
Interjú Andreas Kiefer úrral,  
az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Kongresszusának 
főtitkárával

– 2010 óta Ön támogatja a 47 tagállam 
önkormányzatait képviselő Európa Tanács 
Helyi és Regionális Önkormányzatok Kong-
resszusa munkáját főtitkárként, hogyan látja, 
mennyire alakult át a Kongresszus azóta és 
milyen kihívások elé néz a jövőben?

– Mivel a Helyi Önkormányzatok Euró-
pai Chartáját mind a 47 tagállamunk ratifi-
kálta, számunkra a következő kihívás, hogy 
annak valamennyi intézkedésének végrehaj-
tását biztosítsuk az európai országokban, a 
„100% Charta” célunkkal. Másik nagyon fon-
tos célunk a nők és férfiak kiegyensúlyozot-
tabb arányú részvételének biztosítása a helyi 
és regionális önkormányzatokban, valamint 
hogy elősegítsük a polgárok és a fiatalok rész-
vételét a demokratikus folyamatokban. Ez 
együtt jár általában a demokratikus állam-
polgárság elősegítésével és közvetlen kapcso-
latban áll a radikalizáció elleni harccal, ami 
erőszakos szélsőségekhez vezethet és azok-
hoz az erőfeszítésekhez, amelyek a befogadó 
társadalmak építéséhez szükségesek. 

– Főtitkárként aktív részese az Európa 
Tanács és azon belül a Kongresszus gyökeres 
átalakításának, reformjának. Milyen hoza-
déka, mi a legnagyobb eredménye az új struk-
túrának?

– A Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusa a politikai prioritásaival kapcso-
latban kezdeményezett reformjaival és a mun-

kamódszereivel lehetővé tette számunkra, hogy 
az alapvető fontosságú küldetésünkre össz-
pontosítsunk, ami az európai helyi demokrá-
cia helyzetének megfigyelése a Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartája végrehajtásának 
elemzésén és a helyi és regio ná lis választások 
megfigyelésén keresztül. E reformnak köszön-
hetően képesek voltunk a monitoringot gyor-
sabb pályára és rendszeres alapokra helyezni 
és az emberi jogok védelmét elősegíteni a kor-
mányzat minden szintjén. Ez pedig másfelől 
erősítette a helyzetünket a regionális és helyi 
demokrácia ügyével kapcsolatos vezető intéz-
mények között. Az Európa Tanács reformjá-
nak a legfőbb eredménye az együttműködés 
és információcsere új kultúrájának megte-
remtése volt a szervezet különböző szerep-
lői között. Erre konkrét példa a Kongresszus 
aktív hozzájárulása az Európa Tanács cselek-
vési terveihez Ukrajna és Örményország ese-
tén a helyi demokrácia dimenziói mentén. 

– A Kongresszus főtitkáraként a Miniszte-
rek Bizottságával is aktív kapcsolatot ápol. 
Milyennek találja a központi kormányok és az 
önkormányzatok viszonyát? Van ebben vala-
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miféle európai, nemzetközi trend vagy nagy 
különbségek vannak országonként?

– Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány 
évben nagy erőfeszítéseket tettünk a regio-
nális önkormányzatok nagyobb autonómiája 
érdekében, a gazdasági válság negatívan hatott 
erre a fejlődési irányra. Sőt, néhány ország-
ban (például Törökországban) recentralizációs 
folyamatok figyelhetők meg, a kormányok 
csökkentik az önkormányzatok költségveté-
sét és számukat is. A fiskális és a költségve-
tési kontroll is növekedett a helyi és regioná-
lis önkormányzatok felett. Ez hátralépésnek 
tekinthető az általunk támogatott decentrali-
zációs folyamatokban. Mindazonáltal vannak 
ellentétes irányú fejlődések is: Portugáliá ban 
(ahol intenzív reform kezdődött a nemzeti 
és az az alatti területi szerkezetek közötti új 
kapcsolatrendszer következményeként) Belgi-
umban (ahol olyan reformra került sor 2013-
2014-ben, amely több autonómiát biztosít a 
településeknek és a régióknak), Grúziában 
(a parlament által 2014-ben elfogadott helyi 
önkormányzatokra vonatkozó átfogó területi 
és közigazgatási reform) és Ukrajnában (ahol 
a lassú helyi önkormányzati reform 2012 óta 
folyamatban van). Ezen országokban fontos 
pozitív irányú lépésekre került sor a decent-
ralizáció irányába.

