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Predgovor

Dogodki v letu 2007 so še enkrat pokazali, da morajo evropske družbe 

in politični voditelji ostati trdni v boju proti obstoječim neenakostim, rasističnim 

kaznivim dejanjem in socialni izključenosti prikrajšanih članov družbe. Leto 2007 je 

bilo za Evropsko agencijo za temeljne pravice (FRA), ki je v tem letu nasledila Evrop-

ski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC), zelo dejavno. Delovne 

prednostne naloge Agencije so bile osredotočene na zbiranje in analiziranje sekun-

darnih podatkov, raziskave, komunikacijske dejavnosti in dejavnosti sodelovanja, in 

sicer z namenom podpiranja razvoja učinkovitih politik in praks.

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 168/07 o ustano-

vitvi Agencije Evropske Unije za temeljne pravice. Agencija je bila ustanovljena 

1. marca 2007. Ta razvoj dogodkov odraža večjo ozaveščenost oblikovalcev politike, 

da je zbiranje zanesljivih podatkov in izvajanje nadnacionalnih raziskav na področju 

temeljnih pravic pomembno za oblikovanje z dokazi podprtih politik in ukrepov. 

Razširitev raziskovalnega dela Agencije izven okvira rasizma in podobne nestrpno-

sti bo EU zagotovila nove in potrjene informacije o kritičnih vprašanjih s področja 

temeljnih pravic. 

Preoblikovanje EUMC v Agencijo za temeljne pravice pomeni tudi prilo-

žnost za premislek o preteklih dejavnostih in za njihovo preučitev, saj so te dejav-

nosti v letu 2007 znatno prispevale k oblikovanju politik na področju boja proti 

rasizmu. Agencija je prispevala k izboljšanju ozaveščenosti o obstoječi diskrimi-

naciji in ksenofobiji v državah članicah EU. Njena poročila so omogočila primer-

javo stanj v različnih državah EU in razkrila večletne trende v teh državah. Sklepne 

ugotovitve in mnenja iz teh poročil so bili vključeni v postopek oblikovanja politik 

EU ter strokovno delo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Civilna družba 

je ugotovitve iz poročil lahko uporabila za opozarjanje na obstoječe neenakosti in 

z njimi spodbudila odziv zadevnih zainteresiranih strani. 

Delo Agencije je bilo osredotočeno tudi na pozitivne strani, pri čemer so 

bile izpostavljene praktične rešitve za številna vprašanja, ki so po mnenju nekaterih 

nerešljiva. Agencija je poskušala s tem pokazati oblikovalcem politik v EU, da poli-
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tike in ukrepi za boj proti diskriminaciji niso samo zahteva direktiv EU, temveč so 

izvedljivi in imajo praktične koristi za družbo kot celoto. 

Ključni izziv Evrope za prihodnost je pospeševati vključujočo družbo, ki 

temelji na spoštovanju in upoštevanju raznolikosti, enakosti in temeljnih pravic za 

vse. Trdno smo prepričani, da bo Agencija v okviru svojih novih pristojnosti nada-

ljevala delo EUMC in okrepila svojo podporo izgradnji take Evrope, ki si jo lahko vsi 

enakopravno delimo in na katero smo lahko ponosni. 

Zahvaljujeva se upravnemu odboru in osebju Agencije za njihovo pod-

poro, predanost in pomembno delo, ki so ga opravili.

Anastasia Crickley, 

predsednica upravnega odbora

Constantinos Manoloupolos, 

vršilec dolžnosti direktorja FRA
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Kaj je Agencija za temeljne 
pravice (FRA) in kako deluje
Ustanovitev Agencije

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)1 je ena od agencij EU, 

ki je bila ustanovljena zato, da bi pomagala institucijam EU in državam članicam EU 

pri izvajanju zakonodaje EU. Te agencije so odgovor na željo po geografski decen-

tralizaciji in potrebo po soočenju z novimi nalogami, ki so pravne, tehnične in/ali 

znanstvene narave.

Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin je skupna vrednota 

vseh držav članic EU. Kot piše v drugem odstavku člena 6 Pogodbe o Evropski uniji: 

„Unija spoštuje temeljne pravice, kakršne zagotavlja Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu, 4. novembra 1950, in 

ki kot splošna načela prava Skupnosti izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav 

članic“. 

Temeljne pravice so zato temelj EU. Njihovo varstvo in spodbujanje je 

ključni cilj evropskega vključevanja. Za zagotavljanje teh pravic je na voljo več oro-

dij. Med najbolj znanimi so Listina o temeljnih pravicah, ki so jo voditelji Evropske 

unije (EU) razglasili decembra 2000 in ki ponovno potrjuje pravice, kot izhajajo 

zlasti iz skupnih ustavnih tradicij in mednarodnih obveznosti držav članic, Kon-

vencija o človekovih pravicah Sveta Evrope ter sodna praksa Evropskega sodišča in 

Evropskega sodišča za človekove pravice. Listina o temeljnih pravicah navaja, da so 

evropski narodi pripravljeni deliti mirno prihodnost na podlagi skupnih vrednot 

Evropske unije, „ki temelji na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega 

dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti; temelji na načelu demokra-

cije in na načelu pravne države.“

Decembra 2003 je Evropski svet odločil, da razširi pristojnosti Evrop-

skega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije in ga preoblikuje v Agencijo za 

temeljne pravice. Ta odločitev je končala dolgotrajno razpravo, v kateri so zaintere-

sirane strani izrazile široko podporo ustanovitvi take agencije. Junija 1999 je Evrop-

ski svet v Kölnu predlagal, naj se preuči potreba po ustanovitvi agencije za člove-

kove pravice in demokracijo. Zamisel je podprl Evropski parlament. Po obširnem 

javnem posvetovanju2 je Komisija julija 2005 izdala predlog za ustanovitev Agencije 

za temeljne pravice. Svet je 15. februarja 2007 sprejel Uredbo (ES) št. 168/2007 

o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice na Dunaju. Agencija je 

bila ustanovljena 1. marca 2007 na Dunaju ob sodelovanju predsednika in podpred-

1 Agencija FRA je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 (UL L 53, 22.2.2007, 

str. 1), v nadaljnjem besedilu „uredba“.

2 Evropska komisija je začela javno posvetovanje s sporočilom, ki ga je predložila 25. oktobra 2004. Javno posve-

tovanje je nadaljevala 25. januarja 2005 z javno obravnavo, ki so jo odprli podpredsednik Evropske komisije 

Franco Frattini, minister za pravosodje Luksemburga Luc Frieden in predsednik Odbora Evropskega parla-

menta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Jean-Louis Bourlanges.
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sednika Evropske komisije, avstrijskega kanclerja in ministra za zunanje zadeve, 

nemškega ministra za pravosodje in generalnega sekretarja Sveta Evrope. 

