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Manchesteri Nyilatkozat az információszabadságról 
 

Az információs jogok biztosainak IV. nemzetközi konferenciája alkalmából Manchesterben 
összegyűlt civil szervezetek ezennel: 

• emlékeztetnek a Cancún Nyilatkozatra, amely megerősíti, hogy az 
információszabadság alapjog és alapvető feltétele a demokratikus kormányzásnak, az 
elszámoltathatóságnak, valamint a részvételi demokrácia fejlődésének és a gazdasági 
fejlődésnek; 

• felhívják a kormányokat, hogy tartsák tiszteletben az információszabadsághoz való 
jogot összhangban a nemzetközi joggal és joggyakorlattal; 

• aggodalommal veszik tudomásul azt a növekvő tendenciát, amely az 
információszabadságot veszélyesnek tekintik a közrendre és közbiztonságra; 
megerősítik továbbá, hogy az információszabadság alapvető fontosságú az emberi 
jogok védelmének érdekében és hozzájárul a társadalmi stabilitáshoz és biztonsághoz; 

• elismerik az információs jogok biztosainak és a hasonló független szervezeteknek a 
meghatározó szerepét, mint amelyek működését kielégítő szinten és fenntarthatóan 
kell biztosítani; 

• megerősítik a civil társadalom és az információs jogok biztosai közötti együttműködés 
kiemelkedő szerepét, amit alapvető fontosságúnak tartanak az információszabadsággal 
kapcsolatos törvények végrehajtása során. Mindamellett a civil társadalomnak fent 
kell tartania ellenőrző szerepét, beleértve a nemzeti törvények végrehajtásának, 
éppúgy, mint az információs biztosok tevékenységnek vonatkozásában; 

• felhívják a figyelmet arra, hogy nemzetközi egyezmények is elismerték az 
információszabadság fontos szerepét a korrupció elleni harcban. Különösen sürgetnek 
minden országot, hogy írja alá és ratifikálja az ENSZ Antikorrupciós Egyezményét, 
amely megköveteli a tagállamoktól, hogy fogadjanak el olyan intézkedéseket, amelyek 
biztosítják az információszabadság érvényesülését; 

• hangsúlyozzák, hogy az információszabadsághoz való jognak minden nemzetközi 
szervezetnél teljes körűen érvényesülnie kell. 

Az előbbiek fényében támogatjuk egy egyezmény kidolgozását az Európa Tanács által, amely 
a hivatalos iratokhoz való hozzáférésről szóló 2002(2) ajánláson alapul. 

Felhívjuk az Európa Tanácsot, hogy biztosítsa az egyezményben az információszabadságnak 
emberi jogként való elismerését, az egyezmény összhangját a tagállamok lehető legjobb 
törvényeivel és joggyakorlatával; továbbá egy hatékony és megfelelően támogatott ellenőrző 
rendszer kiépítését. 

Ragaszkodunk az egyezmény kidolgozási eljárásának nyilvánosságához, amelybe a civil 
szervezeteket is érdemben bevonják. 

 

Britannia Hotel, Manchester, 2006. május 24. 



 A Manchesteri nyilatkozat megfogalmazásában az alábbi szervezetek vettek részt: 
Access Info Europe (Spanyolország) 
Access-info Centre (Moldova) 
Access to Information Programme (Bulgária) 
Article 19  (Egyesült Királyság) 
Center for Democratization and Development of Institutions (Albánia) 
Center for Public Policy "Providus"  (Lettország) 
Citizen and Democracy Association(Szlovákia) 
Commonwealth Human Rights Initiative (India) 
Croatian Helsinki Committee for Human Rights 
e-Governance Academy (Észtország) 
Freedom of Information Center (Örményország) 
Hungarian Civil Liberties Union (Társaság a Szabadságjogokért, Magyarország) 
Independent Journalism Center (Moldova) 
LIMAC (Mexikó) 
National Security Archive (USA) 
Open Society Archives (Magyarország) 
Foundation Open Society Institute - Macedónia  
Fund for an Open Society (Szerbia)  
Open Society b.a. (Cseh Köztársaság) 
Open Society Justice Initiative (US) 
Pro-Media (Macedónia) 
APADOR-CH, Romanian Helsinki Committee  
Statewatch (Egyesült Királyság) 
Sustentia (Spanyolország) 
Transparency International (Németország) 
Transparency International BiH (Bosznia-Hercegovina) 
Georgian Young Lawyers Association (Georgia) 
Lawyers' Committee for Human Rights - YUCOM (Szerbia) 
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