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1. BEVEZETÉS
Az Esélyegyenlőségi Program időarányos megvalósulását, illetve estleges megváltozását kétévente
át kell tekinteni. Az áttekintés alapján, szükség esetén az esélyegyenlőségi programot felül kell
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell
módosítani.
A Ceglédi Városi Könyvtár, mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató), valamint a
Munkáltatónál megválasztott esélyegyenlőségi referens az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőségről szóló törvényekben foglalt rendelkezések szerint az Esélyegyenlőségi Tervét
felülvizsgálta és az alábbi tartalommal elfogadja.

2. VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, JOGSZABÁLYOK
2003. évi CXXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályiról és az
esélyegyenlőségi mentorokról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésének részletes szabályairól
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2020-as évi XXXII. évi törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.
03.) EüM. rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet),
General Data Protection Regulation, általános rövidítés szerint: GDPR.

3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA
• Időbeli hatály: 2019. november 30-tól 2021. november 30-ig tartalmazza a
megfogalmazottakat, a felülvizsgálat után.
• Területi hatály: kiterjed az intézmény valamennyi intézményegységére.
• Személyi hatály: kiterjed az intézmény valamennyi dolgozójára.
• Módosítása: 2021. június 30.
„Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Cegléd Város Önkormányzata
2020. október 22.” – áttekintése után: a kiegészítések, módosítások figyelembevételével.

4. ÁLTALÁNOS CÉLOK, ETIKAI ELVEK
• A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód.
• Az emberi méltóság tiszteletben tartása.
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• A partnerség elvének érvényesítése.
• A munkáltató a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a vele munkaviszonyban álló
dolgozók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét.

• A munkáltató a diszkrimináció minden formáját elítéli, feladatainak ellátása során
minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód
elvét.
• Tiszteletben kell tartani az alkalmazottak és a könyvtárhasználók lelkiismereti és
vallásszabadságát.
• A munkáltató nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai
irányzat mellett sem.
• A munkáltató a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe véve, azokat összeegyeztetve
olyan munkafeltételeket biztosít, és olyan munkakörülményeket alakít ki, amelyek
hozzájárulnak az alapvető értékeknek a megőrzéséhez, az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak
megvalósításához.

5. ALAPELVEK
A munkáltató a foglalkoztatottak kiválasztása, illetve a foglalkoztatása során betartja az egyenlő
bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit és fellép a hátrányos megkülönböztetés minden
formája ellen. Tilt minden közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetést, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása,
anyanyelve,
fogyatékossága,
egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
családi állapota,
anyasága (várandósága),
életkora,
társadalmi származása,
vagyoni helyzete,
egyéb helyzet, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb
bánásmódban, mint amelyben más.

6. KIEMELT CÉLCSOPORTOK
Az esélyegyenlőségi terv alkalmazása szempontjából kiemelt célcsoportba tartoznak:
• a nők,
• a 40 évnél idősebb munkavállalók,
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• fogyatékos, megváltozott munkaképességűek,
• a két vagy több tíz éven aluli gyermeket nevelők vagy gyermeket egyedül nevelők,
• gyermek könyvtárhasználók,
• pályakezdő foglalkoztatottak,
• nagycsaládosok,
• az idős hozzátartozót ápolók (vele egy háztartásban élők),
• idős könyvtárhasználók.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkáltató a kiemelt célcsoportba tartozók helyzetét, a konkrét
viszonyok ismeretében intézkedéseket dolgoz ki az életesélyek, továbbá a munkavégzéssel
összefüggő körülmények javítása érdekében.

7. HELYZETFELMÉRÉS
A helyzetfelmérés alapvető célja annak meghatározása, hogy mely hátrányos helyzetű
csoportok vannak jelen a munkáltatónál.