Predsednik José Manuel Barroso je dejal: „Evropska komisija je v celoti 

predana spodbujanju spoštovanja temeljnih pravic na ravni EU. Ustanovitev Agen-

cije za temeljne pravice je korak naprej pri zagotavljanju znanja Evropski uniji, ki ga 

ta potrebuje za uspešen boj proti diskriminaciji. Prepričan sem, da bo Agencija, ko 

bo začela v celoti delovati, dragocen vir za Komisijo in druge institucije EU. Agen-

cijo vidim bolj kot dopolnilo delu, ki se opravlja drugje, in ne kot tekmeca.“

Tudi podpredsednik Frattini je toplo pozdravil ustanovitev Agencije za 

temeljne pravice. „Temeljne pravice moramo spodbujati, če želimo doseči Evropo, 

na katero bomo lahko ponosni. Evropo, ki bo resnično raznolika, kjer bodo ljudje 

povezani in bodo živeli drug poleg drugega, spolne, rasne in druge neenakosti pa 

bodo premagane. Evropski državljani to podpirajo: nedavna raziskava je ugotovila, 

da jih 73 % želi več odločanja o spodbujanju in varstvu temeljnih pravic na ravni EU. 

Agencija za temeljne pravice bo eden od ključnih virov, da se to omogoči.“

Agencija za temeljne pravice je nadomestila Evropski center za spremlja-

nje rasizma in ksenofobije in gradi na njegovem delu. Pri preseganju dela Centra 

za spremljanje bo imela Agencija za temeljne pravice tri ključne naloge: zbiranje 

informacij in podatkov, svetovanje Evropski uniji in njenim državam članicam ter 

spodbujanje dialoga s civilno družbo za krepitev ozaveščenosti javnosti o temeljnih 

pravicah. 

V letu 2007 se je Agencija pripravljala na svojo razširjeno vlogo, na 

začetku leta 2008 pa je Svet sprejel večletni okvir, ki natančno določa področja nje-

nega delovanja za obdobje 2007–2012, njen upravni odbor pa je izbral direktorja. 

v letu 2007, še pred sprejetjem večletnega okvira, je Agencija kot odziv na posebne 

zahteve Evropskega parlamenta in Evropske komisije svoje delo usmerila v boj proti 

rasizmu, ksenofobiji in podobni nestrpnosti, se pripravljala na svojo razširjeno vlogo 

in začela raziskave o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in otrokovih 

pravic. To je dodatno obravnavano v oddelku o raziskovalnem delu.

Vloga Agencije

Namen Agencije je zagotoviti pomoč in znanje s področja temeljnih pra-

vic ustreznim institucijam in organom Skupnosti in njenih držav članic pri izvajanju 

prava skupnosti ter podporo pri ukrepanju in sprejemanju ustreznih usmeritev. Da 

doseže ta cilj, bo Agencija svoje dejavnosti razvijala v skladu z naslednjimi glavnimi 

nalogami:

zbiranje, analiziranje in razširjanje objektivnih in zanesljivih podatkov;• 

zagotavljanje primerljivosti in zanesljivosti podatkov z novimi metodami in • 

 standardi;
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izvajanje in spodbujanje raziskovalnega dela in študij na področju temeljnih • 

 pravic;

oblikovanje in objavljanje sklepov in mnenj o posebnih temah na lastno pobudo • 

ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije;

spodbujanje dialoga s civilno družbo.• 

Agencija svoje naloge izpolnjuje na podlagi svojega letnega delovnega 

programa, katerega osnutek se pripravi na podlagi petletnega okvira, ki ga je spre-

jel Svet 28. februarja 2008 po posvetovanju z Evropskim parlamentom. v skladu 

z osnovno uredbo mora Agencija še naprej obravnavati pojave rasizma, ksenofobije 

in antisemitizma kot bistvene elemente za varstvo temeljnih pravic. 

Agencija tesno sodeluje z drugimi institucijami in telesi na nacionalni in 

evropski ravni in bo še naprej krepila svoje sodelovanje s Svetom Evrope. z ustano-

vitvijo platforme o temeljnih pravicah bo dejavno vključila tudi civilno družbo.

Agencijo sestavljajo štirje organi:

direktor, ki je odgovoren za vsakodnevno vodenje Agencije ter za pripravo in • 

izvajanje letnega delovnega programa;

upravni odbor, ki je odgovoren za uspešno in učinkovito delovanje Agencije, za • 

pripravo osnutka proračuna in delovnih programov ter za spremljanje njihovega 

izvajanja;

izvršilni odbor, ki pomaga upravnemu odboru;• 

znanstveni odbor, ki je odgovoren za kakovost znanstvenega dela Agencije.• 

Agencija geografsko vključuje EU in njenih 27 držav članic. Kot opazo-

valke bodo lahko sodelovale tudi države, ko bo ustrezen pridružitveni svet dolo-

čil naravo, obseg in način njihovega sodelovanja pri delu Agencije. Svet lahko na 

predlog Komisije soglasno odloči, da povabi državo, s katero je Evropska skupnost 

sklenila stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, da sodeluje pri Agenciji kot opazo-

valka.
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Raziskave in zbiranje 
sekundarnih podatkov 

Delo Agencije je bilo v preteklosti, ko je bila še EUMC, usmerjeno pred-

vsem v rasizem in ksenofobijo. Ko se je Evropski center za spremljanje rasizma in 

ksenofobije leta 2007 preoblikoval v Agencijo za temeljne pravice, se je ta v odziv 

na zahteve Evropskega parlamenta in Evropske komisije postopno usmerila v druga 

vprašanja, povezana s temeljnimi pravicami. 

Glavna naloga Agencije je zbiranje podatkov in informacij na nacionalni 

ravni za pripravo primerjalnih analiz, ki bodo omogočile boljše razumevanje poja-

vov rasizma, ksenofobije in podobne nestrpnosti. To je poskušala doseči predvsem 

z izboljšanjem kakovosti podatkov in informacij, ki so na voljo na ravni Evropske 

unije, za podporo ozaveščenemu, z dokazi podprtemu in tako učinkovitejšemu obli-

kovanju politik. Ti podatki in informacije tvorijo osnovo za številne primerjalne 

raziskave in analize. Predstavljajo tudi pomemben prispevek k zbirki podatkov, ki 

je na voljo na mednarodni ravni, ter so v pomoč organizacijam v Evropski uniji in 

izven nje. 

Na podlagi podatkov in informacij je Agencija pridobila znanje, ki prej 

na evropski ravni ni bilo na voljo. Kot je poudarjeno v drugih poglavjih poročila, so 

podatki in informacije ter metode, ki jih je za njihovo zbiranje uporabila Agencija, 

vplivali na razvoj zbiranja podatkov, ki ga izvajajo druge mednarodne organizacije, 

in prispevali k določitvi standardov za zbiranje podatkov na nacionalni in medna-

rodni ravni. FRA si je še naprej prizadevala izboljšati smernice za zbiranje podat-

kov in ustvariti ozaveščenost oblikovalcev politik glede koristi takšnega zbiranja. 

Kot dokazujejo spodnje informacije, je bila FRA leta 2007 zelo dejavna na različnih 

področjih zbiranja podatkov glede rasne diskriminacije na področjih zaposlovanja, 

izobraževanja in bivanja, in sicer s spremljanjem razvoja zakonodaje in zagotavlja-

njem pregleda stanja v zvezi z rasističnimi kaznivimi dejanji in nasiljem. v zbiranje 

podatkov je bilo leta 2007 kot novo tematsko področje vključeno zdravstveno var-

stvo. Gledano v celoti, so rezultati tega zbiranja podatkov Evropski uniji zagotovili 

koristen in primerljiv pregled in analizo stanja.

