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Közös nyilatkozat
„Emberi jogokat mindenkinek”

Alulírottak, a jelen közös nyilatkozat aláíró felei, törvényes felhatalmazásunknál
fogva, ezennel megerősítjük a Visegrádi Négyek együttműködésének alapvető
céljait és alapelveit, különös tekintettel egy, az emberi jogokat, az alapvető
szabadságjogokat és az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartó és
azokat védő demokratikus jogállam megalapítására.
Az együttműködés évei alatt a Visegrádi Négyek alapvető értékeivé ezek a
célkitűzések váltak. Mi mint emberi jogi biztosok, különösen fontos
kötelességünknek tekintjük ezen elvek betartását ellenőrizni és nyomon követni,
mivel ezek az értékek a demokrácia, a szabadság és a társadalom jólétének
alappillérei.
A Visegrádi Négyek együttműködése egy olyan szövetségként indult, amelyben
minden résztvevő állam támogatja a másikat a fent említett értékek
érvényesítésében. Ennek az „ígéretnek” a betartása azonban nem csupán az egyes
kormányok és minisztériumok feladata, hanem minden egyéb állami intézmény is
köteles megtalálni a módot arra, hogy ezt az együttműködést saját
meghatalmazásán és hatáskörén belül támogassa. A Visegrádi Együttműködés
országainak emberi jogi biztosai immár tizennégy éve rendeznek éves
megbeszéléseket. Az ombudsmanokat mindig az „emberek szószólóinak” tartották,
legyenek azok bármilyen származásúak vagy hátterűek; azonban az, hogy mi
minden ember jogait és szabadságjogait, különösen pedig a legkiszolgáltatottabb
emberekét védjük, a széles nyilvánosság körében nem mindig talál megértésre vagy
támogatásra. Erre azonban mi a demokratikus jogállam egyik legfontosabb
pilléreként tekintünk – azaz arra, hogy az ombudsman ezt a szerepet a nélkül
vállalhassa, hogy hatáskörének bármiféle korlátozását tapasztalná vagy őt e
tevékenysége okán bármely egyéb módon akadályoznák.
Ezért kell hangsúlyoznunk a független és önálló ombudsman meglétének
fontosságát, aki mindig legjobb képessége szerint próbálja ezen intézmény
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célkitűzéseit megvalósítani, azaz mindenkit megkísérel megvédeni a
közintézmények által tanúsított visszaélésektől, valamint folyamatosan őrködik az
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok betartása felett, illetve rendszeresen
felhívja azokra a figyelmet.
E célkitűzések megvalósítása során mi, a Visegrádi Négyek ombudsmanjai
elkötelezetten támogatjuk egymást az együttműködés erősítésében és a legjobb
gyakorlatok egymással való megosztásában. Ezen kívül azokban az esetekben és
helyzetekben, amikor a közvélemény vagy a politikai nyomás befolyásolhatja az
ombudsmani intézmény függetlenségét, vagy bármely egyéb módon korlátozza
vagy ellehetetleníti azt, hogy az emberi jogi biztos teljesítse a megbízását, egyedi,
konkrét támogatást is nyújtanak egymásnak.
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