7.1. Női/férfi munkavállalók
Az intézményben 16 nő és 1 férfi dolgozik. Az aláíró felek megállapítják, hogy a női/férfi
munkavállalók esetében foglalkoztatásukat, bérezésüket, képzésben való részvételüket és egyéb
körülményeiket tekintve, semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem állapítható meg.

7.2. Negyven évnél idősebb munkavállalók
Az intézményben 13 fő negyven év feletti munkavállaló dolgozik, foglalkoztatási arányukból
hátrányos megkülönböztetés nem állapítható meg.

7.3. Eltartott gyermeket/gyermekeket nevelő munkavállalók
Ezen munkavállalói körbe jelenleg 8 fő alkalmazott tartozik. Hátrányos megkülönböztetés nem
állapítható meg. Sajátos helyzetüket – lehetőség szerint – a munkáltató figyelembe veszi, terheik
enyhítésére törekszik.

7.4. Pályakezdő, és megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak- és
könyvtárhasználók
Jelenleg nincs az intézmény állományában pályakezdő, és megváltozott munkaképességű foglalkoztatott.
A városban lévő közintézmények, járdák, parkok akadálymentesítettsége csak részben megoldott. A
megvalósítás folyamatos.

7.5. Nagycsaládos munkavállalók, és a gyermek könyvtárhasználók esélyegyenlősége
Nagycsaládos munkavállalók: akik legalább három gyermeket nevelnek. Ezen munkavállalói körbe jelenleg
1 fő alkalmazott tartozik.
A Ceglédi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára a Losontzi István EGYMI és Kollégium Cegléd intézmény, valamint a Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon-Cegléd intézmény részére –
csoportos foglalkozásokat tartott. Nyáron a gyermekek részére könyvtári olvasótáborokat szervezett.
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7.6. Idős hozzátartozót ápoló munkavállalók, és idős könyvtárhasználók
esélyegyenlősége
Betegség vagy öregség miatt ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozóval egy háztartásban élő
munkavállalók száma 2 fő.
A Ceglédi Városi Könyvtár 1981-ben indította el a „Könyvet házhoz” speciális szolgáltatását, amellyel
azoknak az otthonukhoz kötött, mozgásukban korlátozott, beteg, idős olvasóinak szeretne segíteni, akik
fizikai állapotuk miatt nem tudják a könyvtárat felkeresni. Kéthavi rendszerességgel, gépkocsival szállítjuk
a könyveket az igénylők otthonaiba.

7.7. Koronavírus miatti veszélyhelyzet, életvédelem
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A koronavírus miatti veszélyhelyzet idején a dolgozók maszkot, gumikesztyűt viselnek. A könyvek, és az
eszközök fertőtlenítése folyamatos. A könyvtári szolgáltatások a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseknek
megfelelően módosultak, (Könyvtár-pakk, Adventi mesefelolvasás) melyeknek célja a könyvtárhasználók és
a munkavállalók védelmének biztosítása.
Az életvédelem képviselőjeként a munkavállalók közül 1 fő rendszeres véradó.

7.8. A képernyő előtti munkavégzés
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.
03.) EüM. rendelet alapján a Ceglédi Városi Könyvtár igazgatójának szabályzata a képernyő előtti
munkavégzésről: a helyi viszonyokhoz alakítva a rendelet előírásai értelmében biztosítja a munkavállalók
testi épségének védelmét.