Uredba o Agenciji določa, da morajo biti zbrani sekundarni podatki 

„objektivni, zanesljivi in primerljivi“. Izraz „objektiven“ pomeni, da morajo biti 

informacije zbrane z največjo mogočo znanstveno strogostjo v skladu z dobrimi 

načeli metodologije družbenih ved. Izraz „zanesljiv“ ima lahko več pomenov. En 

pomen se na primer nanaša bolj na „vsakodnevno“ rabo, drugi pa ima v metodo-

logiji družbenih ved bolj specifi čen pomen. Po zdravi pameti ta izraz pomeni, da 

so podatki „zanesljivi“, če so točni in ne dajejo lažne podobe o tem, kar poskušajo 

opisati. v literaturi o metodologiji družbenih ved se koncept „zanesljivosti“ v razi-

skavah nanaša na zamisel o „ponovljivosti“, in sicer na predpostavko, da če se neka 

raziskava ponovi pod enakimi pogoji na katerem koli podobnem vzorcu anketiran-

cev, bo dala podobne rezultate. Agencija si razumno prizadeva zbirati podatke, ki 

so zanesljivi po obeh opredelitvah. Da se zagotovi, da zbrani sekundarni podatki 
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odražajo točno tisto, kar se želi opisati, Agencija svojim izvajalcem zagotovi točno 

določene skupne smernice, ki jih vodijo pri zbiranju takih zahtevanih podatkov in 

zagotavljanju potrebnih spremnih informacij, ki bodo Agenciji omogočili oceniti 

njihovo veljavnost, zanesljivost in ustreznost. o smernicah potekajo izčrpne raz-

prave z izvajalci na medsebojnih srečanjih, ki vključujejo tudi različne oblike uspo-

sabljanja. Točnost in kakovost sekundarnih podatkov skrbno preverjajo notranji 

strokovnjaki, če ti niso na voljo, pa zunanji strokovnjaki s strokovnim znanjem. 

Izraz „primerljiv“ pomeni večjo težavo kot druga dva. Pomeni, naj bi bile 

enote, ki se med seboj primerjajo, države članice EU. Agencija je zbrala veliko podat-

kov o državah članicah, ki so primerljivi glede opisovanja, analiziranja in pojasnje-

vanja podobnosti in razlik pri pojavljanju incidentov, politikah itd. med državami 

članicami. Vendar so te informacije redko neposredno primerljive, ker se podatki 

zbirajo po različnih metodologijah in na podlagi različnih zakonskih opredelitev. 

Poročila Agencije so precej izboljšala ozaveščenost o potrebi po konvergenci uprav-

nih postopkov v državah članicah, metod zbiranja podatkov in defi nicij, uporablje-

nih v različnih državah članicah, tako da uradno pridobljeni podatki lahko posta-

nejo resnično primerljivejši. Ta sporočila so se širila vsako leto na delavnicah in 

konferencah po vsej EU ter na rednih srečanjih z vladnimi uradniki držav članic in 

parlamentarnih predstavitvah.

V okviru tega procesa je Agencija leta 2007 še naprej tesno sodelovala 

z organi, kot je Eurostat, in z delovno skupino Evropske komisije za zbiranje podat-

kov za merjenje obsega in vpliva diskriminacije. Eden od rezultatov sodelovanja 

z zadnjo je bil „Evropski priročnik za zbiranje podatkov o enakosti“, ki ga je leta 2007 

objavila Evropska komisija in je obširno črpal iz izkušenj FRA pri zbiranju podat-

kov, njegov namen pa je bil izboljšati ozaveščenost oblikovalcev politik o potrebi po 

kakovostnejših podatkih.

Da bi nadomestila pomanjkanje primerljivih statističnih podatkov na 

nacionalni ravni, je Agencija začela postopno načrtovati in izvajati vse ambicio-

znejše raziskovalne projekta z vključeno primerljivostjo, kot so to omogočali njeni 

človeški in fi nančni viri. Raziskave lahko dopolnijo uradne statistične podatke in 

odpravijo mnoge prej opisane težave. Raziskovalni projekti se lahko načrtujejo tako, 

da vključujejo občutljive kategorije, kot so „rasa“ ali etnično/nacionalno poreklo, 

ki jih je pogosto težko najti in uporabiti v obstoječih statističnih podatkih. z razi-

skavami se lahko ugotovi pomen spremenljivk, ki jih ni mogoče prikazati v uradnih 

statističnih podatkih, in zagotovi vrsta dokazov o različnih vrstah diskriminacije 

v njenih različnih pojavnih oblikah in na različnih lokacijah.

Raziskovalni projekti Agencije uporabljajo skupno znanstveno metodolo-

gijo, ki se uporablja v vseh državah članicah, da se pridobijo osnovni podatki, ki se 

lahko neposredno primerjajo. Primeri takih raziskav vključujejo študijo o odnosu 

večinskega prebivalstva do manjšin, študijo o izkušnjah manjšin z rasizmom in dis-

kriminacijo ter obsežno anketo o izkušnjah priseljencev in manjšin ter odnosu do 

diskriminacije in viktimizacije, ki trenutno poteka. 
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Zbiranje podatkov na nacionalni ravni

Po letu 2000 se je Agencija dogovorila z različnimi organizacijami v drža-

vah članicah za zbiranje ustreznih podatkov in informacij, ki jih uporablja kot 

temeljno gradivo za svoje primerjalne analize. Te organizacije tvorijo mrežo RAXEN, 

ki je za Agencijo vir podatkov in informacij na nacionalni ravni za vprašanja, pove-

zana z rasizmom in ksenofobijo. Mrežo RAXEN sestavljajo različne organizacije, 

kot so na primer organi, odgovorni za enakopravnost, inštituti za človekove pravice, 

univerzitetna raziskovalna središča in nevladne organizacije za boj proti rasizmu. 

Mreža RAXEN pomeni enkratno in pionirsko prizadevanje za sistematično zbiranje 

zanesljivih sekundarnih podatkov in informacij iz vladnih in nevladnih virov in na 

podlagi skupnih smernic. Nacionalne kontaktne točke se izberejo z mednarodnim 

razpisom, Agencija pa z njimi sklene pogodbe o zagotavljanju podatkov in informa-

cij v različnih poročevalnih oblikah in različnih časovnih presledkih. Tesno sodelu-

jejo z drugimi ključnimi akterji na nacionalni ravni, da se zagotovi izčrpno zbiranje 

podatkov. Agencija usklajuje in tesno spremlja delo in dejavnosti mreže RAXEN 

z medsebojnimi srečanji, usposabljanji ter pogostim komuniciranjem po elektronski 

pošti in telefonu.

Zbiranje podatkov v okviru mreže RAXEN zajema predvsem etnično dis-

kriminacijo pri zaposlovanju, izobraževanju in bivanju. Leta 2007 so se začeli zbi-

rati podatki o etnični diskriminaciji v zdravstvenem varstvu. Poročila na nacionalni 

ravni vključujejo tudi razvoj v zvezi s protidiskriminacijsko zakonodajo ter uradne 

in neuradne podatke o rasnem nasilju in kaznivih dejanjih, pri čemer so osredoto-

čena predvsem na incidente, povezane z antisemitizmom in islamofobijo. Poudar-

jene so tudi „dobre prakse“ vlad in civilne družbe ter pozitivne pobude za boj proti 

rasizmu. 

