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Tárgy: Magyarország támogassa a transznacionális vállalatok és emberi 
jogok ügyével foglalkozó Kormányközi Munkacsoport beszámolóját az 
ENSZ Emberi Jogi Tanácsában  
 
Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Kérjük, hogy Magyarország delegációja támogassa a transznacionális 
vállalatok és az emberi jogok kérdésével foglalkozó Kormányközi 
Munkacsoport beszámolóját az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának március 9-i 
ülésén. 
 
Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa azzal a céllal hozta létre ezt a kormányközi 
munkacsoportot, hogy megalapozza egy jogilag kötelező érvényű 
egyezmény létrehozását a multinacionális vállalatok tevékenységei 
szabályozására az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. 
 
Az egyezmény létrehozása rendkívül sürgető. A nemzetek feletti vállalatok 
nagy hatást gyakorolnak az állampolgárok életére Európában és a Föld 
más részein egyaránt. A tíz legnagyobb multinacionális vállalatnak nagyobb 
a bevétele, mint a legszegényebb 180 országnak. Ezek a vállalatok számos 
országban sértik meg a munkajogi és szociális normákat, környezetvédelmi 
szabályokat. Egyre több az olyan eset, amikor a multinacionális vállalatok 
által pénzelt fegyveresek a helyi társadalmakért és természeti 
erőforrásokért küzdő civil aktivisták életét veszélyeztetik. 2015-ben 185 
ember vesztette életét a világon, mert fellépett a termőföld, az erdők vagy a 
folyók megvédése érdekében. Hondurasban éppen ma egy éve ölték meg 
Berta Cáceres helyi környezetvédő aktivistát, aki a holland és finn 
fejlesztési bankok által finanszírozott Agua Zarca vízerőmű ellen küzdött. 
 
A döntően nemzetközi nagyvállalatok kezében összpontosuló pálmaolaj-
ellátási lánc mentén jelentkező problémák jól szemléltetik, hogy milyen 
hatással van az emberi jogokra, ha teret engedünk egy-egy szektorban a 
multinacionális vállalatoknak, amelyek a minél nagyobb nyereség elérését 
tűzik ki célul. A pálmaolajat döntően Indonéziában és Malajziában állítják 
elő, ahol az őslakosokat elűzik saját, hagyományos módon művelt 
földjeikről, hogy olajpálma-ültetvényeket létesítsenek helyette. A helyi 
lakosokat munkásként alkalmazzák az ültetvényeken, ahol bizonytalan 
munkakörülmények mellett nagyon nehéz munkát végeznek, amiért igen 
alacsony fizetést kapnak. A gyakran szabályozatlan tulajdonviszonyok 
közepette virágzik a korrupció, gyakoriak a kisajátításból eredő konfliktusok 
és az erőszakos cselekmények. Ezen problémákért jelenleg nem vonhatók 
felelősségre a nagyvállalatok.  
 



          

 

Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Magyarország kormánya többször hangoztatta elkötelezettségét a 
multinacionális vállalatok káros tevékenységei elleni fellépésre. Az ENSZ 
Emberi Jogi Tanácsában most hazánknak lehetősége van, hogy aktívan 
hozzá járuljon a nemzetek feletti vállalatok megregulázásához. A magyar 
fellépés azért is fontos, mert az Európai Unió nem támogatja egyértelműen 
a kötelező egyezmény létrehozását. 
 
A fentiek alapján kérjük, hogy a magyar delegáció egyértelműen támogassa 
a vállalatok és emberi jogok ügyében dolgozó Kormányközi Munkacsoport 
beszámolóját, hogy jöjjön létre egy kötelező érvényű nemzetközi 
egyezmény a témában.  
 
Március 9-én üzenjünk azt Brüsszelnek és Genfnek: Magyarország az 
emberek oldalán áll a multinacionális vállalatok jogsértéseivel szemben! 
 
 
Munkájához sok sikert kívánva, 
 
    Üdvözlettel: 
 

       
      

Dr. Farkas István Tamás 
ügyvezető elnök 

Magyar Természetvédők Szövetsége 
 

 
Budapest, 2017. március 2. 
 
 


