franciaország)
Torino (Olaszország)
Valencia (Spanyolország)
Zürich	(Svájc)



Alapítás

Gyakorlat

Utánkövetés

Miért fontos?

5

Előszó

Az	ECCAR	Eszköztár	az	egyenlőségért	című	kiadványa	két	helyi	szakpolitikai	modellt	mutat	be	
annak	illusztrálására,	hogy	hogyan	valósítható	meg	a	helyi	önkormányzati	választásokon	részvé-
telre	nem	jogosult	lakosok	minimális	politikai	részvétele.

Az	egyik	megközelítés	a	jelen	fejezetben	olvasható	bevándorlók	választott	tanácsa,	amely	a	cél-
csoport	által	formálisan	megválasztott,	konzultációt	végző	tanács	felállítására	törekszik.

A	másik	megoldás	a	következő	fejezetben	olvasható	bevándorlók	állampolgársági	fóruma,	amely	
a	polgárok	közötti	párbeszédre	épül,	és	részvételi	fórumként	lehetőséget	ad	a	kiválasztott	témák	
megvitatására	az	érdekelt	bevándorolt	lakosokkal.

Az	alábbi	táblázatban	összefoglalt	előnyök	és	hátrányok	listája	segít	annak	eldöntésében,	hogy	
mely	megközelítés	illik	jobban	településéhez:

+ Szabadon dönti el, milyen témát tár-
gyal.
–	Az	 ajánlásokat	 eljuttatja	 a	 helyi	 ön-
kormányzathoz, de a település nem 
köteles	 azokat	 fi	gyelembe	 venni	 és	
megvalósítani.

A	 képviselet	 logikáját	 követi:	 az	 alap-
gondolat	 az,	 hogy	 kompenzálja	 a	
harmadik országok állampolgárainak 
hiányzó	 választójogát	 azzal,	 hogy	 le-
hetőséget	ad	képviselők	választására.

+	Az	önkormányzat	előzetesen	eldönti,	
miről	legyen	szó.
+ Világos hatáskörrel rendelkezik arra, 
hogy egy adott üggyel kapcsolatban 
intézkedéseket	 dolgozzon	 ki;	 erősebb	
elkötelezettség	 az	 ajánlások	 megvaló-
sítása	terén.

A	 részvétel	 logikáját	követi:	a	polgárok	
párbeszédére,	 részvételére	 kíván	 ala-
pozni.	

Mindenki,	 aki	 úgy	 érzi,	 hogy	 érinti	 egy	
téma,	 részt	 vehet	a	megbeszélésen.	A	
fórum	 lehetőséget	 ad	 emberek	 széles	
körének	meghívására	és	bevonására.

bEvándorlók választott 
tAnáCsA

bEvándorlók 
állampolgársági fóruma
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bEvándorlók választott tanácsa
A	bevándorlók	tanácsa	olyan	eszköz,	amely	a	politikai	képviselet	minimumát	hivatott	biztosítani	
azoknak	az	embereknek	a	településen,	akik	állampolgárságuk	miatt	nem	jogosultak	részt	venni	a	
helyi	önkormányzati	választásokon.	A	fejezetben	ismertetett	tanács	konzultatív,	települési	szinten	
létrehozott	szerv,	amelynek	tagjait	a	célcsoport	formálisan	választja	meg.	Ennek	felállítása	erősíti	
a	társadalmi	és	politikai	részvételt,	lehetőséget	ad	a	tapasztalatcserére	és	arra,	hogy	együtt	dol-
gozzanak	a	lakosság	együttéléséért.

Egy	ilyen	tanács	nem	pótolhatja	a	választójogot,	viszont	segít	abban,	hogy	a	település	lakosait	
széles	körben	aktivizálja	és	bevonja	a	települést	érintő	kérdések	megvitatásába	és	döntésébe.

A	faji	megkülönböztetés	valamennyi	formájának	kiküszöböléséről	szóló	nemzetközi	egyez-
mény	(CERD)	1.	cikkének	(1)	bekezdése	szerint	a faji megkülönböztetés kifejezés olyan 
különbségtételt, kizárást, megszorítást vagy előnyben részesítést jelent, amelynek 
alapja a faj, a szín, a leszármazás, a nemzetiségi vagy etnikai származás, és amely-
nek célja vagy eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, vagy a köz-
élet bármely más terén az emberi jogok és alapvető szabadságjogok elismerésének, 
egyenrangú élvezetének vagy gyakorlásának megsemmisítése vagy csorbítása.

A különbségtétel (distinction)	azt	 jelenti,	hogy	egy	személy	valamely	tulajdonsága	(pél-
dául	vallása,	nyelve	stb.)	miatti	megkülönböztetésére	strukturális	szintű	igazolást	adunk.	
Ennek	ellentéte	az	egyenlőség.	Ez	egyszerre	állapot	és	folyamat.
A kizárás (exclusion)	egyet	jelent	az	emberi	jogokhoz	való	hozzáférés	és	az	azokkal	élés	
megtagadásával.	Az	EU	a	Nemzetközi	Munkaügyi	Szervezet	által	 elfogadott	 társadalmi	
kizárás	fogalmát	ültette	át,	kiszélesítve	azt,	hangsúlyozva,	hogy	akkor	kerül	sor	erre,	ami-
kor	valaki	azért	nem	tud	részt	venni	vagy	hozzájárulni	a	társadalom	működéséhez,	mert	
„polgári,	politikai,	szociális,	gazdasági	és	kulturális	jogait	megtagadják	tőle”.	A	meghatáro-
zásból	kitűnik,	hogy	a	„kizárás	számos	probléma	együttes	következménye;	 ilyen	lehet	a	
munkanélküliség,	az	alacsony	képzettség,	az	alacsony	jövedelemszint,	a	szegényes	lak-
hatás,	a	kedvezőtlen	egészségi	állapot	és	a	család	széthullása”.	A	 részvétel	az	emberi	
jogok	előfeltétele,	de	egyben	azok	célja	is.	A	kizárás	ellentéte	a	befogadás	(inclusion).
A megszorítás (restriction)	az	emberi	jogok	gyakorlásának	korlátozását	jelenti.	Ennek	po-
zitív	megfelelője	az	egyenlő	esélyek	megléte.
Előnyben részesítés alatt	azt	értjük,	hogy	egy	személyt	„a	faj,	bőrszín,	etnikai	hovatarto-
zás,	származás,	születés,	vallás	vagy	nyelv	alapján	kedvezőbb	helyzetbe	hoznak	a	meglévő	
hátrányok	kiküszöbölése	érdekében”.	A	fogalom	pozitív	megfelelője	az	egyenlő	bánásmód.
A	faji	alapú	megkülönböztetés	ellen	sikeresen	fellépő	intézkedéseknek	tehát	az	előnyben	
részesítés	négy	fajtájához	kell	hozzájárulnia.
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A diszkriminációval szembeni fellépés tehát az egyenlőség, a befogadás, az egyenlő 
esélyek és az egyenlő bánásmód biztosításával jár.

A bevándorlók tanácsa a	település	életében	való	aktív	részvétel	biztosításával	küzd	a	hát-
rányos	megkülönböztetés	ellen.