V letu 2007 je mreža RAXEN Agenciji temeljno gradivo redno zagota-

vljala prek različnih orodij za poročanje:

Poročila o zbiranju podatkov mreže RAXEN, ki so se uporabila kot glavno • 

temeljno gradivo za pripravo osnutka Poročila Agencije o rasizmu in ksenofobiji 

v državah članicah EU in letnega poročila za leto 2008; to gradivo se uporablja 

tudi za informativno bazo InfoBase.

Bilteni RAXEN, ki so v letu 2007 izhajali vsaka dva meseca in so poročali o poli-• 

tičnem razvoju, pomembnih anketah in raziskavah, statističnih podatkih in dru-

gih informacijah, so bili vključeni v Bilten FRA in uporabljeni tudi za posodobitev 

informacij v informacijski bazi InfoBase;

Ob koncu leta 2007 sta bili objavljeni dve dopolnilni poročili o stanju glede kse-• 

nofobije in proticiganstva v Italiji in Romuniji, ki naj bi se uporabili kot temeljno 

gradivo za nadaljnje raziskave in analize;

Agencija je na podlagi sekundarnih podatkov, ki jih je zbrala sistematično 

in analizirala po letu 2000, da bi ocenila razvoj pojavov rasizma in ksenofobije skozi 

čas ter politike EU in nacionalne politike za boj proti njim, leta 2007 pripravila in 
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objavila pregledno poročilo o „Trendih in razvoju dogodkov v obdobju 1997–2005: 

Boj proti etnični in rasni diskriminaciji ter spodbujanje enakosti v Evropski uniji“. 

Ta publikacija vsebuje edinstven in jedrnat pregled večletnih trendov v boju proti 

rasizmu v EU.

Leta 2007, po razširitvi pristojnosti Agencije, da bi se vključile še druge 

temeljne pravice ter povečale zmogljivosti FRA v zvezi s pravno analizo in zbira-

njem pravosodnih podatkov, vključno s statističnimi podatki in podatki o sodnih 

primerih, je bila ustanovljena skupina strokovnjakov, na kratko Fralex (pravni stro-

kovnjaki Agencije za temeljne pravice), ki ima v vsaki državi članici ekipo, ki lahko 

v zelo kratkem času pripravi visoko kakovostna pravna poročila, ki se uporabijo kot 

temeljno gradivo primerjalnih analiz Agencije. Strokovnjaki so se izbrali in z njimi 

sklenile pogodbe na podlagi javnega razpisa za visoko usposobljene pravne strokov-

njake za temeljne pravice za vse države članice EU, ki bodo za Agencijo opravljali 

pravne študije ter ji zagotavljali poročila in ustrezne pravosodne podatke, kot so 

statistični podatki in sodna praksa. 

Leta 2007 so se pravni strokovnjaki začeli pripravljati na svoje delo na 

podlagi obstoječih pravnih instrumentov na nacionalni ravni in ravni EU ter njihove 

učinkovitosti glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. 

Pravna analiza bo podlaga enemu od večjih tekočih projektov Agencije, primerjalni 

študiji o stanju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti 

v EU.

Vključitev držav kandidatk: projekt RAXEN_CT

Leta 2006 je Agencija izvedla projekt RAXEN_BR, ki ga je fi nanciral GD 

za širitev, njegov namen pa je bil povečati zmogljivosti organizacij civilne družbe 

v državah kandidatkah, tj. v Bolgariji in Romuniji, za zbiranje podatkov in poroča-

nje. Tako je Agencija lahko takoj in v celoti vključila novi državi članici EU v svoje 

dejavnosti zbiranja podatkov, ko je sklenila pogodbe z organizacijami kot nacional-

nimi kontaktnimi točkami za ti dve državi. 

Leta 2007 je Agencija izvedla podoben projekt, ki ga je prav tako fi nan-

ciral GD za širitev. Cilj projekta RAXEN_CT je bil dvojen: na eni strani izboljšati 

strokovno znanje in izkušnje lokalnih organizacij civilne družbe na Hrvaškem in 

v Turčiji pri zbiranju podatkov in poročanju o vprašanjih rasizma, ksenofobije in 

podobnih nestrpnosti, na drugi strani pa povečati zmogljivosti takih organizacij 

na podlagi dogodkov za izboljšanje ozaveščenosti, usposabljanje in povečanje zmo-

gljivosti za razvoj boljšega razumevanja politik EU v zvezi z rasno in etnično dis-

kriminacijo. v tem okviru sta bila leta 2007 na Hrvaškem in v Turčiji organizirana 

dva niza dogodkov. Prvi niz predstavljata dva seminarja, ki sta potekala junija in sta 

bila osredotočena na Direktivo Sveta 2000/43/ES (Direktiva o rasni enakosti). Cilj 

je bil bolje seznaniti civilno družbo in vladi obeh držav z določbami direktive in jim 

dati priložnost, da uporabijo izkušnje drugih držav, ki so bile vključene v prenos 

in izvajanje tega dela zakonodaje EU. Drugi niz seminarjev je bil osredotočen na 

zbiranje podatkov o rasizmu in ksenofobiji. Namen teh seminarjev je bil podpreti 
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zmogljivosti lokalnih akterjev (npr. ministrstev, raziskovalnih središč, nevladnih 

organizacij) za zbiranje podatkov ter spremljanje diskriminacije in njenih posle-

dic na družbeni, politični in institucionalni ravni. Dogodki, ki so potekali v tesnem 

sodelovanju z delegati Evropske komisije, so se izkazali za zelo uspešne in se jih je 

udeležilo veliko ključnih javnih funkcionarjev in drugih zainteresiranih strani, pred-

vsem akterjev civilne družbe. Zapisniki in različni drugi ključni dokumenti so bili 

objavljeni v angleščini in v nacionalnih jezikih.

Prihodnje sodelovanje držav kandidatk pri delu Agencije in njegove more-

bitne ustrezne oblike bodo določene s sklepom ustreznega Pridružitvenega sveta. 

Tak sklep se trenutno pripravlja.

Vodenje raziskav in izboljšanje primerljivosti podatkov

Pri zbiranju sekundarnih podatkov se je dosledno poudarjalo pomanjka-

nje primerljivih podatkov. Da bi izboljšala primerljivost podatkov in razvila nove 

vire zanje, je Agencija leta 2007 začela več raziskovalnih projektov, ki bodo zagota-

vljali izvirne in primerljive primarne podatke o rasizmu in diskriminaciji. 

Leta 2007 je bil uspešno končan pilotni projekt, ki je potekal v šestih drža-

vah o izkušnjah priseljencev in etničnih manjšin v zvezi s kriminalno viktimizacijo. 