– Önkormányzati szövetségként örömmel 
vesszük a monitoring látogatást a Helyi Önkor-
mányzatok Európai Chartája végrehajtásá-
ról, érvényesüléséről, jó hivatkozási alapot 
nyújt nekünk. Voltak-e említésre érdemes ese-
tek, amikor a monitoring látogatás és jelen-
tés valamilyen konkrét formában mutatko-
zott meg valamely országban?

– Számos pozitív eredményt lehet említeni, 
kezdve azzal, hogy a Charta ezáltal jobban a 
nemzeti jogrendszerbe épül. Például 2011-ben 
a monitoring látogatás következtében Észt-

országban világosabbá tették a törvényi sza-
bályozásban a helyi önkormányzatok műkö-
dési területét és feladatait és nagyobb költ-
ségvetési forrásokat is biztosítottak a helyi 
önkormányzatoknak. A Regionális Ügyek 
Minisztere tájékoztatott minket ezekről a 
változásokról egy évvel a monitoring láto-
gatás után. A tagállamok által alkotott kikö-
tések, záradékok fokozatos megszüntetése is 
pozitív eredménynek számít a teljes alkalma-
zás érdekében. Málta a 2010-es monitoring 
látogatásunk után 4 kikötést szüntetett meg 
2011-ben. A legújabb időkből Ukrajna példáját 
lehet megemlíteni, ahol a Kongresszus segéd-
kezett az Ukrán Alkotmányozó Bizottságnak 
az alkotmány reformjában, amely új decent-
ralizációs törvény kidolgozásához vezetett. 
Végezetül a Kongresszus ajánlásának közvet-
len következményeként a Norvég Parlament 

beillesztette alkotmányába a helyi demokrá-
ciát 2016 tavaszán.

– Korábban sokáig szerepelt a Régiós Charta 
a Kongresszus napirendjén. Hogyan látja a 
jövőt ebben a témában? 

– A Kongresszus 2008-ban fogadta el a 
„Regionális Demokrácia Európai Chartá-
já”-nak tervezetét, amit 2009-ben a „Regio-
nális Demokrácia Referenciakerete” köve-
tett. A Miniszterek Bizottsága is támogatta 
ezeket és így pozitív lépés volt arra, hogy a 
nemzeti kormányokat arra ösztönözze, hogy 
nagyobb hatalmat kapjanak a régiók. Mind-
azonáltal azt gondolom, hogy a mostani lég-
kör nehézkessé teszi az olyan irányú fejlő-
dést, amely rövidtávon a Charta elfogadá-
sához vezetne.

– Hazánk delegációja az Európa Tanács 
Kongresszusában egyre aktívabb, delegációve-
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zetőnk, dr. Illés György és helyettese, Magyar 
Anna raportőrként is közreműködik a szak-
mai munkában. Milyen egy hatékony nemzeti 
delegáció az Ön perspektívájából?

– A hatékony nemzeti delegáció valójában 
egy olyan delegáció, amely aktívan hozzájá-
rul a Kongresszus munkájához, és Magyar-
ország esetén pontosan ez a helyzet. Illés úr 
a menekültügyi és bevándorlás-politikában 
társ-raportőrként működik közre, részt vett a 
görögországi Samosban megrendezett konfe-
rencián júniusban és szeptemberben látoga-
tást tett Attica régióban a kongresszusi delegá-
ció látogatásában. A másik tag, Magyar Anna 
asszony társ-raportőr a kisebbségi nyelvek-
ről szóló jelentés készítésében, amit 2017-ben 
fogadnak majd el. Ezek fontos hozzájárulások 
a Kongresszus munkájához és nagyon nagyra 
becsüljük, hogy ők ennyi időt és energiát áldoz-
nak erre. A magyar delegáció így már teljesí-
tette: egy hatékony delegáció.