A	Polgári	és	politikai	jogok	nemzetközi	egyezségokmánya	a	választásokon	való	részvétel	és	az	
azokon	való	indulás	jogát	az	állampolgárokra	szűkíti.	Az	Európa	Tanács	ugyanakkor	elő	kívánja	
mozdítani	az	állampolgársággal	nem	bírók	részvételét	is	(lásd	Európai	egyezmény	a	külföldiek	
helyi	közéletben	való	részvételéről).	A	harmadik	országbeli	személyek	néhány	EU-tagállamban	
megkapták	a	 jogot	 a	helyhatósági	 választásokon	 való	 részvételre,	 továbbá	az	uniós	polgárok	
jogosultak	más	uniós	tagállamok	helyi	önkormányzati	választásain	részt	venni.

kontExtus

A	következő	fejezet	a	bevándorlók	 tanácsának	 létrehozásában	és	mindennapi	munkájában	
részt	vevő	személyekkel	készített	interjúk	alapján	készült.	Az	interjúalanyok	Grazban	(Ausztria),	
Athénban	(Görögország)	dolgoztak,	továbbá	köszönjük	a	Potsdam	(Németország)	városától,	
valamint	a	Rajna-vidék-Pfalz	tartományban	működő,	migrációval	és	integrációval	foglalkozó	
tanácsadó	szervek	ernyőszervezeteként	működő,	németországi	AGARP	Arbeitsgemeinschaft	
der	Beiräte	für	Migration	und	Integration	in	Rheinland-Pfalz	kapott	információkat	is.
Németország	 és	Ausztria	 azok	 közé	 az	 európai	 ország	 közé	 tartozik,	 ahol	 a	 harmadik	 or-
szágbeli	állampolgárok	nem	jogosultak	a	helyi,	 regionális	vagy	nemzeti	választásokon	való	
részvételre.

Athén körülbelül 130 000 nem uniós országból származó lakosnak ad otthont, ami a lakosság 
majdnem	17	százaléka.
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Miért fontos?

miért fontos?

Miért kedvező a településnek?
•  Mivel ismeri és megérti a bevándorló lakosok félelmeit és szükségleteit, a tanács támogatni 

tudja	a	helyi	döntéshozókat.
•	 	Javaslataival	 támogatja	az	önkormányzatot	 (a	politikusokat	és	az	 igazgatásban	dolgozókat	

is),és	közvetítő	szerepet	tölt	be	a	hatóságok	és	a	bevándorlók	közössége	között.
•	 	A	választójogból	kiszorult	lakosok	számára	pozitív	visszajelzést	ad.
•	 	Folyamatos	kommunikációs	csatornát	 jelent	a	 település	és	nem	állampolgár	 lakosai	között,	

ugyanis:
–	 	bővíti	a	lakosok	ismereteit	a	település	politikai	és	igazgatási	rendszeréről;
–	 javítja	a	politikusok	és	közszolgák	tudását	a	szavazásra	nem	jogosultakról;
–	 	a	lakosok	jobban	megértik	a	hatóságok	szabályait	és	döntéseit,	és	nagyobb	valószínű-

séggel	fogják	azokat	betartani.
•	 	A	tanács	gyakorlati	javaslatokat	fogalmaz	meg	a	település	integrációs	politikájának	tényleges	

megvalósításához.
•	 	Egymás	megismerése	egy	konstruktív	munkahelyzetben	segít	az	egymással	szemben	meg-

lévő	előítéletek	lebontásában.

Miért kedvező a bevándorlóknak?
•	 		A	tanács	–	korlátozott	–	politikai	képviseletet	biztosít	azok	számára,	akik	egyébként	a	politikai	

folyamatból	kirekesztődnek.
•	 	Felhívja	a	helyi	önkormányzat	fi	gyelmét	a	bevándorlók	félelmeire,	szükségleteire.
•	 	A	bevándorlók	közvetlenül	fogalmazhatják	meg	véleményüket,	álláspontjukat.
•	 	Biztosítja,	hogy	a	bevándorlók	és	közösségeik	 jobban	és	közvetlenebbül	 tájékozódjanak	a	

politikai	és	adminisztratív	folyamatokról	és	programokról.
•	 	A	politikában	jártas13	emberek	aktív	szerepet	játszhatnak	a	települési	politikában.
•	 	A	tanács	politikai	entitásként	lép	fel	ajánlásai,	párton	belüli	és	kívüli	lobbitevékenysége	révén.
•	 	A	 tanács	 képes	 a	 bevándorlók	 sikeres	 integrálódásról	 vallott	 nézőpontjainak,	 ajánlásainak	

közvetítésére.	Erőfeszítéseik	láthatóbbá	válnak.
•	 	Előmozdítja	a	bevándorlók	jogainak	érvényesülését.
•	 	A	bevándorlók	láthatók	lesznek	mind	a	politikában,	mind	a	társadalomban.
•	 	A	lakosság	a	tanács	által	szervezett	programok,	ötletek	kedvezményezettje.
•  A tanácsban betöltött szerep ugródeszka lehet a politikai karrier felé, ha az abban dolgozó 

személy	állampolgárságot	kap.
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Miért	kedvező	a	településnek?

koRlátok

A	tanácsadó	szerv	létrehozása	nem	helyettesítheti	a	szabályos	választásokon	gyakorolható	vá-
lasztójogot.	Ez	konzultatív	szerv,	amely	legfeljebb	arra	alkalmas,	hogy	a	bevándorlókat	hallható-
vá	és	láthatóvá	tegye,	és	e	jellegénél	fogva	a	politikai	döntéshozatalra	gyakorolt	hatása	nagyon	
korlátozott.	A	tanács	továbbá	nem	vállalhatja,	hogy	az	emberek	egyéni	ügyeiben	eljár,	és	nem	
tudja	megkönnyíteni,	lebontani	a	bürokrácia	korlátait	sem,	amellyel	a	bevándorlók	gyakran	szem-
besülnek;	 a	 tanács	e	 keretek	 között	 dolgozhat.	E	 korlátozott	 hatáskörök	miatt	 a	 tanács	 tagjai	
szembesülhetnek	a	célcsoportból	jövő	csalódottsággal.
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Tervezés, érintettek bevonása

AlApítás

tErvEzés; érintEttEk bEvonása
Hálózatépítés

Létesítsen	kapcsolat	azokkal	a	bevándorlókkal,	akik	a	kezdeményezést	segíteni	szeretnék.	Hoz-
zon	létre	egy	hálózatot	a	bevándorlók,	azok	szervezetei	és	a	helyi	NGO-k	között.

Politikai támogatás

Találjon	és	győzzön	meg	politikusokat	az	ügy	fontosságáról.

Hozzon létre munkacsoportot!

Alakítson	ki	munkacsoportot,	amelynek	tagjai	elég	motiváltak	és	kitartók	ahhoz,	hogy	eljuttassák	
a	folyamatot	a	végeredményig,	és	készen	állnak	arra,	hogy	kapcsolatépítési,	lobbi-	és	tárgyalási	
tevékenységet	végezzenek	a	csoporton	belül	és	a	helyi	szervekkel	is.	Hívja	meg	a	bevándorlók	
különböző	csoportjait.
A	csoportnak	rendszeresen	kell	találkoznia,	és	ki	kell	alakítania	a	tanács	specifi	kus	feladataira	és	
hatásköreire	vonatkozó	koncepcióját.

1

2

3

Eltérő	nézetek	és	meglátások	a	mun-
kacsoport	 tagjai	 között,	 konfl	iktusok	 a	
bevándorlók	és	szervezeteik	között.