8. INTÉZKEDÉSEK, KONKRÉT CÉLOK
A munkahelyi esélyegyenlőség elősegítése érdekében a munkáltató esélyegyenlőségi referenst
nevez ki.
Családbarát munkahely feltételeinek megteremtése
A családbarát intézkedések elsősorban a kisgyermeket nevelő szülőket hivatottak segíteni abban,
hogy mind munkájukat, mind családi, háztartási kötelezettségeiket el tudják látni.
Bérezés, munkakörülmények
A 2020-as évi XXXII. évi törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szól.
Ennek alapján a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulására vonatkozási eljárási
rendelkezés 2020. november 1-jén lépett hatályba. A dolgozók jogviszonya a 2012. évi I. törvény
szerinti munkaviszonnyá alakult át. A dolgozókat a kinevezés szerinti illetmény illeti meg.
Szakmai előmenetel, képzés
E cél érdekében egyenlő hozzáférést biztosítunk a képzési lehetőségekhez. A képzési terv
összeállításakor figyelembe vesszük a teljesítményértékelés során tett fejlesztési javaslatokat,
megvizsgáljuk a foglalkoztatottak tanulási továbbképzési és fejlődési igényeit és ezeket
összehangoljuk a munkáltatói érdekekkel.
Gyermekneveléssel, szülői szereppel kapcsolatos kedvezmények
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Fokozott figyelmet kapnak a gyedről, gyesről visszatérő munkatársak, a beilleszkedésük
elősegítése érdekében.
• A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
• A fenti célokat szem előtt tartva a munkáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a
dolgozók összetételének alakulását.
• A munkából huzamosabb ideig távollévő dolgozóval (betegség, gyed, gyes,
fizetés nélküli szabadság) a szűkebb munkahelyi közössége és a vezetés is tartja a
kapcsolatot, a távollétében történő eseményekről rendszeresen tájékoztatják.

9. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MEGSÉRTÉSE ESETÉN
KÖVETENDŐ ELJÁRÁS
Az egyenlő bánásmód megsértése, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása
esetén a munkavállalók a Könyvtár igazgatójához fordulhatnak, aki a problémát anonim módon –
szükség esetén a Fenntartó elé tárja. A dolgozóknak lehetőségük van panaszt tenni az
esélyegyenlőségi referensnél. A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállaló által
benyújtott jelen esélyegyenlőségi terv rendelkezéseivel kapcsolatos minden panaszt 8 munkanapon
kivizsgál és a felvetésre érdemi választ ad. Törekedni kell arra, hogy a felmerülő panaszokat békés
úton rendezzék a felek.

10. ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Az Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyása és módosítása az igazgató hatásköre.
Előírásainak megismerése és betartása valamennyi munkatárs részére kötelező.
Jelen Esélyegyenlőségi Tervet, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a munkatársak
megismerték és elfogadták.
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11. MELLÉKLETEK
1.

számú melléklet

Tájékoztató I.
A munkáltató a foglalkoztatottak kiválasztása, illetve a foglalkoztatása során betartja az
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit.
2003. évi CXXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályiról és az
esélyegyenlőségi mentorokról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésének részletes szabályairól
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2020-as évi XXXII. évi törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
40/2020. (III. 11.) Korm rendelet értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 03.)
EüM. rendelet

A 3. számú- és a 4. számú melléklethez kért adatok adatkezelésének nyilvántartásához a
munkáltató a GDPR rendeletet betartja.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2016. április 27-i 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation,
általános rövidítés szerint: GDPR.
Az általános adatvédelmi rendelet lehetőséget biztosít a tagállamok részére a „finomhangolásra”: a 88. cikk értelmében a
tagállamok jogszabályban vagy kollektív szerződésekben pontosabban meghatározott szabályokat állapíthatnak meg annak
érdekében, hogy biztosítsák a jogok és szabadságok védelmét a munkavállalók személyes adatainak a foglalkoztatással
összefüggő kezelése tekintetében, különösen a munkaerő-felvétel, a munkaszerződés teljesítése céljából, ideértve a
jogszabályban vagy kollektív szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését, a munka irányítását, tervezését és
szervezését, a munkahelyi egyenlőséget és sokféleséget, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, a munkáltató
vagy a fogyasztó tulajdonának védelmét is, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy
kollektív gyakorlása és élvezete céljából, valamint a munkaviszony megszüntetése céljából.