– A Kongresszus a 2015 februárjában elfo-
gadta a Stratégiát a helyi szintű radikalizmus 

elleni harcért, ami 2016 márciusában kiegé-
szült az önkormányzatok számára készült esz-
közkészlettel. Reméljük, a jelen lapszámunk-
ban közölt dokumentumok hasznára lesznek 
a magyar önkormányzatoknak is. Milyen esz-
közöket terveznek még e téren? Szerveznek pél-
dául szakmai tapasztalatcseréket, jó gyakor-
latok gyűjtését, bemutatását?

– A Kongresszus egy eszközkészletet dol-
gozott ki a helyi önkormányzatok, helyi non-
profit szervezetek és azok szövetségei szá-
mára, amely október óta elérhető az Európa 
Tanács honlapján 36 nyelven. E projektnek 
az a célja, hogy eszközt nyújtson a helyi és 
regionális önkormányzatok számára a szük-
séges információkkal és tapasztalatokkal a 
vallások és kultúrák közötti párbeszédhez 
egy világos, a helyi szintű vallások közötti 
párbeszéd 12 alapelvén nyugvó útmutatón 
keresztül. A Kongresszus platformként is 
szeretne tevékenykedni a helyi önkormány-
zatok számára, ahol megoszthatják a jó gya-
korlataik példáit, és megvitathatják, hogyan 

tud egy egyéni stratégia működni egy másik 
országban. Ez történt a múlt évben a dániai 
Aarhusban megrendezett konferencián is a 
radikalizmus megelőzéséről, ahol megalakult 
a Városok Szövetsége az Erőszakos Szélsőség 
Ellen. Ezt a tapasztalatot ismételték meg idén 
Rotterdamban november 9-én és jövőre Bar-
celonában. Remélem, sok magyar képviselőt 
is üdvözölhetünk majd ott. 

– Milyen jó példák vannak, konkrét ered-
ményekkel, amivel sikerült már elérni vala-
mit e rögös úton, a kultúrák közötti párbeszéd 
kialakulásáért, működéséért?

– Az Európa Tanácsnak van egy „Kultú-
raközi Városhálózata” amely remek példák-
kal szolgál a sikeres multikulturális projek-
tekről helyi szinten. A múlt évben e hálózat 
díjat adományozott Barcelona „Xeix Projekt”-
jének, mivel az a helyi kereskedelmi szövet-
séget hozott létre a kínai közösségek jobb 
integrációjának elősegítésére így támogatva 
a kultúrák közötti cserét. Egy másik pozi-
tív kezdeményezés a migránsok befogadá-
sára összpontosít a lengyel Lublinban „Lublin 
Mindenkinek” címmel és a „Kommuniká-
ció az integrációért” C4I kampány. A svájci 
Neuchâtel városa „Neuchàtoi” projektet haj-
tott végre, amely példaszerű volt a kultúrák 
közötti párbeszéd megteremtésére. Mind-
két esetben kulturális események sorozatára 
került sor, mint amilyenen a kiállítások, port-
rék bemutatása, konferenciák, filmek vetítése 
és bemutatása.

– Gyakran hivatkozott tétel, hogy jobban 
megéri a befogadás, valamint az aktív megelő-
zés társadalmi szinten – vannak-e erre pozi-
tív és negatív tapasztalatok az önkormány-
zatok világában?