Vegyen be olyan tagokat tapasztalt 
civil	 szervezetekből,	 akik	 közvetítők	
lehetnek.	 Legyenek	 kulcsfontosságú	
szereplők,	 akik	 alkalmasak	 erre	 a	 fel-
adatra.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok
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konCEpCió
Vegye fi gyelembe a releváns jogszabályokat

A	helyi	önkormányzat	jogköreit	meghatározó	jogszabályok	képezik	a	tanács	megalakítására	és	
formájára	vonatkozó	keretet.	Figyeljen	a	választási	szabályokra!

Dolgozza ki a tanács alapító okiratát

Vitassák	meg	és	tárgyaljanak	a	tanács	által	gyakorolt	 jogokról	és	teljesítendő	kötelességekről.	
Jussanak	konszenzusra	a	szervezet	célját	és	eljárásait	illetően.
Az	alapító	okiratnak	az	alábbiakat	kell	tartalmaznia	(táblázat):

Az	 újonnan	 bevándoroltaknak	 általá-
ban kevés tudásuk és tapasztalatuk 
van	 a	 település	 politikai	 struktúráit	 és	
eljárási	szabályait	illetően.

A	munkacsoport	tagjainak	fl	uktuációja.

Vonjon	 be	 olyan	 bevándorlókat,	 akik	
hosszabb	ideje	a	településen	élnek,	és/
vagy	jól	ismerik	a	helyi	politika	világát,	
illetve	olyan	NGO-kat,	amelyek	tapasz-
talatra tettek szert a hatóságokkal való 
együttműködésben.

Ezzel meg kell barátkoznia, legyen rá 
felkészülve	–	e	megbízatás	önkéntes.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok
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konCEpCió
Végrehajtás, jogok és kötelezettségek
Ajánlott	feladatok:
•	 	a	helyi	hatóságoknak	nyújtott	tanácsadás	elemzések,	ajánlások	és	közlemények	révén;
•	 	a	bevándorlók	tájékoztatása	a	település	politikájáról,	stratégiákról,	ütemtervekről;
•	 	a	bevándorlók	érdekképviselete;
•	 	békés	együttélés	biztosítása;
•	 	a	bevándorlók	tájékoztatása	a	tanács	tevékenységéről;
•	 	éves	beszámoló	közzététele	a	szervezet	tevékenységéről	és	ajánlásáról;
•	 	az	egyenlő	jogok	és	lehetőségek	fontosságának	kiemelése	a	települési	tevékenysége-

ket	illetően.

Ajánlott	jogok:
	A	tanács	megbízatását	leggyakrabban	a	bevándorlók	érdekeit	érintő	ügyekre	korlátozzák.

Tipp:	Figyeljen	arra,	hogy	a	bevándorlók	érdekeinek	értelmezése	döntő	 jelentőségű	
lehet	annak	megítélésében,	hogy	a	szervezet	valóban	érdekképviseleti	intézmény	vagy	
csak	kirakatszervezet.	Számos	tanács	alapokmánya	tartalmazza	az	érdekképviseletet,	
magában	foglalva	a	bevándorlókat	érintő	valamennyi	ügy	megoldását,	hiszen	lényegé-
ben	a	település	minden	döntése	hat	a	bevándorolókra	is.	A	képviseletet	azzal	lehet	a	
legjobban	elfogadottá	és	hatékonnyá	tenni,	ha	a	rájuk	gyakorolt	lehetséges	hatásokat	
is	fi	gyelembe	veszik,	bármilyen	típusú	ügyről	van	szó.	Így	például:	a	közlekedés	és	a	
mobilitás	nem	fogható	fel	kizárólag	őket	érintő	kérdésként,	viszont	a	valóságban	azok	
a településrészek (kerületek) helyzete, amelyekben a bevándorlók nagy része kedve-
zőtlenebb	helyzetbe	kerül	a	közlekedési	ellátottság	okán,	igenis	őket	érintő	probléma.

•	 	Az	 írásos	 állásfoglalások	 és	 javaslatok	 bemutatásának	 joga.	 Ezeket	 az	 imputokat	 a	
releváns	települési	hatóság	vegye	fi	gyelembe,	és	válaszolja	meg	előre	meghatározott	
időn	belül.

•	 	Jog	arra,	hogy	hozzájussanak	a	helyi	önkormányzat	minden	előírásához,	jegyzőköny-
véhez,	jogszabálytervezetéhez	és	jogalkotási	javaslatához.

•	 	Jog	arra,	hogy	részt	vegyenek	a	település	hivatalos	bizottságaiban	és	szerveiben.
•	 	A	település	kötelessége,	hogy	tájékoztassa	a	tanácsot	és	fi	gyelembe	vegye	a	vélemé-

nyét,	amikor	regionális	vagy	állami	szintű	jogszabálytervezetet	kell	véleményeznie.
•	 	A	településnek	be	kell	vonnia	a	tanácsot	a	projektjei,	kezdeményezései	kidolgozásába.
•	 	A	tanács	kérésére	a	polgármester	köteles	egy	ügyet	a	közgyűlés	elé	tárni.
•	 	Felszólalási	jog	a	közgyűlésben	(legalább	évente	egyszer,	az	éves	beszámoló	ismerte-

tésekor).
•	 	Kérelmek	előterjesztése	a	települési	tanács	felé.



Miért fontos?

Alapítás

Gyakorlat

Utánkövetés

15

Koncepció

Aktív és passzív választójog
Határozza	meg,	hogy	ki	jogosult	szavazni	és	kire	lehet	szavazni.
A	bevándorlók	tanácsa	arra	szolgál,	hogy	politikai	részvételi	lehetőséget	teremtsen	azok-
nak	a	bevándorlóknak,	akik	nem	jogosultak	a	helyi	önkormányzati	választásokon	szavazni.	
Szűk	értelemben	ez	azt	jelenti,	hogy	csak	a	harmadik	országbeli	(nem	uniós)	személyek	
szavazhatnak,	illetőleg	lehetnek	jelöltek	a	tanács	megválasztásakor.1

Hátrány: A	fenti	megszorítás	nehézséget	 jelenthet	abban,	hogy	megfelelően	képzett	 je-
lölteket	 találjanak.	A	 tanács	 elveszíti	 továbbá	 a	 tapasztaltabb	 tagjait,	 amikor	 a	 politiká-
ban	 érdekelt,	 régóta	 ott	 élő	 lakosok	 állampolgárságot	 igényelnek	 és	 kapnak,	 és	 ezzel	
elveszítik	 a	 részvételi	 jogot.	A	 viszonylag	 frissen	 érkezettek	 kevésbé	 ismerik	 a	 telepü-
lés politikai rendszerét, és kevesebb kapcsolatuk vagy hálózatuk lehet, ami visszaveti a 
lobbitevékenységet.	Az	ország	nyelvét	megtanulni	szintén	időt	igényel.