Na podlagi novih spoznanj, pridobljenih s tem pilotnim projektom, je Agencija ob 

koncu leta 2007 začela obsežno anketo o diskriminaciji in viktimizaciji v EU, da bi 

raziskala izkušnje priseljencev in drugih manjšin ter odnose do njih. Namen tega 

projekta je zajeti izkušnje „ranljivih“, skupnosti v zvezi s kriminalno viktimizacijo, 

vključno z vsemi incidenti, ki so „rasno“, etnično ali versko motivirani. Objektiv-

nost, zanesljivost in primerljivost so tri ključne značilnosti ankete, ki je potekala 

na podlagi metodologije, ki so jo leta 1989 razvili Združeni narodi z mednarodno 

anketo o žrtvah kaznivih dejanj (ICVS). Glavni cilj ankete je poskušati doseči in 

po možnosti zagotoviti, da se njeni rezultati lahko primerjajo z rezultati že izve-

denih anket o večinskem (nemanjšinskem) prebivalstvu. Čeprav bodo rezultati 

ankete omogočili primerjavo ugotovitev med različnimi manjšinskimi skupinami 

v različnih državah članicah, je koristno imeti tudi primerjavo z večinskim prebi-

valstvom, tako da odgovori manjšin niso osamljeni. s tem se bodo lahko poiskale 

izstopajoče podobnosti ali razlike v državah članicah med odgovori večinskega in 

manjšinskega prebivalstva, s čimer se bo izpostavilo, kam se morajo usmeriti odzivi 

politike v nekaterih državah članicah. Anketa bo končana do konca leta 2008 in bo 

zajela več vprašanj, med drugim ozaveščenost o pravicah (zlasti iz Direktive o rasni 

enakosti), izkušnje z diskriminacijo in incidenti, zaskrbljenost glede kaznivih dejanj 

na splošno in nasilnih kaznivih dejanj ter zlasti nadlegovanje, izkušnje s kaznivimi 

dejanji in podrobnosti o incidentih ter izkušnje s kazenskim pregonom.

Evropski parlament je junija 2007 zaprosil Agencijo3, naj pripravi primer-

jalno poročilo o stanju glede homofobije in diskriminacije na podlagi spolne usmer-

3 V skladu z odstavkoma 4c in d člena 4 in odstavkom 3 člena 5 Uredbe lahko Evropski parlament, Svet ali Evrop-

ska komisija zaprosijo agencijo, da v skladu s svojimi fi nančnimi in človeškimi viri opravi znanstvene raziskave 

in ankete ter objavi sklepne ugotovitve in mnenja o tematskih področjih, ki niso vključena v večletni okvir. 
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jenosti v EU. Cilj tega poročila je pomagati Evropskemu parlamentu pri razpravi 

o potrebi po direktivi, ki bi vključevala vse vrste diskriminacije iz člena 13 Pogodbe 

ES za vsa področja iz Direktive o rasni enakosti 2000/43/ES, tj. izobraževanje, soci-

alna varnost, zdravstveno varstvo ter dostop do blaga in storitev. To poročilo bo 

tudi dragocen prispevek k oceni vpliva, ki jo bo opravila Evropska komisija in katere 

cilj je preučiti možnost predložitve osnutka direktive, ki bi vključeval ta dodatna 

področja. Rezultat projekta je zbiranje uradnih in neuradnih podatkov na nacio-

nalni ravni v vseh državah članicah EU ter primerjalna analiza na evropski ravni, ki 

bo zajemala predhodna leta vse do danes, kot je treba, da se omogoči dobro razu-

mevanje zadevnih vprašanj. Projekt tudi primerjalno preučuje obstoječe ustrezne 

pravne instrumente, pravosodne podatke in sodno prakso na nacionalni ravni in 

ravni EU, ki bodo objavljeni samostojno. v končnem poročilu bodo združeni razpo-

ložljivi podatki in informacije v dokumentu, usmerjenem v politiko, v katerem bodo 

tudi izpostavljeni pozitivni ukrepi in pobude javnih organov in civilne družbe.

Agencija je na podlagi zahteve Evropske komisije začela tudi študijo 

o kazalnikih, ki merijo izvajanje, varstvo, spoštovanje in spodbujanje otrokovih pra-

vic v Evropski uniji. Cilj tega projekta je razviti niz kazalnikov za redno merjenje, 

kako se izvajajo, varujejo, spoštujejo in spodbujajo otrokove pravice v državah člani-

cah EU. Razvoj teh kazalnikov bo temeljil na pregledu razpoložljivih virov, struktu-

riranih posvetovanjih s strokovnjaki in ključnimi zainteresiranimi stranmi ter oceni 

razpoložljivih virov podatkov na nacionalni ravni, ravni EU in mednarodni ravni 

glede primerljivosti, vrzeli in drugih vprašanj.

Agencija je v okviru svojih pristojnosti na področju rasizma in ksenofo-

bije leta 2007 začela izvajati tri projekte, ki naj bi bili predvidoma končani in obja-

vljeni leta 2008. Prvi projekt „Rasizem in družbena marginalizacija: možne poti 

do nasilne radikalizacije“ raziskuje mogoče poti do nasilne radikalizacije z anketno 

raziskavo o odnosih, usmerjeno k muslimanski mladini v izbranih državah članicah. 

Projekt preučuje odnos med rasistično diskriminacijo in zlorabo, družbeno margi-

nalizacijo in razvoj odnosa do nasilne radikalizacije med tem delom prebivalstva. 

Izvaja se v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo, da bi se dopolnila njena kva-

litativna, na intervjujih temelječa študija o nasilni radikalizaciji. Obravnava neka-

tere trenutne vrzeli v zvezi z med seboj povezanimi temami o izkušnjah mladih 

glede rasizma in diskriminacije, marginalizacije, socialne izključenosti in odtuje-

nosti; odnosov, ki podpirajo uporabo nasilja. Drugi projekt „Boj proti praksam 

etničnega profi liranja: priročnik dobrih praks“ preučuje in izpostavlja pozitivne 

pobude, predvsem tiste, ki vključujejo partnerstva agencij, ki se uporabljajo za boj 

proti rasizmu, pomoč žrtvam in izboljšanje odnosa skupnosti z ustreznimi javnimi 

organi. Cilj projekta je tudi podpreti prizadevanja za okrepitev sodelovanja na ravni 

EU glede priseljevanja ter nadzorovanja meje in carinskih kontrol. Projekt bo tudi 

podprl prizadevanja za krepitev dimenzije človekovih pravic v pobudah za usposa-

bljanje organov odkrivanja in pregona, pri čemer bo podprl predvsem prizadevanja 

agencije Frontex in Evropske policijske akademije (CEPOL), da zagotovijo ustre-

zno usposabljanje uslužbencem organov pregona in v zvezi z razvojem demokratič-

nih zaščitnih ukrepov v večetnični in raznoliki evropski družbi. „Pilotni medijski 

projekt“ si prav tako prizadeva izboljšati primerljivost podatkov. z analizo vsebine 

vzorca tiskanega medija v izbranih državah članicah bo raziskal, kako so zastopani 
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priseljenci in manjšine ter podrobno preučil, kako se obravnavajo vprašanja razno-

likosti. Projekt zajema tudi razvoj ustreznega gradiva za usposabljanje novinarjev.

Primerljivost podatkov

Eden od ciljev raziskovalnega dela Agencije je izboljšati primerljivost 

podatkov med državami članicami. Težnja po boljši primerljivosti se lahko kaže na 

različnih ravneh. Prvič, primerjalna poročila (kot je poročilo o stanju glede homo-

fobije in diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti v EU) so pomembna pri 

določitvi, kateri podatki so na voljo v različnih državah članicah, iskanju vrzeli, 

pojasnjevanju razlogov, zakaj stvari niso primerljive, pri pojasnjevanju razlik med 

posameznimi nacionalnimi okolji na podlagi opisnih kvalitativnih gradiv in njihovih 

posledic za trenutno premajhno primerljivost podatkov o diskriminaciji v državah 

članicah.