– Valójában a Kongresszus megközelí-
tése a radikalizáció ellen is egy jó példa erre. 
A Kongresszus 2015-ben elfogadott stratégi-
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ája a radikalizáció elleni küzdelemben helyi 
szinten a prevenciós politikákra és különféle 
európai helyi jó példára fókuszál. A belgiumi 
Vilvoorde városa létrehozott egy rendszert 
a „veszélyeztetett” családoknak, akiknek az 
egyik gyereke radikalizálódhat, amellyel meg-
bízható, alapos információkkal látták el a csa-
ládot a radikalizáció folyamatáról. Aarhus 
városa Dániában nyílt párbeszédet támoga-
tott a veszélyben levő közösségekkel, megvi-
tatva az integráció, radikalizáció témáját és 
a szíriai konfliktust. Az eredmények pozití-
vak voltak, hiszen a dzsihádhoz csatlakozó 
dánok száma csökkent, csupán egy ember 
utazott Szíriába 2014-ben szemben a 2013-
ban kiutazó 31 fővel.

– Magyarországon is létrejött és működik 
számos Európai Területi Társulás (ETT), és 
már kevesebb lélekszámú települések is szí-
vesen részt vennének effajta együttműködés-
ben. Milyen hátrányokat, előnyöket tapasz-
talt e téren? Vannak példák más országok-
ban hatékonyan működő, kisebb települések-
ből álló ETT működésre is?

– Az ETT konstrukciója lehetővé teszi az 
EU tagállamoknak, hogy együttműködjenek a 
határon átnyúló és régiók közötti projektjeik 
igazgatására. Így ezek több mint a felét érin-
tik a tagállamainknak. A kisebb önkormány-
zatok számára előnyös lehet, ha részesei lesz-
nek egy szélesebb transznacionális projekt-
nek, amely gazdasági, társadalmi, kulturális, 
területi és turisztikai fejlődéshez vezetnek. 
A MASH projekthez hasonló projektek ese-
tén, amelyben négy magyar és szlovén önkor-
mányzat vesz részt (kb 3.200 lakossal) vagy 
a „Duna Hidak ETT”, amely három szlovák 
önkormányzat és négy magyar város rész-
vételével segíti elő a szorosabb együttműkö-
dést a munkanélkülieknek szervezett képzési 
programokon keresztül, vagy egészségügyi 

szolgáltatások elérhetőbbé tételével, vagy a 
transznacionális turisztikai utak közös fej-
lesztésével és kulturális partnerségekkel. Vagy 
egy másik, kis méretű ETT program említ-
hető „GETC Pirineus-Cerdanya partnerség” 
címmel, amely 27.000 lakost fog össze a fran-
cia-spanyol határon és fókuszában a területi 
együttműködés, gazdasági kohézió áll közös 
környezetvédelmi, kulturális és történelmi 
örökségi projekteken keresztül.

– Mit üzenne a magyar önkormányzatok-
nak, hogyan tudják a legjobban hasznosítani 
munkájukban az Európa Tanács Kongresz-
szusa tevékenységét?

– Azt tudom ismételni, amit minden helyi 
és regionális önkormányzatnak: használják a 
Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, 
amikor a szakpolitikákat tervezik, és köves-
sék a Kongresszus munkáját a nemzeti dele-
gáción keresztül, mivel ez a párbeszéd plat-

formja és megvitatásra kerül ott minden aktu-
ális ügy, amelyekből a helyi önkormányzatok 
tanulhatnak egymás tapasztalatain keresztül.

– Az önkormányzatok rendszeres visszajel-
zést kell, hogy kapnak a kongresszusi tagoktól 
az önkormányzati szövetségeiken keresztül. 
Így biztosítható, hogy a Kongresszus munkája 
releváns legyen helyi szinten és jobban megis-
merhetővé váljon. Az önkormányzati szövet-
ségeknek a delegáció vezetésével együtt ele-
meznie kell a bizottságok munkaprogramját 
és terjeszteni a megfelelő információkat erről.

– Végül, a Kongresszus elnöke és jómagam 
is boldogan vállaljuk, ha felkérnek minket az 
önkormányzati szövetségek éves közgyűlésén 
való felszólalásra, így alakulhat ki közvetlen 
kapcsolat és információcsere a polgármes-
terekkel, helyi képviselőkkel azokról a szük-
ségletekről és elvárásokról, amiket a Kong-
resszus tudna teljesíteni feléjük.
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