A	képzett	emberek	megtartása	miatt	fontolja	meg	a	következőket	(nem	teljes	lista):
•	 	választójog	biztosítása	a	harmadik	országbeli	állampolgároknak,	és	passzív	választó-

jog	nekik	és	minden	állampolgárságot	szerzett	személynek	(akik	másként	kiszorulnak	a	
tanácsból,	mivel	jogosultak	a	hivatalos	helyi	önkormányzati	választásokon	részt	venni);

•	 	aktív	és	passzív	választójog	biztosítása	mindenkinek,	aki	nem	állampolgár,	beleértve	
az	uniós	polgárokat	is;

•	 	aktív	választójog	biztosítása	a	harmadik	országbeli	állampolgároknak,	passzív	válasz-
tójog	a	harmadik	országbelieknek	és	az	állampolgárságot	szerzetteknek;	a	bevándorló	
hátterű	 állampolgároknak;	 e	 csoportok	mindegyikének	 és	 a	 gyermekeiknek;	minden	
állampolgárnak;

•	 	aktív	választójog	biztosítása	a	harmadik	országbeli	állampolgároknak	és	az	állampol-
gárságot	elnyerteknek;	a	bevándorlóknak;	e	csoportok	mindegyikének	és	gyermekeik-
nek.

A	tanácsnak	végső	soron	meg	kell	őriznie	azon	természetét,	hogy	politikai	részvételt	biz-
tosító	 szervezet	maradjon	 a	 választójogot	 nem	élvező	bevándorlók	 számára,	 így	 ezt	 a	
célcsoportot	kell	megtartania	domináns	pozícióban	(például	úgy,	hogy	a	tanácsbeli	helyek	
többségét	harmadik	országbeli	állampolgároknak	tartja	fent).

Szabályzat
A	szabályzatnak	rendeznie	kell	az	alábbi	kérdéseket:
•	 	tagság,	a	tagság	feltételei	és	az	újraválasztás	lehetősége	(ideértve	az	elnökét);
•	 	találkozások	(gyakoriság:	legalább	havonta	egyszer);	a	gyűlés	összehívásának	joga;
•	 	a	döntéshozatali	eljárásszabályai;
•	 	személyzet,	az	igazgatásért	felelős	iroda	feladata.

1	Az	EU	joga	szerint	a	másik	országba	bevándorolt	uniós	polgároknak	jogukvan	azon	állam	helyi	önkormányzati	válasz-
tásain	részt	venni,	ahol	élnek.	Az,	hogy	a	harmadik	országból	jövő	bevándorlók	megkapják-e	ezt	a	jogot,	a	tagállamok	
mérlegelésétől	függ.
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Konzultatív	céllal	(jogi	vagy	más	segítség	végett)	szakértőket	is	meg	lehet	hívni.

A választás napja, a választási eljárás, választás, választási eredmények
A	választásoknak	a	rendes	helyi	önkormányzati	választások	napján	kell	megtörténniük,	és	
ugyanazt	az	eljárást	kell	követniük.

Névjegyzék
A	választásért	felelős	szervnek	választási	névjegyzéket	kell	összeállítania.

Tipp:	A	 névjegyzék	 összeállítása	 kihívás	 lehet	 az	 adatvédelmi	 kérdések	 és/vagy	 az	
adatok	hiánya	miatt.	Ha	a	külföldi	állampolgárok	mellett	más	is	jogosult	szavazni,	akkor	
nekik	is	regisztrálniuk	kell	magukat.

Feladatlista a bevándorlók tanácsa számára:
Belső:
•	 	munkaterv	kidolgozása,	határidők	meghatározása;
•	 	rendszeres	találkozások	szervezése;
•	 	adatbázis	készítése	és	fenntartása	a	bevándorlókról	és	szervezeteikről;
•	 	kapcsolatépítés	a	település	érintett	szereplőivel,	helyi	civil	szervezetekkel	és	más	szervekkel.

A	helyi	hatóságok	és	politikusok	megszólítása
•	 	anyagok	(jegyzőkönyvek)	átvizsgálása	és	átvilágítása;
•	 	felkészülés	a	közgyűlés	találkozóira;
•	 	állásfoglalások,	javaslatok,	ajánlások	kidolgozása	és	a	helyi	önkormányzathoz	való	eljuttatá-

sa;
•	 	aktív	részvétel	a	bizottságokban,	szervekben	és	máshol;
•	 	lobbizás	és	hálózatépítés.

A	település	bevándorlóinak	megszólítása
•	 	hálózatépítés,	látogatások	és	tapasztalatcsere	a	bevándorlók	és	a	diaszpórában	élők	szerve-

zeteivel;
•	 	ajánlások,	vélemények	összegyűjtése	és	eljuttatása	a	településnek;
•	 	a	bevándorlóközösségek	tájékoztatása	a	tanácsról	és	feladatairól;
•	 	projektek,	események	kidolgozása,	szervezése	és	végrehajtása;
•	 	a	választások	előkészítése,	 tájékoztatás	a	választásról	és	arról,	hogy	ki	 indulhat,	kampány	

szervezése;
•	 	a	közösségek	aktív	részvételének	előmozdítása,	az	érdekek	koordinálása.
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A	település	lakosságának	megszólítása:
•	 	PR-tevékenység;
•	 	vélemények	és	állásfoglalások	megjelentetése	a	helyi	lapokban;
•	 	a	bevándorlókat	érintő	kérdésekről,	projektekről,	eseményekről	adott	tájékoztatás.

A meglévő jogszabályok, szabályzatok megváltoztatása

Érje	el,	 hogy	a	 települési	 önkormányzat	 és	a	bevándorlók	 tanácsa	 közötti	 együttműködésben	
szereplő	jogok,	eljárási	szabályok	a	városi	jogszabályok	és/vagy	szabályzatok	részévé	váljanak.

A költségvetés kiegészítése

Adminisztráció: az	 interjúalanyok	szerint	 legalább	egy	teljes	munkaidőben	foglalkoztatott	mun-
katársra	van	szükség	tízezer	képviselt	személy	után	(vagyis	ahol	például	harmincezer	szavazó	
van,	három	ilyen	állás	kell).	Erre	van	szükség	a	megfelelő	elérés	és	a	tájékoztató	tevékenységek	
sikeréhez.
Adjon	hozzá	körülbelül	30	százalékot	a	költségeihez	a	projektek,	tájékoztató	anyagok,	a	tanács-
tagok	költségtérítése	és	az	események	miatt.
Gondoskodjon	egy	könnyen	megközelíthető	helyen	fekvő	irodáról,	ahol	számítógépek,	telefonok	
és	internet	is	van.

Elnök: komoly	kihívás,	hogy	az	önkéntes	alapon	dolgozó	 tanács	 tagjai	politikai	eredményeket	
mutassanak	fel.	Az	olyan	emberek,	akiknek	teljes	munkaidejű	állásból	kell	magukat	fenntartani-
uk	(sőt	annál	többet	kell	dolgozniuk,	mivel	a	harmadik	országbeli	állampolgárok	nehézségekkel	
szembesülnek	a	munkakeresés	terén),	nincs	idejük	politikai	tevékenységre,	hálózatépítésre	és	
a	fontos,	de	időigényes,	a	bevándorlókat	megszólító	programokra.	Egy	vagy	két	részmunkaidős	
tanácsbeli	pozíció	legyen	fi	zetett,	hogy	segítse	őket	ebben.

Tárgyalások

Lobbizzon	és	tárgyaljon,	hogy	a	kezdeményezése	többségi	támogatást	élvezzen,	és	megkapja	a	
szükséges	többséget	a	tanács	felállításához.

6

7

8
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A	 javaslat	 ellenzői	 nem	akarják,	 hogy	
a	bevándorlók	beleszólást	kapjanak	a	
település	irányításába.

A politikusok és a hatóságok szkeptiku-
sak	vagy	helytelenítik	az	ötletet.

Az az ellenérv, hogy a településnek 
nincs	elég	erőforrása.

