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A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport
A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoportot 2012 januárjában hozta létre öt magyarországi civil
szervezet, hogy közösen dolgozzanak a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés érdekében. A
munkacsoport munkájában az alapító szervezetek képviselői mellett az e területen jártas szakemberek is
részt vesznek.

Céljaink
A munkacsoport fő célkitűzése a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása. Ennek érdekében az alábbi
célokért dolgozunk:
1. a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb állami fellépés jogszabályi és intézményi
feltételeinek megteremtése;
2. az áldozatok bátorítása a jogi eljárások megindítására;
3. a gyűlölet-bűncselekményekkel szemben elutasító társadalmi közeg kialakítása.

Rövidítések
Gybcs = gyűlölet- bűncselekmények
GYEM= Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport
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Stratégiai célok 2016-2019
CÉL 1: A hatékony állami fellépés jogszabályi és intézményi feltételeinek megteremtése
Alcélok

Sikerindikátorok

(1) A nyomozati munka
fejlesztése

Külső: Van egy kidolgozott nyomozati protokoll. A rendőri alapképzésben a
gybcs téma kellő részletességgel megjelenik. A rendőrök és ügyészek helyi
szinten is képzettek gybcs terén. A rendőrök érzékenyek a gybcs áldozatok
szempontjaira. Nő a nyomozás során megfelelően minősített esetek száma. A
rendőrök ismerik az előítélet indikátorokat, felismerik, illetve teljes körűen
feltárják azokat a nyomozás során. A rendőrség nem mulaszt el nyomozati
cselekményeket.
Belső: Van saját képzési stratégiánk, és ahhoz illeszkedő kidolgozott képzési
programjaink rendőröknek és ügyészeknek. Az anyagaink a rendőrség
rendelkezésére állnak.

(2) A rendőrségi
kommunikáció javítása

Külső: Gybcs-vel kapcsolatos információs oldal a rendőrség honlapján. A
rendőrség kommunikációs munkatársai gybcs téren képzettek. A rendőrség
kommunikációs munkatársai tisztában van a gybcs fogalmával, a kapcsolódó
tényállásokkal. A gybcs gyanúját felvető eseteken a rendőrség aktív és szakszerű
kommunikációt folytat. A rendőrségi kommunikáció nem áldozathibáztató. A
nyomozás lezárultáig a rendőrség nem tesz az előítéletes motivációt kizáró
nyilatkozatokat. A rendőrség kommunikációja az áldozati érdekekre érzékeny, és
a bűncselekmények bejelentésére ösztönöz.
Belső: Elkészül az elemezés a kommunikációs problémákról. Van egy kidolgozott
képzési programunk a rendőrség kommunikációs munkatársai számára. Saját
protokollunkban a kommunikációs kérdések is megjelennek. Az anyagaink a
rendőrség rendelkezésére állnak.

(3) A vádemelés és
ítélkezés javítása

Külső: Van egy kidolgozott ügyészségi protokoll a vádemelésre és
vádképviseletre. Nő a vádiratban és bírósági ítéletekben a helyesen minősített
esetek száma. Az indikátorok megjelennek a vádiratokban és a bírósági
ítéletekben. A bírák és az ügyészek szakszerűen járnak el. A bírák és ügyészek
érzékenyek a gybcs áldozatok szempontjaira. Az ügyészség és a bíróság aktívan
együttműködik a civilekkel. Az ügyészségi munka megítélésében nem a
váderedményességi szempont az elsődlegesen meghatározó.
Belső: Van közös álláspontunk az arányos büntetési tételekről és a közvetítés
használatáról gybcs-s ügyekben. Van saját képzési stratégiánk, és ahhoz
illeszkedő kidolgozott képzési programjaink ügyészeknek és bíráknak.

(4) Az adatgyűjtés
javítása

Külső: Kidolgozzák és bevezetik a gybcs statisztikai fogalmát. Az áldozat általi
minősítés megjelenik az adatgyűjtés során. Védett csoportok következetes
kezelése az adatgyűjtés során. Az adatgyűjtés valamennyi előítélet motiválta
bűncselekményre kiterjed. A rendőrségi, bírósági, ügyészségi adatok alapján
évente nyilvános összegző jelentés készül. A védett csoportok szerinti bontás
lekérdezhető a nyilvános BSR honlapon.
Belső: Van kidolgozott javaslatunk az adatgyűjtési reformjára. Az anyag a
rendőrség rendelkezésére áll.
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(5) A szakvonal
működésének javítása

Külső: A szakvonal tagjai közötti fluktuáció csökken. Az áldozatok a szakvonal
tagokhoz közvetlenül fordulhatnak. A szakvonal tagjainak rendszeresen frissített
elérhetősége elérhető a rendőrségi honlapon. A szakvonal tagjai nyitottak a
közvetlen hozzájuk fordulásra. A szakvonal országos koordinátor gybcs és
menedzsment szakértelemmel rendelkezik. A szakvonal céljai és működési
szabályai tiszták és nyilvánosan elérhetőek. Jó és rendszeres a szakmai kapcsolat
a GYEM-mel. A szakvonal tagok rendszeresen képzésen, szakmai
rendezvényeken vesznek részt. A szakvonal tagok kiválasztása során figyelembe
veszik a motivációt és a szakértelmet. A szakvonal tag munkabeosztása
figyelembe veszi a szakvonalbeli teendőket. Szakvonal tagjai továbbképzik a
rendőröket.
Belső: Rendszeresen kezdeményezünk találkozókat a szakvonal tagjaival, és
azokon részt veszünk. Proaktív kommunikációt folytatunk a szakvonal
koordinátorával. Szakmai fórum a rendőrséggel a szakvonalak hatékonyságának
javítása érdekében.

