
 

 

 

 

 
FRA-sajtóközlemény 
Bécs, 2013. december 20. 

FRA-jelentés 

Rasszizmus, megkülönböztetés, intolerancia és szélsőséges 

politikai irányzatok: A görögországi és a magyarországi 
tapasztalatok tanulságai 

A rasszizmus, a diszkrimináció, az intolerancia és a szélsőséges politikai 
irányzatok jelenleg komoly kihívást jelentenek az Európai Unió számára. 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) legújabb jelentésében két 
tagállam válaszait vizsgálja, amelynek során e két országot 

esettanulmányként használva hangsúlyozza: az EU egész területén 
célzottabb és hatékonyabb intézkedésekre van szükség a szélsőséges 
megnyilvánulások és azok következményei elleni küzdelemben. 

Zárásként a jelentés javaslatokat fogalmaz meg a helyzet javítása 
érdekében. 

A mai kiadvány, amely egy tematikus helyzetjelentés, többek között egy olyan 
jelenséggel foglalkozik, amely jelenleg sajátosan Görögországra és 
Magyarországra jellemző. Ez nem más, mint az olyan politikai pártok erőteljes 

parlamenti jelenléte, amelyek különösen a rendezetlen jogállású migránsok 
(Görögország), illetve a romák és a zsidók (Magyarország) ellen irányuló 

szélsőséges ideológiát képviselnek és hirdetnek, és amelyek vagy maguk 
alkotnak rasszista indíttatású erőszakos cselekményeket elkövető félkatonai 
szervezeteket, vagy kapcsolatban állnak ilyenekkel. 

Az EU és tagállamai szigorú jogszabályokat léptettek életbe a rasszizmus, az 
intolerancia és a szélsőséges megnyilvánulások leküzdésére. Mindazonáltal ezek 

hatékony végrehajtása érdekében fokozni kell az erőfeszítéseket. Ezen 
túlmenően különösen helyi szinten a jelenleginél is többet kell tenni a társadalmi 

kohézió előmozdítása, valamint a rendőrségbe és más bűnüldöző szervekbe 
vetett bizalom növelése érdekében. 

E jelentés célja, hogy érthetőbbé tegye a rasszizmus és az intolerancia elleni 

küzdelmet, illetőleg az alapvető jogok érvényesülését akadályozó tényezők 
mibenlétét az egész EU-ban. Ezért a jelentés záró szakaszában megfogalmazott 

javaslatok valamennyi tagállam számára relevánsak a faji megkülönböztetés és 
az erőszak elleni küzdelemre, valamint a politikai színtéren fellépő szélsőséges 
ideológiák visszaszorítására irányuló stratégiájuk kidolgozása során. 

A fő javaslatok értelmében az EU tagállamai: 

 vizsgálják felül saját jogszabályaikat annak érdekében, hogy a megalakuló 

egyesületek, politikai pártok ne biztosíthassanak táptalajt a gyűlölet és a 
rasszista indíttatású erőszak térnyeréséhez, 

 vegyék fontolóra olyan nemzeti stratégiák elfogadását, amelyek 
hatékonyan lépnek fel a rasszista és hasonló bűncselekmények ellen, 



 

 

 

 

 

 

olyan kérdésekre összpontosítva, hogy miként lehet elejét venni a 
gyűlölet-bűncselekményeknek, növelni az azokkal összefüggő bejelentések 
számát, nyilvántartásuk és kivizsgálásuk hatékonyságát, továbbá 

hatékonyan segíteni az áldozatokat, 

 tárják fel, miként lehet növelni a bűnüldöző hatóságokba vetett bizalmat a 
kisebbségi csoportok tagjai körében, valamint visszaszorítani a rendőrség 
és más hivatalos személyek részéről megnyilvánuló etnikai alapú 

megkülönböztetést és rasszista bántalmazást. Az áldozatok és a 
szemtanúk rendőrség iránti bizalmatlansága ugyanis a legfőbb akadálya 

annak, hogy a rasszista és hasonló incidensekről bejelentést tegyenek.  

 vizsgálják meg, hogy milyen előnyökkel járna a gyűlölet-bűncselekmények 

elkövetőire kirótt büntetések szigorítása annak érdekében, hogy az 
előítéletből elkövetett bűncselekmény tényét a büntetés kiszabásakor 
minden esetben figyelembe vegyék, 

 vegyék fontolóra a szélsőséges csoportokban és szervezetekben részt 

vevők számára kiutat jelentő stratégiák és programok kidolgozását. Annak 
érdekében, hogy ezek hatékonyak lehessenek, szorosan együtt kell 
működniük a bűnüldöző szervekkel, a büntető igazságszolgáltatással, 

valamint a civil szervezetekkel, továbbá 

 szavatolják, hogy az áldozatok számára nyújtott segítség a civil 
társadalommal és a kisebbségi csoportok képviselőivel szoros 
együttműködésben történik és ösztönözzék a rendőrség aktív bevonását 

az áldozatok támogatásába. 

 
A jelentést letöltheti innen: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3 

 
Az FRA korábbi tematikus helyzetjelentéseit is megtalálja itt: 

 Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples, Italy 

(Erőszakos romaellenes támadások Nápoly Ponticelli kerületében) 

 Coping with a fundamental rights emergency: The situation of persons 

crossing the Greek land border in an irregular manner (Megoldáskeresés 

egy alapjogi szükséghelyzetre: a görög szárazföldi határt illegálisan 

átlépők helyzete) 

További tájékoztatásért kérjük, forduljon az FRA médiacsapatához: 
media@fra.europa.eu/Tel.: +43 1 580 30 655 
 

Megjegyzések a szerkesztőknek: 
 Az FRA feladata, hogy bizonyítékokon alapuló tanácsadást nyújtson az 

uniós és nemzeti döntéshozóknak, ezáltal hozzájáruljon az alapjogokról 
folytatott, célzott és információn alapuló vita, illetve szakpolitikák 
előmozdításához. 

 Az FRA objektív, megbízható és összehasonlítható adatokat, információkat 
gyűjt néhány vagy valamennyi tagállamban attól függően, hogy az adott 

téma mennyire releváns az egyes országok esetében.  

http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2010/incident-report-violent-attacks-against-roma-ponticelli-district-naples-italy
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

 

 

 

 Az Európai Unió tagállamai elkötelezték magukat az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében lefektetett értékek védelme mellett: „Az Unió az 
emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 

egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein 

alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a 
megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, 
valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” 