Az az ellenérv, hogy a településnek 
sürgetőbb	 feladatai	és	problémái	van-
nak.

Hosszú	 távú	 tudatosságnövelés	minél	
szélesebb	körben,	oktatás.

Vonja	be	őket	a	munkacsoportba;	tájé-
koztassa	valamennyi	párt	képviselőit	a	
kezdeményezésről.
Nem	az	 50	 százalék	 plusz	 egy	 fő	 tá-
mogatás megszerzése a cél, hanem a 
helyi	 hatóságok	meggyőzése.	Ez	 job-
ban	 megalapozza	 a	 tanács	 későbbi	
munkáját.

Ez téves érv, mivel a tanácsot nagyon 
kis	költségvetéssel	 is	 fel	 lehet	állítani,	
sőt	a	 település	a	 tanács	szakértelmé-
vel	nyer.
Érje	 el,	 hogy	 a	 tanács	 költségvetése	
az	éves	költségvetési	tervben	fi	x	helyet	
kapjon.

A	bevándorlók	is	szakértők,	és	a	taná-
cson	keresztül	együtt	szeretnének	mű-
ködni	a	településsel.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok

Koncepció
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A	 helyi	 önkormányzati	 szervek	 úgy	
döntenek,	felszámolják	a	tanácsot.

Folytasson párhuzamos tárgyalásokat 
a	 regionális	 (tartományi)	 szintű	 szer-
vekkel,	ha	erre	országában	 lehetőség	
van,	 és	 próbálja	 meg	 a	 tanácsot	 egy	
ilyen	 szintű	 jogszabályra	 alapozni.	 A	
tanács	 regionális	 (tartományi)	 szintű	
megalapozása	biztosítja	annak	függet-
lenségét.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok

Fenntarthatóság

fEnntarthatóság
Jogi megalapozás

Szülessen	önkormányzati	döntés	a	tanács	felállításáról.
A	tanács	fenntarthatósága	azzal	érhető	el	a	legjobban,	ha	annak	megalapítására	a	regionális	jog	
lehetőséget	ad.	Az	az	ideális,	ha	a	tanács	létrehozása	minden	olyan	településen	kötelező,	ahol	
meghaladja	az	ezer	főt	a	harmadik	országbeli	állampolgárok	száma.

9
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gyAkoRlAt
A helyi választási szervek megbízása

A bevándorlók tanácsának megválasztását a rendes helyhatósági választásokkal együtt érdemes 
megtartani.	Ezért	a	helyi	választási	szervre	hárul	az	a	feladat,	hogy	a	tanács	megválasztásának	
adminisztrációjáról	 is	gondoskodjon,	például	a	választói	névjegyzék	megírásával,	a	szavazás-
ra	jogosultak	tájékoztatásával,	a	jelöltek	listájának	hivatalossá	tételével	vagy	épp	a	szavazatok	
megszámlálásával.

A bevándorlók közösségének tájékoztatása

Az	első	választás	alkalmával	érdemes	munkacsoportot	felállítani	az	alábbi	feladatokra:	beván-
dorlók	és	szervezeteik	tájékoztatása	a	választásról,	az	eljárásról,	a	listaállításról	stb.	Ezután	ezt	
a	feladatot	átveheti	a	már	megválasztott	és	egyben	leköszönő	tanács.	

Tipp:	Ajánlatos	sokféle	jelöltet	állítani,	így	férfi	akat	és	nőket,	fi	atalokat	és	időseket	egyaránt,	
különböző	 hátterű,	 vallású,	 politikai	 meggyőződésű	 embereket.	 Lépjen	 kapcsolatba	 velük,	
használja	a	megfelelő	csatornákat	(a	nőket	például	egy	női	szervezeten	keresztül	érje	el).

10
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Gyakorlat

Jelöltekkel szembeni elvárások:
Van	elég	időm?
A	tanács	rendszeresen	ülésezik.	Ez	azonban	a	munkateher	kisebb	részét	jelenti,	időigényes	
tevékenység	például	az	események	szervezése,	állásfoglalások	írása,	lobbizás,	kapcsolat-
építés.	A	rendezvényekre	és	programokra	esténként	vagy	hétvégén	lehet	sort	keríteni.

Milyen	képesítés,	végzettség	szükséges?
Elkötelezettség,	felelősségvállalás,	nyitottság,	csapatban	dolgozás	képessége	és	lojalitás	
a	többi	taggal	szemben,	a	kritika	elfogadásának	képessége,	a	konfl	iktusok	érzelemmentes	
úton	való	kezelése,	kompromisszumkészség.

A választáson indulók legyenek tisztában azzal, hogy politikai tevékenységet fognak vé-
gezni,	és	mandátumuk	teljes	időtartamára	különböző	kötelezettségeik	lesznek	(különösen	
ilyen	a	megbeszéléseken	való	részvétel).

További követelmények az elnökkel szemben:
Politikai	 tudás	és	képességek,	a	helyi	struktúrák	és	politikai	világ	 ismerete,	hídszerep	a	
bevándorlói	közösségek	és	a	tagok	eltérő	nézőpontjai	között,	a	tanács	álláspontjának	is-
mertetése	és	tárgyalásokon	való	képviselete.
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Gyakorlat

Nem	 minden	 bevándorló	 szerepel	 a	
névjegyzékben.

Adatvédelmi	 kifogások	 a	 névjegyzék	
kapcsán	(különösen	az	első	választás-
kor).

A település bevándorlóközössége nem 
ismeri	eléggé	a	tanácsot.

Nem	találnak	megfelelő	jelölteket	vagy	
nincsenek	megfelelő	listák.

Ha	nincs	elérhető	adatbázis,	 gyűjtsön	
adatokat	a	közösségektől.

A helyi választási szervek általában 
rendelkeznek adattal az állampolgár-
ságról, de az állampolgárok esetleges 
bevándorlói	hátteréről	nem.	Ha	a	har-
madik országbeli állampolgárok mellett 
más	csoportok	 is	 jogosultak	szavazni,	
akkor	kérje	meg	őket,	hogy	regisztrál-
janak	a	névjegyzékbe.

Könnyen	elérhető	adminisztratív	 iroda	
létrehozása;	 a	 bevándorlók	 megszó-
lítása,	 a	 bevándorlók	 szervezeteinek	
megkeresése és informálása a tanács 
feladatairól.

Elérés:	a	migránsközösségek	és	szer-
vezeteik meglátogatása, motiválás 
arra,	hogy	írjanak	listát	és	kampányol-
janak	a	választásért.
Szervezzen a közösségekben beszél-
getéseket	 különböző	 témákban,	 mint	
például:	 „Mit	 jelent	 jelöltnek	 lenni?	Mi-
lyen	képesítésre	van	szükség?”
A	jelölteknek	politikai	tapasztalattal	kell	
rendelkezniük, ismerniük kell a helyi 
politikai	 struktúrákat,	 legyenek	 nyelvi	
készségeik, és élvezzék a közösség 
bizalmát.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok
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Az adminisztrációs iroda felállítása

Nyisson	egy	könnyen	elérhető	helyen	lévő	irodát

Képzett	személyzet	megtalálása. Keressen olyan bevándorlót, akinek 
van	tapasztalata	a	projekt-	és	személy-
zetmenedzsment területén, szervezési 
készségei vannak, és ismeri a helyi po-
litikát	és	igazgatási	rendszert.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok
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Gyakorlat
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Választások

Alacsony	részvételi	arány.
A bevándorlók (és közösségeik) nem 
motiváltak a részvételre, mert kérése-
iket	jó	ideje	fi	gyelmen	kívül	hagyják,	az	
emberek	úgy	érzik,	a	 részvétel	 időpo-
csékolás.