Cegléd, 202……………………….
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Munkavállaló aláírása
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2.

számú melléklet

Tájékoztató II.
Esélyegyenlőségi Felelős Adatkezelése
CVK - Esélyegyenlőség Felelős:
……………………………………………………………………………………..
Az Esélyegyenlőségi tervben a munkáltató a GDPR rendeletetet betartja.
„Az általános adatvédelmi rendelet lehetőséget biztosít a tagállamok részére a „finomhangolásra”: a 88. cikk értelmében a
tagállamok jogszabályban vagy kollektív szerződésekben pontosabban meghatározott szabályokat állapíthatnak meg annak
érdekében, hogy biztosítsák a jogok és szabadságok védelmét a munkavállalók személyes adatainak a foglalkoztatással
összefüggő kezelése tekintetében, különösen a munkaerő-felvétel, a munkaszerződés teljesítése céljából, ideértve a
jogszabályban vagy kollektív szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését, a munka irányítását, tervezését és
szervezését, a munkahelyi egyenlőséget és sokféleséget, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, a munkáltató
vagy a fogyasztó tulajdonának védelmét is, továbbá a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok és juttatások egyéni vagy
kollektív gyakorlása és élvezete céljából, valamint a munkaviszony megszüntetése céljából.”

A GDPR szerint az Esélyegyenlőség Felelős a munkavállalók foglalkoztatással összefüggő
személyes adatok kezelése tekintetében biztosítja a munkavállalók jogok és szabadságok
védelmét.

Cegléd, 202………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Munkavállaló aláírása
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3.

számú melléklet

Nyilatkozat
Munkavállaló neve:…………………………………………………………………….
Kora:……………………………………………………………………………………
Eltartott gyermek neve:…………………………………………………………………
Születési ideje:………………………………………………………………………….
Eltartott gyermek neve:…………………………………………………………………
Születési ideje:………………………………………………………………………….
Eltartott gyermek neve:…………………………………………………………………
Születési ideje:………………………………………………………………………….
Gyermekemet/gyermekeimet egyedül nevelem:

igen

nem

Ápolásra szoruló idős hozzátartozóval egy háztartásban élek:

igen

nem

Pályakezdő munkavállaló vagyok:

igen

nem

Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagyok:

igen

nem

A személyes adatok kizárólag az Esélyegyenlőségi tervhez kerülnek felhasználásra, melyhez
hozzájárulok.

Cegléd, ……………………………..
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Munkavállaló aláírása
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4.

számú melléklet

Nyilatkozat tartósan beteg szülő ápolásáról
Munkahely megnevezése:…………………………………………………………………..
Munkavállaló neve:…………………………………………………………………………
Adószáma:………………………………………………………………………………......
Szülő neve:………………………………………………………………………………….
Születési ideje:………………………………………………………………………………
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok:……………………………………………..

Cegléd, 202…………………………………………
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Munkavállaló aláírása
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5. számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk és aláírásunkkal igazoljuk, hogy a Ceglédi Városi Könyvtár
Esélyegyenlőségi tervét megismertük.
Sorszám

Nyilatkozó neve
(nyomtatott betűvel)

Nyilatkozattévő
aláírása

Dátum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Cegléd, ……………………………………
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6. számú melléklet

Ceglédi Városi Könyvtár - megbízásos szerződéssel, részmunkaidőben dolgozó
Munkahely megnevezése:…………………………………………………………………..
Telephely:
Ceglédi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtár

Kürti Béla Sporttörténeti Gyűjtemény

2700 Cegléd, Gubody u. 15 Telefon: 53/311-018 Email: gyermek@konyvtarcegled.hu

2700 Cegléd, Gubody u. 9. Telefon: 53/316-930

(A megfelelő telephely nevét kérjük aláhúzni.)
Munkavállaló neve:…………………………………………………………………………
Személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok:……………………………………………..