Drugič, Agencija načrtuje in izvaja raziskovalne projekte o različnih vidi-

kih rasizma in diskriminacije z že vgrajeno primerljivostjo – tj. z uporabo skupne 

metodologije, ki se uporablja v državah članicah za pridobivanje primerljivih podat-

kov o diskriminaciji. Primer tega je študija o diskriminaciji in viktimizaciji v drža-

vah članicah Evropske unije, ki preverja izkušnje in stališča priseljencev in drugih 

manjšin.

Tretjič, poročila Agencije so izboljšala ozaveščenost o potrebi po konver-

genci upravnih postopkov v državah članicah, metod zbiranja podatkov in defi ni-

cij, uporabljenih v različnih državah članicah, tako da uradno pridobljeni podatki 

lahko postanejo resnično primerljivejši. v tem okviru je Agencija tesno sodelovala 

z organi, kot so Eurostat in druge pristojne delovne skupine Komisije. Osebje Agen-

cije se še naprej udeležuje sestankov Delovne skupine Evropske komisije za zbi-

ranje podatkov za merjenje obsega in vpliva diskriminacije in Referenčne skupine 

za evropski priročnik za zbiranje podatkov o enakosti. Rezultat zadnje je priprava 

Evropskega priročnika za zbiranje podatkov o enakosti4, ki je črpal iz izkušenj Agen-

cije za temeljne pravice pri zbiranju podatkov in katerega namen je izboljšati ozave-

ščenost oblikovalcev politik o potrebi po kakovostnejših podatkih. 

Zagotavljanje dokumentacijskih virov javnosti 

V skladu z uredbo o njeni ustanovitvi5 ima Agencija nalogo zapisovati in 

razširjati rezultate raziskav, ki so ji jih sporočile države članice, institucije Unije 

ter organi, uradi in agencije Skupnosti in Unije, raziskovalna središča, nacionalni 

organi, nevladne organizacije, tretje države in mednarodne organizacije, vključno 

s pristojnimi organi Sveta Evrope. Posledične dejavnosti v zvezi z dokumentacijo 

so bile leta 2007 usmerjene v posodobitev, nadaljnji razvoj in tehnično izpopol-

4 Evropski priročnik za zbiranje podatkov o enakosti: Zakaj in kako zgraditi nacionalno bazo znanja o enakosti 

in diskriminaciji na podlagi rase in narodnosti, vere in prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjeno-

sti, Evropska Komisija/Finsko ministrstvo za delo, 2007.

5 Člen 4(1)(a) uredbe. 
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nitev InfoBase, ki je obsežna baza podatkov in informacij o vseh državah člani-

cah EU v zvezi z etnično diskriminacijo pri zaposlovanju, izobraževanju in biva-

nju, in v ustrezne pravne instrumente ter zagotovitev pregleda stanja in statističnih 

podatkov, če so na voljo, o rasističnih kaznivih dejanjih in nasilju. InfoBase vsebuje 

tudi zbirko pozitivnih pobud (izbor projektov, katerih cilj je boj proti diskrimi-

naciji s praktičnim ukrepanjem) in enkraten podatkovni niz sodne prakse (izbor 

pomembnih nacionalnih odločb/primerov, ki se nanašajo na vprašanja, povezana 

z zakonodajo o diskriminaciji.
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Podpiranje učinkovitih 
politik v boju proti rasizmu in 
spodbujanje temeljnih pravic

Leta 2007 je Agencija nadaljevala svoje delo pri razvoju politik na podlagi 

informacij, pri čemer se je usmerila v rasizem, ksenofobijo in podobno nestrpnost. 

Prehod iz organa, ki rešuje vprašanja rasizma, v organ, ki svetuje o širših vprašanjih, 

povezanimi s temeljnimi pravicami, bo postopen. 

Med novimi nalogami Agencije je vzpostavitev mreže in mehanizmov 

sodelovanja, ki bodo Agenciji omogočili učinkovitejše vodenje njenega prispevka na 

področju politike. Nova skupina nacionalnih uradnikov za zvezo je imela prva dva 

sestanka. Zahtevani so bili tudi okrepitev sodelovanja s službami Evropske komisije 

in tesnejši odnosi z novimi strukturami Sveta Evrope. FRA je v sodelovanju s civilno 

družbo in na prvih sestankih z nacionalnimi institucijami za človekove pravice 

o vprašanju Agencije (glej v nadaljevanju pod naslovom Sodelovanje in dejavnosti 

za povečanje ozaveščenosti) začela zbirati predloge za prihodnje delo na področju 

politike, ki bodo podlaga temam v letnem delovnem programu, povezanim s pred-

nostnimi tematskimi področji.

Delo Agencije pri razvoju politik na podlagi informacij je bilo usmerjeno 

predvsem znotraj okvira Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta, Evropske 

komisije in Odbora regij. Letno poročilo Agencije in rezultati njenih raziskav so 

izpostavili različna vprašanja, povezana z direktivami o rasni enakosti, položaj sku-

pnosti Romov in Travellerjev, muslimanske skupnosti, rasistična kazniva dejanja in 

sistem kazenskega pravosodja, medije ter vprašanja, povezana s kulturno raznoliko-

stjo in potrebo po skladnejših odzivih vlad na nacionalni ravni. Agencija je zato ta 

vprašanja spremljala v okviru EU.

Prek mreže lokalnih skupnosti je Agencija še naprej sodelovala z Odbo-

rom regij. Mrežo lokalnih skupnosti sestavljajo Odbor regij in uradniki, pristojni za 

politiko, iz mest Aarhus (DK), Antwerpen (BE), Bradford (UK), Genk (BE), Mann-

heim (DE), Nantes (FR), Sheffi  eld (UK), Rotterdam (NL) in Torino (I). Njena pozor-

nost je bila leta 2007 še posebej usmerjena v kohezijo skupnosti in obravnavanje 

potreb muslimanskih skupnosti.

Agencija je pri svojem delu poleg z EU sodelovala tudi s Svetom Evrope in 

Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Pri tem se je osredotočila 

na boj proti diskriminaciji skupnosti Romov in Travellerjev, rasistična kazniva deja-

nja in policijsko dejavnost ter islamofobijo. Agencija s sodelovanjem na sestankih 

agencij medvladnih organizacij zagotavlja, da so ukrepi in dejavnosti glede skupnih 

vprašanj usklajeni, da se prepreči podvajanje, da se zagotovi dodana vrednost in 

večja usklajenost dejavnosti, ne samo strateško, ampak tudi pri določitvi predno-

stnih nalog.
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Prispevek dela Agencije je razviden iz njegovega navajanja v različnih 

dokumentih institucij EU in nacionalnih vlad in pri zagotavljanju informacij za 

razvoj politik v fazi zasnove. Na splošno je vpliv dela Agencije razviden pri razvoju 

zbiranja podatkov v okviru razvoja politik, ki ga izvajajo nacionalne vlade, uporabi 

podatkov Agencije pri političnih odločitvah ter izmenjavi dobre prakse in pobud 

med različnimi akterji, ki jih Agencija odkrije pri svojih dejavnostih usmerjanja 

ukrepov.

Sodelovanje z institucijami EU, državami članicami 
in drugimi zainteresiranimi stranmi 

Sodelovanje z Evropskim parlamentom (EP)

Ena od osnovnih nalog Agencije se nanaša na zagotavljanje strokov-

nega znanja in izkušenj ter svetovanje Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropski 

komisiji glede vprašanj iz okvira njene pristojnosti. FRA je sodelovala na več javnih 

obravnavah in zasedanjih odborov v EP in prispevala svoj delež k osnutkom poročil. 