Az a kritika, hogy az alacsony részvé-
teli	arány	miatt	nem	legitim	a	tanács.

A	 település	 feladata:	 népszerűsítse	 a	
választást a település hivatalos csa-
tornáin	 keresztül,	 kérje	 ki	 a	 tanács	
véleményét azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan	érje	el	a	célcsoportot	 (például	
az	 információk	 lefordítása	 különböző	
nyelvekre,	azok	terjesztése).
A	 tanács	 feladata:	 a	 célcsoport	 eléré-
se, kampány, a tanács feladatainak és 
lehetőségeinek,	 valamint	 a	 választá-
sok	előnyeinek	ismertetése.	Mutasson	
inspiráló példákat és sikeres életutakat 
a	közösség	számára.

Más közvetlen demokratikus intézmé-
nyek (például népszavazások) ese-
tében még kisebb a részvételi arány, 
azokat	mégsem	kérdőjelezik	meg.	A	ta-
nács csupán tanácsadó és a részvételi 
lehetőséget	biztosító,	és	nem	jogalkotó	
szerv.
Még ha kevesen is vesznek részt, ez 
még	 mindig	 demokratikusabb	 útja	 a	
választásból kizártak képviseletének 
megoldására, mint hogy általuk meg 
nem	 választott	 személyek	 állítsanak	
jelölteket	a	számukra.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok
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A	jelöltek	kizárólag	egy-egy	etnikumra	
kiterjedő	listát	állítanak	össze.

Igyekezzen	 növelni	 a	 tudatosságot,	
és	építsen	kapcsolatokat	a	különböző	
bevándorlói	közösségek	között.	Fogal-
mazza meg, hogy a politikai igények 
erősebbek	 lesznek,	 ha	 nem	 egy-egy	
etnikai	csoporthoz	 társítják	majd	őket,	
hanem közös problémaként kezelik 
őket.	Ilyen	közös	pont	lehet	például	az	
etnikai diszkrimináció és a rasszizmus 
leküzdése.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok

nApi munkA
Rendszeres találkozások
Ajánlatos,	hogy	a	tanács	legalább	havi	rendszerességgel	üljön	össze	–	de	lehetőleg	még	gyak-
rabban	–,	hogy	minden,	az	integrációval,	lakhatással	kapcsolatos	kérdést	meg	tudjanak	vitatni.	
A	tanácselnök	vezeti	a	megbeszélést,	a	végén	ajánlásokat,	javaslatokat	tesznek	a	település	felé.

Ajánlások, javaslatok az önkormányzat felé
A	tagok	egyezzenek	meg	olyan	ajánlásokról,	javaslatokról,	amelyeket	el	tudnak	juttatni	az	önkor-
mányzathoz.	Az	elnök	felel	azért,	hogy	a	megbeszélések	a	megegyezés	irányába	haladjanak.

Javasolt,	 hogy	 elsőként	 reális	 célokat,	 kezdeményezéseket	 tűzzenek	 ki	 maguk	 elé,	 amelyek	
konkrét	eredmények	elérésére	alkalmasak	(például	egy	többnyelvű,	 tanároknak	szóló	 informá	-
ciós	csomag	kidolgozása,	amely	a	tanárok	és	szülők	közötti	kommunikáció	javítását	célozza).	A	
korlátozott	célok	elérése	hozzájárul	a	csapatszellem	erősítéséhez	és	segít	a	települési	szervek	
és	a	tanács	közötti	közös	tisztelet	és	bizalom	kiépítésében.

Fontos,	hogy	a	tanács	tevékenységével	kapcsolatban	lévő	és	települési	szolgáltatásokat	végző	
szerveket	rendszeresen	tájékoztassák	a	tanács	tevékenységéről,	hogy	támogatást	szerezzenek.	
Szervezzen	 rendszeres	 találkozásokat,	 keressen	 fel	 különböző	 szolgáltatókat	 és	 hatóságokat	
(például	a	rendőrséget),	mivel	a	támogatásuk	szükséges	lehet	a	céljaik	eléréséhez.

Gyakorlat
Napi	munka
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A	célcsoport	megszólítása

utánkövEtés

Fontos,	hogy	a	tanács	tevékenysége	ne	csupán	a	havi	megbeszélésekre	korlátozódjon,	hanem	
egyidejűleg	az	alábbi	feladatokat	is	elvégezze:
•  kapcsolattartás a bevándorlókkal és szervezeteikkel, a közösségek szervezeteivel, támogató 

szervekkel;
•	 	migránsok	szervezeteinek	meglátogatása,	részvétel	az	eseményeiken;
•	 	információ	a	tanácsról	és	a	feladatairól;
•	 	kapcsolatépítő	rendezvények,	konferenciák	és	fi	gyelemfelhívó	programok	szervezése;
•	 	tanácsadás,	eltérő	érdekek	közötti	mediálás;
•	 	a	bevándorlók	érdekeinek	képviselete;
•	 szakértői	feladatok	ellátása.

kihívások mEgoldási jAvAslAtok

Probléma, hogy a tanácsnak mint kon-
zultatív	szervnek	nincs	végrehajtó	jog-
köre	 és	 nem	 hozhat	 kikényszeríthető	
döntéseket.	 A	 tanács	 jogkörei	 nagy-
részt attól függenek, hogy maga a tele-
pülés	milyen	jogokat	ruház	rá.

Tárgyaláson	 érje	 el,	 hogy	 a	 képvise-
lő-testület	 ülésein	 felszólalhassanak,	
kérelmeiket	előterjeszthessék	(lásd	elő-
zőleg:	a	koncepció	kidolgozása	–	vég-
rehajtás,	jogok	és	kötelezettségek).
A	konzultatív	státus	egyik	előnye,	hogy	
a	tanács	teljes	mértékben	szabadon	fe-
jezheti	ki	a	véleményét.
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A	 tanács	 javaslataira	 nem	 fi	gyelnek	
oda

A bevándorlók tanácsának ülései nyil-
vánosak,	 de	 senki	 sem	 vesz	 rajtuk	
részt.

A	munkaterv	elkészítése.

Keresse meg a nyitott és lehetséges 
támogatást	 nyújtó	 politikai	 csoportok	
tagjait.	Gondoljon	arra,	hogy	a	nagyobb	
pártok	 félnek	 a	 szavazatvesztéstől,	
ezért	 kezdje	 a	 könnyen	 végrehajtható	
javaslatokkal.
Készüljön	fel	a	tanácsülésekre.
Fogalmazzon	meg	javaslatokat.
Építsen	hálózatot	más	tanácsadó	szer-
vekkel, és tegyenek közzé (ha lehet) 
közös	javaslatokat.
Legyen	 proaktív	 és	 kezdeményező	 a	
javaslatok	 megfogalmazásában:	 ezek	
ne csupán a helyi eseményekre adott 
reakciók	legyenek.

Tartsa	meg	az	üléseket	különböző	hely-
színeken	 (például	 egy	 hivatalos	 épü-
letbe	nehéz	bejutni),	például	úgy,	hogy	
rotálódva látogat meg migránsszerve-
zeteket.
Legyen	személyes	 kapcsolata	az	egy-
házakkal,	 civilekkel,	 kulcsszereplőkkel	
stb.