(6) Az áldozatsegítés
fejlesztése

Külső: Van gybcs specifikus áldozati útmutató, ami elektronikusan és a
rendőrőrsökön is elérhető. A rendőrségnek és az Áldozatsegítő Szolgálatnak
vannak együttműködési vagy szolgáltatási szerződései gybcs civilek
szervezetekkel. Az állami pályázatok a gybcs áldozatokat kiemelt célcsoportként
kezelik. Az áldozatok egyéni értékelése során következetesen végigviszik a gybcst, mint sérülékenységi szempontot. A rendőrök egyéni értékelésében az
áldozatok elégedettsége is szerepet játszik. Az áldozatsegítők gybcs témában
képzettek. Az Áldozatsegítő szolgálat együttműködik a gybcs civil szervezetekkel.
Belső: Proaktívan kommunikálunk az állami áldozatsegítő intézményrendszerrel.
Létrejön a munkakapcsolat más áldozatokkal foglakozó szervezetekkel.

CÉL 2. Az áldozatok bátorítása a jogi eljárások megindítására
Alcélok

Sikerindikátorok

(1) A hatóságok iránti
bizalom növelése

Külső: Nő a feljelentések száma. Nő a rendőrség pozitív megszólalásainak
száma gybcs ügyekben.
Belső: Sikeres ügyek, hatósági együttműködés kapcsán cikkek a GYEM honlapon
és sajtóközlemények sikeres esetekről, pozitív fejleményekről.

(2) Az áldozatok
tájékozottságának
növelése

Külső: Nő az áldozati csoportok körében tartott gybcs képzéseken,
eseményeken résztvevők száma. Nő az áldozati csoportok jogtudatosság (FRA
kutatás). Nő a gybcs témájú médiahírek száma.
Belső: Nő a honlapunk látogatottsága. Nő az áldozatok számára releváns és
könnyen érthető anyagok száma honlapunkon. Nő a GYEM-hez és a
tagszervezethez érkező áldozati megkeresések száma. Nő a GYEM által lefedett
védett csoportok köre.

(3) Áldozatok
bátorságának növelése

Külső: Nő a feljelentések száma. Nő a gybcs témájú médiahírek száma.
Belső: Pozitív kimenetelű ügyekről személyes áldozati történetek honlapunkon.
A GYEM-es kutatás kitér az underreportingra. Nő a GYEM-hez és a
tagszervezetekhez érkező áldozati megkeresések száma.
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(4) Áldozatok jogi
támogatásának bővítése

Külső: Nő a sértetti képviselőt igénybevevő áldozatok száma.
Belső: Nő a tagszervezetek által ellátott ügyek száma. A sértetti képviseletre
vonatkozó rész honlapunkon kiemelten jelenik meg.

CÉL 3. A gyűlölet-bűncselekményekkel szemben elutasító társadalmi közeg kialakítása
Alcélok

Sikerindikátorok

(1) A GYBCS fogalmának
megértetése

Külső: Nő a gybcs fogalmát magyarázó médiaanyagok száma és elérése. A gybcs
és a gyűlöletbeszéd fogalma elválik a közbeszédben.
Belső: Vannak érzékenyítő programjaik médiamunkások számára. Nő a gybcs
fogalmát magyarázó anyagaink mennyisége és elérése. Velünk kapcsolatban lévő
szervezeti partnerek száma nő.

(2) GYBCS-vel
kapcsolatos társadalmi
attitűdök megismerése.

Külső: Részletes ismeretek a GYBCS társadalmi értelmezése, a jogszabályok
ismerete, támogatottsága kapcsán.
Belső: Kidolgozott kutatási terv. GYEM vagy tagszervezetek pályázataiban a
kutatás megjelenik.

CÉL 4. A GYEM belső működésének javítása
Alcélok

Sikerindikátorok

(1) A működési keretek
tisztázása

Belső: Elfogadott SZMSZ.

(2) Az eredmények
mérhetővé tétele

Belső: Naprakész adatbázis a gybcs témájú médiamegjelenésekről. Naprakész
adatbázis az ismertté vált gybcs esetekről. Évente frissített adatok a hatóságok
munkájáról.

(3) A feladatok arányos
elosztása

Belső: Nincs túlterhelt tagja a csoportnak. Nincsenek váratlanul lemorzsolódó
tagok. A feladatok határidőre elkészülnek. Van felelőse a feladatoknak.
Feladatvállalások könnyen nyomon követhetőek (feladatlista).

(4) A célok
megvalósulásának
monitorozása

Belső: Stratégiai célok teljesülésének évenkénti felülvizsgálata. Éves működési
terv készül. Működési terv teljesülésének negyedévenkénti felülvizsgálata. Van a
feladatvállalások teljesülésének nyomon követésével megbízott munkatárs
(„hajcsár”). Feladatlista valamennyi feladatvállalást tartalmazza, rendszeresen
frissítésre kerül.

(5) A GYEM
eredményeinek jobb
kommunikációja

Külső: Nő a GYEM munkájával kapcsolatos médiamegjelenések száma.
Belső: Nő a GYEM és a tagszervezetek gybcs témájú tevékenységéről készült
hírek száma a honlapunkon. Nő a honlapunk látogatottsága. Negyedévente
kiküldött hírlevelek. Nő a hírlevél feliratkozók száma.
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