Poročila EUMC/FRA se pogosto navajajo v ustreznih resolucijah EP.

Za poročilo, ki je podlaga resoluciji EP o uporabi Direktive o rasni ena-

kosti (2000/43/ES), je Agencija prispevala strokovni članek. FRA je zagotovila pri-

stojnemu poročevalcu Evropskega parlamenta informacije o pobudah za povečanje 

ozaveščenosti in sodni praksi v zvezi z direktivo. Resolucija EP navaja ugotovitve 

Agencije in poziva države članice, naj zbirajo in zagotavljajo „ustrezne in zanesljive 

ter primerljive informacije in podatke“.6 

FRA je prispevala strokovni članek tudi za mnenje EP o okvirnem sklepu 

Sveta o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazen-

skim pravom. Evropski parlament je v zvezi z delom Agencije na lastno pobudo 

sprejel poročilo, v katerem prosi Svet, naj doseže soglasje glede predlaganega okvir-

nega sklepa.7 FRA je zagotovila enega od ključnih govornikov na javni obravnavi 

tega vprašanja v Evropskem parlamentu.

Bila je povabljena, da predstavi svoje „Poročilo o rasizmu in ksenofobiji 

v državah članicah EU“ Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve. FRA je izpostavila trenutne trende in napredek v boju proti rasizmu. Hkrati 

je izpostavila potrebo po boljšem poznavanju protidiskriminacijske zakonodaje. 

Srečanje je bilo tudi priložnost za predstavitev članov izvršilnega odbora FRA temu 

odboru, ki je glavni vmesni člen med Agencijo in EP.

6 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. septembra 2007 o uporabi Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 

29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, 2000/43/ES z dne 

29. junija 2000: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0422+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.

7 Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 21. junija 2007 glede napredka pogajanj o okvirnem sklepu 

o ukrepih za boj proti rasizmu in ksenofobiji (2007/2067(INI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.

do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN. 
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Sodelovanje z Evropsko komisijo

Agencija še naprej sodeluje z Evropsko komisijo, zlasti v zvezi s politi-

kami, ki se ukvarjajo s pravosodjem, svobodo in varnostjo ter bojem proti diskri-

minaciji. Sodeluje pri delu, ki ga Komisija opravlja v zvezi s skupnostmi Romov in 

Travellerjev ter pri razvoju kazalnikov in meril za spodbujanje enakosti in boja proti 

rasni diskriminaciji.

Agencija je prispevala članek za belo knjigo o etničnih manjšinah na trgu 

dela z naslovom Odločen poziv k boljši socialni vključenosti, ki ga je Komisija obja-

vila decembra 2007. Pisni prispevek je dala tudi k poročilu o Romih za skupino komi-

sarjev za temeljne pravice. Agencija je sodelovala na zasedanjih Svetovalne skupine 

Evropske komisije za evropsko leto enakih možnosti za vse, Medslužbene skupine 

za rasizem in ksenofobijo, Medslužbene skupine za Rome, skupine strokovnjakov 

za potrebe politik po podatkih o kaznivih dejanjih in kazenskem pravosodju – GD 

JLS, podskupine strokovnjakov za potrebe politik po podatkih o trgovini z ljudmi 

in neformalne kontaktne skupine medvladnih organizacij in institucij za vprašanja 

Romov, Sintov in Travellerjev. Agencija je imela tudi posvetovalni sestanek s pred-

sednikom Skupine na visoki ravni za socialno ogrožene etnične manjšine.

V okviru svojih regionalnih dejavnosti Euromed je v partnerstvu z Agen-

cijami skupnosti še naprej sodelovala z Evropsko komisijo z udeležbo na srečanjih 

o medijih in kulturni raznolikosti. Srečanja, ki so sledila konferenci o Rasizmu, kse-

nofobiji in medijih: na poti k spoštovanju in razumevanju vseh ver in kultur so 

skupno organizirale Agencija, Evropska komisija in avstrijska vlada maja 2006.

Sodelovanje s Svetom in državami članicami 

Vsaka država članica je imenovala vladnega predstavnika, ki deluje kot 

kontaktna točka za Agencijo v zadevni državi članici (nacionalni uradnik za zvezo). 

z nacionalnimi uradniki za zvezo sta bila organizirana dva sestanka, da bi se dogo-

vorili o oblikah prihodnjega sodelovanja. Nacionalni uradniki za zvezo lahko med 

drugim direktorju Agencije predložijo mnenja o osnutku letnega delovnega pro-

grama FRA.

FRA je novembra 2007 sodelovala na zasedanju delovne skupine Sveta 

EU, na katerem so se obravnavala vprašanja OVSE in Sveta Evrope (COSCE). FRA, 

direktor Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri OVSE 

Christian Strohal in komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope Th omas Ham-

marberg so bili povabljeni, da se pogovorijo o možnostih za sodelovanje. 

Agencija je sodelovala tudi s predsedstvom Evropske unije, ki je bilo v prvi 

polovici leta 2007 v rokah Nemčije, v drugi pa Portugalske. Udeležila se je vrste 

dogodkov, ki so jih organizirale predsedujoče države, kot so Srečanje na vrhu o ena-

kosti (januarja 2007), ki je pomenilo začetek evropskega leta enakih možnosti za vse 

in na katerem je imela FRA informacijsko stojnico.
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FRA je bila oktobra 2007 povabljena tudi na zasedanje Sveta za pravosodje 

in notranje zadeve.

Sodelovanje z medvladnimi organizacijami

Na podlagi odnosov, ki jih je vzpostavila EUMC, je FRA nadaljevala sode-

lovanje z medvladnimi organizacijami, ki so dejavne v boju proti rasizmu, zlasti 

z Evropsko komisijo Sveta Evrope za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), Ura-

dom OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) ter Uradom 

visokega komisarja za človekove pravice pri ZN (OHCHR). Čeprav se pristojnosti 

teh organizacij razlikujejo, delijo podobne skrbi v boju proti rasizmu. Redna medse-

bojna srečanja imajo od leta 2004, njihov namen pa je določiti sinergije, preprečiti 

podvajanje in prevzeti dopolnilne dejavnosti. Eno takih srečanj je bilo leta 2007.

Glavna področja tega sodelovanja se nanašajo na: (1) izmenjavo infor-

macij; (2) sodelovanje pri dogodkih, ki jih organizira ena od njih; (3) navzkrižno 

preverjanje in medsebojno primerjanje dela in (4) skupne dejavnosti, kot je skupno 

sporočilo za Mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji. To medsebojno sode-

lovanje je v zadnjih nekaj letih pripomoglo k izvedbi projektov in pobud za podporo 

državam pri obravnavanju kaznivih dejanj iz sovraštva/rasističnih kaznivih dejanj, 

oblikovanju politik za Rome in razvoju odzivov na posebne oblike nestrpnosti, kot 

sta antisemitizem in islamofobija. Spodbudilo je tudi skupna prizadevanja, da se 

poudari potreba po boljšem zbiranju podatkov o rasističnih kaznivih dejanjih in 

rasni enakopravnosti.