Legyen	 kapcsolatban	 a	 célcsoporttal,	
és	 kérdezzen	 rá	 javaslataikra,	 benyo-
másaikra,	ötleteikre,	hogy	javítsa	a	be-
vándorlók	mindennapi	 életét.	 (Például:	
Milyen a lakhatási helyzete? Hogy érzik 
magukat a gyermekei az iskolában? 
Van, hogy valamilyen fontos információt 
nehezen ért meg? Ha igen, hol?)

A	célcsoport	megszólítása
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Kevés	 az	 erőforrás	 a	 napi	 munka	 el-
végzéséhez	 (például	 ajánlások,	 ál-
lásfoglalások	 előkészítése	 és	 meg-
fogalmazása, a közösségek elérése, 
hálózatépítés	és	lobbizás).

A helyi nyelv ismerete nem elég ahhoz, 
hogy	 technikai,	 jogi,	politikai	szövege-
ket	megértsenek.
A	tanács	tagjai	tapasztalatlanok	a	helyi	
politikai	folyamatok	tekintetében.
Bürokrácia.

A	nők	képviselete	alacsony.

Eltérő	érdekek	és	vélemények	a	külön-
böző	 közösségeket	 képviselő	 tanács-
tagok	között.

A	település	oldaláról:	megfelelő	erőfor-
rások	 biztosítása	 a	 tanács	 számára,	
hogy	a	szakértelméből	profi	tálni	tudjon.	
A	magas	színvonalú	munka	elégséges	
erőforrásokat	kíván.	Egy	körülbelül	két-
százötvenezer	 fős	 településen	 három	
teljes	 munkaidejű	 pozíció	 kell	 ennek	
ellátásához.	Javasolt	ezeket	úgy	meg-
osztani,	 hogy	 az	 adminisztratív	 irodá-
ban	 legyen	két	 teljes	munkaidejű	állás	
és	 két	 részmunkaidős	 a	 tanács	 tagjai-
nak.	 Legyenek	 anyagilag	 támogatott	
tagsági	pozíciók	is.

Tájékoztassa	a	bevándorlókat,	szerve-
zeteiket	és	a	lehetséges	jelölteket	azok-
ról	a	végzettségekről,	amelyek	egy	tag	
számára	fontosak	lehetnek.
Vitassák meg, hogy az állampolgárrá 
váló bevándorlók is lehessenek-e vá-
laszthatók (a tanács egy kisebb részé-
be).
Vitassák meg, hogy a tapasztalt poli-
tikusok (például a korábbi tagok, akik 
állampolgárságért folyamodtak) vissza-
térhetnek-e	mint	coachok.

Aktívan	szólítsa	meg	a	női	szervezete-
ket,	és	bátorítsa	őket	a	részvételre.

Hálózatépítés	 más	 tanácsokkal,	 hogy	
közös	 állásfoglalásokat	 és	 ajánlásokat	
dolgozzanak	ki.
Az elnök feladata az érdekek egymás-
sal	való	ütköztetése	is.

A	célcsoport	megszólítása
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A	tanácstagok	különböző	politikai	ere-
je,	 erőforrása,	 befolyásolási	 képessé-
ge.
Az	adminisztratív	szerv	túlzott	szerepet	
játszik	a	döntéshozatalban.

A	tanácstagok	nem	járnak	el	az	ülések-
re.

Csalódottság	és	nem	 teljesülő	elvárá-
sok	 a	 bevándorló	 lakosság	 részéről;	
támadások	a	tagok	iránt.

Lépjen	 kapcsolatba	 a	 településen	 élő	
bevándorlókkal.

Hívja	meg	a	helyi	NGO-k	tagjait	a	meg-
beszélésekre, amelyek semleges köz-
vetítő	szerepet	tölthetnek	be,	vagy	mo-
derálhatnak.	Dolgozzon	ki	tréningeket	a	
tanács	tagjai	számára.

A település vegye komolyan a tanácsot 
és	 ajánlásait,	 hogy	 részvételre	 ösztö-
nözze	őket.
A tanácsban az elnök emlékeztesse a 
tagokat	a	kötelességeikre	és	felelőssé-
gükre.

Hívja	 fel	 a	 fi	gyelmet	 a	 tanács	 korláto-
zott	 jogkörére:	a	 tanács	a	be		ván		dor		ló	-
kö  zösségek azon fóruma, amely ké-
réseket fogalmazhat meg – nem több, 
nem	kevesebb.	Azt	kommunikálja,	ami	
a	gyakorlatban	elérhető,	és	mutassa	be	
eredményeiket	 különböző	 rendezvé-
nyeken.

Ügyfélfogadási	 idő	 az	 irodában,	 és	 a	
nyilvánosság	 számára	 is	 elérhető	 ülé-
sek.
Ezeket	 tartsa	 meg	 különböző	 szerve-
zetek	 helyszínein,	 igazságos	 rotációs	
rendszerben (nem kizárva egyetlen kö-
zösségi	csoportot	sem).

A	célcsoport	megszólítása
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A	jobboldali	pártok	növekvő	népszerű-
sége;	a	pártok	azon	félelme,	hogy	a	tá-
mogatásuk	szavazatvesztéshez	vezet.	
Egyes	politikai	csoportok	meg	akarják	
szüntetni a tanácsot, vagy azzal vádol-
ják,	hogy	terroristacsoportokkal	műkö-
dik	együtt.

A	tanácstagok	eltérő	véleményen	van-
nak, esetleg a bevándorlóközösségek 
mint	csoportok	különböző	nézetet	val-
lanak.

Lobbizás	és	 intenzív	együttműködés	a	
jó	pozícióban	lévő	politikusokkal	és	po-
litikai	erőkkel.
Szakmai,	magas	színvonalú	munka.
Annak	biztosítása,	hogy	a	 tanácsot	 jól	
ismerje	a	 lakosság	(legyen	bevándorló	
vagy	sem).
Megvalósítható	ajánlások	megfogalma-
zása.

Az elnök feladata, hogy a megbeszélé-
seket	mederben	tartsa,	és	hogy	ajánlá-
sokat	 tudjanak	 megfogalmazni	 a	 tele-
pülés	felé.	Tegye	egyértelművé,	hogy	a	
kompromisszumok	szükségszerűek,	és	
hogy	a	tanács	általában	jobb	helyzetben	
van,	ha	egységes	hangon	szólal	meg.	A	
tanácson	 belüli	 együttműködéstől	 füg-
getlenül a képviselt csoportok, közössé-
gek	maguk	 döntenek	 arról,	 hogy	 saját	
érdekeiket	hogyan	mozdítják	előre.	Itt	is	
koncentráljon	a	közös	érdekekre.

A	célcsoport	megszólítása
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a sikEr fő tényEzői
Az	interjúalanyok	szerint	ezek	az	alábbiak:

•	 	Jogszabály	határozza	meg	az	együttműködés	kereteit	(egyértelműen	meghatározva	a	
képviselő-testületre	vagy	helyi	politikusokra,	az	igazgatásra	vagy	a	tanácsra	irányadó	
jogokat	és	kötelességeket).

•	 	A	polgármester	a	tanáccsal	való	együttműködést	prioritásnak	tekinti,	és	legalább	egy	
alkalmazottat	kijelöl	ennek	biztosítására.