Cegléd, ……………………………………….
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Munkavállaló aláírása
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7. számú melléklet
FOGALOMTÁR
Esélyegyenlőség
A diszkirimináció tilalmának másik aktív, cselekvésen alapuló megközelítése. Több, mint egyenlő
bánásmód: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy
mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein, de legalábbis
csökkenjenek az érintett csoportokat érő hátrányok. Az egyenlő bánásmód nem növeli az
esélykülönbségeket, de nem is csökkenti azokat, így nem oldja meg az esélyegyenlőségből adódó
problémákat. Az Európai Unió Strukturális Alapok ezért esélyegyenlőségi politikát fogalmazott
meg. Ez azt kívánja meg a tagállamoktól, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl
erőfeszítéseket tegyenek az Esélyegyenlőségi törvényben is felsorolt tulajdonságokkal rendelkező
csoportok esélyegyenlőségének javítása érdekében.
Sztereotípiák
„Egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak vagy motívumainak általánosítását
szereotipizálásnak nevezzük. Annyit jelent, hogy a csoportba tartozó bármely egyénnek hasonló
jellemvonásokat tulajdonítunk attól függetlenül, hogy a valóságban mennyire különböznek a
csoport tagjai egymástól.” (Allport 1984)
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Az olyan rendelkezés, eljárás, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt
tulajdonsága miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, vele
összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.
Nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak a valós, hanem a vélt tulajdonságok alapján is érhet valakit
negatív diszkrimináció.
Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Az a látszólag egyenlő bánásmód követelményének megfelelő rendelkezés vagy eljárás, amely
meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen
nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, velük összehasonlítható
helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. Vagyis az egyes rendelkezések,
intézkedések végrehajtásakor kiderül, hogy miközben azok semlegesek, az egyenlő bánásmód elvét
érvényesítő intézkedésnek látszanak, mégis hátrányos helyzetbe hoznak embereket, tehát
hatásukban, eredményükben idéznek elő hátrányos helyzetet, negatív diszkriminációt.
Egyenlő bánásmód
A diszkrimináció tilalmának jogi megnevezése. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok
között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. A jogi szabályozás fő kérdése, hogy mi minősül
indokolatlan különbségtételnek, hogy ki köteles megtartani az egyenlő bánásmód elvét, illetve
annak megsértése hogyan szankcionálható.
• Előítélet
„Ellenséges vagy negatív attitűd valamilyen csoporttal szemben – olyan attitűd, amely téves vagy
nem téves információkból származó általánosításokon alapul.” (Aronson 1980)
• Előnyben részesítés
Valamely hátrány leküzdését, kompenzálását célzó tevékenység.
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• Zaklatás
A negatív diszkrimináció egyik sajátos formája a zaklatás, a sértett emberi méltósága elleni támadást
valósít meg. Ez történhet a sértett személyes tulajdonságának kifigurázásával, gúnyolással, súlyosan
sértő megjegyzések tételével, de természetesen fizikai érintkezéssel is.
• Megtorlás
A negatív diszkrimináció azon típusa, amiről akkor beszélhetünk, ha valaki a hátrányos
megkülönböztetés miatt fellépő, eljárást indító vagy ez eljárás során tanúskodó személynek
jogsérelmet okoz.
• Egyenlő hozzáférés elve
Bármely személy vagy csoport számára azonos esély biztosítandó, hogy hozzáférhessenek azokhoz
a javakhoz, szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz, amelyek a társadalom egésze számára rendelkezésre
állnak.
• Diverzitás
Sokszínűség etnikai, nyelvi, vallási – összefoglalóan – kulturális sokszínűség. Az UNESCO
kulturális sokszínűségéről szóló egyetemes nyilatkozata hangsúlyozza: „A kultúra egy társadalom
vagy társadalmi csoport sajátos lelki, tárgyi, szellemi és érzelmi jegyeinek együttese, mely magába
foglalja a művészeteken és az irodalmon kívül az életstílust, az együttélés módjait, az értékrendszert,
a hagyományokat és a hiedelmeket.”
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