•	 	Hozzáértő	tagok	és	személyzet.

•	 	Elégséges	erőforrás	a	színvonalas	munkához.

•	 	Rendszeres	és	gyakori	találkozások	(legalább	havonta).

•  Politikai akarat, hogy a nem állampolgár lakosok tanácsát települési, demokratikus kö-
telezettségnek	és	ne	jószolgálatnak	tekintsék.

•	 	Folyamatos	információáramlás	a	település,	a	tanács	és	a	képviseltek	között.

•	 	Szoros	kapcsolat	a	releváns	tevékenységeket	végző	szolgáltatókkal,	mivel	támogatá-
suk	fontos	a	célok	eléréséhez.

•	 	A	helyi	szerveknek	komolyan	kell	venniük	a	tanácsot.	A	másik	oldalról	viszont	a	tanács-
nak	kell	minőségi	munkát	végeznie,	hogy	a	település	komolyan	vegye	őt	és	munkáját.

•	 	A	tagok,	különösen	az	elnök	aktivitása.

A	siker	fő	tényezői
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Hatás és kimenetel

hatás és kimEnEtEl
•	 	A	tanács	a	település	bevándorlóközösségeinek	érdekeit	képviseli	és	közvetíti.	A	döntéshozók	

jobban	megismerik	az	igényeket,	döntéseik	és	programjaik	ezt	tükrözik.	A	tanács	ajánlásait	
és	javaslatait	elfogadják.	A	képviseltek	meggyőződnek	arról,	hogy	érdekeik	jobban	képviselve	
vannak,	és	hogy	a	tanács	tevékenysége	javított	a	mindennapi	élethelyzetükön.

•	 	A	hatás	eléréséhez	nem	elég	a	bevándorlók	problémáinak	és	véleményének	meghallgatása.	
A	településnek	valós	lépést	kell	tennie	a	problémák	megoldása	érdekében.

•	 	A	tagokat	a	döntéshozók	komolyan	veszik.	Komolyan	megvitatják	javaslataikat,	és	felhívják	a	
tanácsot	arra,	hogy	fogalmazza	meg	álláspontját.

•	 	A	tanács	komoly	és	konstruktív	megbeszéléseket	 folytat,	és	a	bevándorlók	és	közösségeik	
számára	fontos	kérdéseket	vesz	napirendre.

•	 	A	tanács	ajánlásait	átültetik	a	gyakorlatba.
•	 	A	tanács	ajánlásai	hatékony	és	átfogó	antidiszkriminációs	stratégiákhoz	vezetnek.
•  A döntéshozók tisztában vannak az általuk elfogadott szabályok nem állampolgár lakosokra 

gyakorolt	hatásaival.	A	döntések	ennek	megfontolását	mutatják.
•	 	A	kisebbségi	csoportok	tagjai	úgy	érzik,	képviselve	vannak.
•	 	Nő	a	részvételi	arány	a	tanács	megválasztásakor.
•	 	A	bevándorlók	javulást	tapasztalnak	a	mindennapi	életükben.
•	 	Egyenlő	esélyek	előmozdítása,	javítása	és/vagy	elérése.
•	 	Jobb	együttműködés	a	bevándorlók	közösségei	között.

Javasolt	a	hatáselemzést	kérdőíves	úton	elvégezni,	amelyet	a	teljes	populáción	elvégzett	kérdő-
ívezés	egészíthet	ki.
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Források és példák

források és példák
UNESCO: Harc	a	rasszizmus	és	diszkrimináció	ellen	–	Jó	gyakorlatok	azonosítása	és	cseréje	a	
városok	koalíciójában
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002171/217105e.pdf

EU Alapjogi Ügynöksége: Közös kormányzás eszköztára
http://fra.europa.eu/en/joinedup/about

Graz (Ausztria): Bevándorlók	Tanácsa	
http://www.graz.at/cms/beitrag/10025961/414913/

Eljárási szabályok (németül):
http://www.graz.at/cms/dokumente/10023927_414913/585a01e5/GO%20MigrantInnenbeirat.pdf

Tartományi törvény a bevándorlói tanácsok létrehozásáról Stájerország osztrák államban 
(németül):
http://www.graz.at/cms/dokumente/10023927_414913/4eb477e0/Landesgesetz%201999_
Einrichtung_.pdf

Lipcse (Németország): Bevándorlók	Tanácsa	(németül)
http://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/fachbeiraete/migrantenbeirat/#

Potsdam (Németország): Bevándorlók	Tanácsa	(németül)
http://www.potsdam.de/content/migrantenbeirat-der-landeshauptstadt-potsdam

Freiburg (Németország): Bevándorlók	Tanácsa	(németül)
http://www.freiburg.de/pb/site/freiburg_mundenhof/node/413950/Lde/migrantenbeirat.html

Rajna-vidék-Pfalz (Németország): tartományi migrációval és integrációval foglalkozó 
tanácsadó	szervezetek	ernyőszervezete:	AGARP	Arbeitsgemeinschaft	der	Beiräte	für	Migration	
und	Integration	in	Rheinland-Pfalz,	Germany:	ellenőrzőlisták,	alapító	okirata,	minta	stb.:	http://
agarp.de/index.html
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Források és példák

Nantes (FR): Nantes	Tanácsa	a	Külföldiek	Állampolgárságáért
A	tanács	2003-as	létrehozását	az	előzte	meg,	hogy	a	nem	uniós	polgárok	nem	voltak	jogosultak	
a	franciaországi	helyi	önkormányzati	választásokon	szavazni.	Ez	erős	politikai	elhatározást	
szült.	A	CNCE	külföldieket,	városi	elöljárókat	és	szakértői	szerveket	tömörít,	és	fontos	eszköz	
a	párbeszéd	előmozdításában.	Támogatja	a	nem	EU-országbeli	és	nemrég	csatlakozott	
országokból	(Románia,	Bulgária)	érkező	személyeket,	hogy	aktív	szerepet	töltsenek	be	a	
város	életében,	és	hozzájáruljanak	az	egyenlőség	és	az	integráció	politikájához.	A	külföldiek	
állampolgárságának	megerősítése	a	közpolitika	szilárd	célja.	

Görögország több települése: Tanácsok a Települési Bevándorlóintegrációért
Minden	településen	működik	ilyen	tanács,	hogy	javaslatokat	fogalmazzon	meg	a	helyi	
közösségekbe	történő	integráció	kapcsán,	valamint	a	3852/2010.	törvény	78.	cikke	alapján.	Ezt	
2010-ben	fogadták	el,	és	azóta	különböző	településeken	más-más	formákban	kényszerítették	
ki;	egyes	esetekben	sikeresen,	másokban	kevésbé.

Stockholm (Svédország): Emberi jogok (svédül)
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Sa-arbetar-kommunstyrelsen-/
Kommunstyrelsens-rad-for-manskliga-rattigheter/

Toronto (Kanada): Méltányosság, Sokszínűség és Emberi Jogok Osztálya
http://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=d84ae03bb8d1e310VgnVCM1000007
1d60f89RCRD

San Francisco (USA): Emberi Jogi Bizottság
http://sf-hrc.org

San Francisco (USA): Szerződésfi gyelő osztály 
http://sfgov.org/cmd/how-comply-equal-benefi	ts-ordinance-0#item%201

New York City (USA): Emberi Jogi Bizottság
http://www.nyc.gov/html/cchr/html/home/home.shtml
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