Sodelovanje s Svetom Evrope 

Sodelovanje FRA s Svetom Evrope poteka v obliki sodelovanja z njegovimi 

organi pri dejavnostih, povezanih s človekovimi pravicami in socialno kohezijo, zla-

sti z Uradom visokega komisarja za človekove pravice, Evropsko komisijo za boj 

proti rasizmu in nestrpnosti, sekretariatom Okvirne konvencije za varstvo narodnih 

manjšin, Enoto za Rome in Travellerje in strokovnim odborom za Rome, Cigane in 

Travellerje (MG-S-ROM). Agencija sodeluje tudi na sestankih Evropskega foruma 

za Rome in Travellerje pod pokroviteljstvom Sveta Evrope. Delo Agencije je usmer-

jeno v priporočila za politike in poročila, ki jih pripravijo ti organi.

Agencija je sodelovala na strateškem sestanku z visokim komisarjem za 

človekove pravice pri Svetu Evrope. Namen sestanka je bil opredeliti ključna vpra-

šanja glede človekovih pravic v Evropi in zagotoviti, da bo delo v zvezi s člove-

kovimi pravicami še naprej učinkovito in ustrezno. Agencija še naprej usklajuje 

svoje informacije in predloge za politike z visokim komisarjem, tako da zagotavlja 

podatke o rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in islamofobiji za obiske v državah 

in poročila.

FRA še naprej sodeluje z Evropsko komisijo Sveta Evrope za boj proti 

rasizmu in nestrpnosti s svojim prispevkom k njenemu Splošnemu političnemu pri-
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poročilu št. 10 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji v okviru in s pomočjo 

šolskega izobraževanja in Splošnemu političnemu priporočilu št. 11 o boju proti 

rasizmu in rasni diskriminaciji v policiji. Agencija je zagotovila podatke in informa-

cije sekretariatu Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin in se leta 2007 kot 

opazovalka udeležila zasedanj Delovne skupine za človekove pravice v večkulturni 

družbi. 

Sodelovanje z Organizacijo za varnost in sodelovanje 
v Evropi (OVSE) 

Agencija je še naprej sodelovala pri delu OVSE v zvezi s strpnostjo in 

nediskriminacijo. Leta 2007 je poskrbela za ključnega govornika na Konferenci 

OVSE na visoki ravni o boju proti diskriminaciji ter spodbujanju medsebojnega 

spoštovanja in razumevanja v Bukarešti. Predstavil je vlogo odkrivanja in pregona 

ter zbiranja podatkov pri preganjanju kaznivih dejanj iz sovraštva. FRA je med 

pripravljalnim sestankom nevladne organizacije vodila delovno skupino civilne 

družbe. Oktobra 2007 je španski predsednik organizacije OVSE povabil Agencijo na 

konferenco o nestrpnosti in diskriminaciji muslimanov, kjer je predstavila ugotovi-

tve iz svojega poročila „Muslimani v Evropski uniji: diskriminacija in islamofobija“ 

(december 2006). 

FRA je dejavno sodelovala tudi z delegacijami držav članic EU v OVSE. 

Njeno delo se pogosto omenja v izjavah EU na konferencah in zasedanjih OVSE. 

Skupaj s portugalsko delegacijo v OVSE je organizirala stranski dogodek na ravni 

EU o svojem delu in pristojnostih med sestankom OVSE o izvajanju človeške raz-

sežnosti septembra 2007. v sodelovanju s kontaktno točko ODIHR za vprašanja 

Romov in Sintov in Enoto pri Svetu Evrope za Rome in Travellerje je organizirala 

tudi stranski dogodek o „izvajanju politik o Romih, Sintih in Travellerjih“.

Sodelovanje z Združenimi narodi (ZN)

Na povabilo delegacije Evropske komisije v mednarodnih organizacijah 

v Ženevi je FRA predstavila svoje pristojnosti Medvladni delovni skupini ZN za 

učinkovito izvajanje Durbanske deklaracije in programa ukrepov. Med predstavi-

tvijo je bilo poudarjeno, da bosta rasizem in ksenofobija ostali vprašanji, ki jima bo 

Agencija v okviru svojih širših pristojnosti posvetila največ pozornosti.

Posebni poročevalec ZN o sodobnih oblikah rasizma, rasne diskriminacije, 

ksenofobije in drugih nestrpnostih Doudou Diène je obiskal Agencijo aprila 2007. 

Srečanje je pomenilo izmenjavo zamisli o svetovnih izzivih na področju rasizma in 

ksenofobije. Agencija je dejavno sodelovala tudi pri delu Evropske koalicije mest 

za boj proti rasizmu v okviru UNESCA in postala članica njene usmerjevalne sku-

pine.
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Obveščanje politik o posebnih vprašanjih

Muslimanske skupnosti 

Projekt je potekal od decembra 2000 do junija 2001, njegov cilj pa je bil 

zbrati in primerjati podatke o pristopih mest glede boja proti diskriminaciji na pod-

lagi vere. Obravnaval je dobre prakse, ki spodbujajo strpnost in enako obravnavanje 

na podlagi religije na ključnih področjih javnega življenja, kot so zaposlovanje, javne 

storitve in izobraževanje. Dodatni rezultat tega projekta je bila vzpostavitev mreže 

lokalnih skupnosti med sodelujočimi mesti skupaj z Odborom regij. Leta 2007 je 

potekalo več srečanj mreže lokalnih skupnosti, njihov cilj pa je bil izdati poročilo 

o primerih lokalnih pobud za obravnavanje potreb muslimanskih skupnosti.

Mesto Nantes iz Francije je postalo novi član mreže lokalnih skupnosti; 

srečanje mreže je gostil Mannheim, na njem pa sta se obravnavala posodobitev in 

razširitev informacij za novo poročilo.

Romska skupnost 

Delo Agencije v zvezi z Romi in Travellerji poteka na dveh področjih: 

prvič, delo, ki poteka v zvezi z romskimi ženskami in njihovim dostopom do jav-

nega zdravstvenega varstva ter s tem povezanih storitev, in drugič, vprašanja, ki se 

nanašajo na enak dostop in obravnavanje v javnem šolstvu, s poudarkom na diskri-

minaciji in ločevanju.

Delo v zvezi z romskimi ženskami se je nadaljevalo s poudarkom na dejav-

nostih, povezanih z vprašanjem enakosti spolov. FRA je organizirala okroglo mizo 

z mednarodno mrežo romskih žensk (mreža IRWN) in skupno pobudo romskih 

žensk v Stockholmu. Preučila je možnost razširitve dostopa do zdravstvenih vpra-

šanj, da se vključijo položaj romskih otrok in otrokove pravice. FRA je omogočila 

udeležbo romskih žensk na mednarodni konferenci „Amare glasura ashunde – Naši 

glasovi se slišijo: Konferenca o pravicah romskih žensk“, ki je potekala v Stockholmu 

na Švedskem 3. in 4. decembra 2007. Konferenco so skupno organizirali FRA, Svet 

Evrope in švedska vlada, usmerjena pa je bila predvsem v razpravo o dobrih praksah 

glede dostopa do javnega zdravstvenega varstva in o njihovi izmenjavi ter boju proti 

trgovini z ljudmi. Za Agencijo je bila konferenca logično nadaljevanje publikacije 

„Odpravljanje pregrad: Romske ženske in dostop do javnega zdravstvenega varstva“, 

ki je nastala leta 2003 kot rezultat skupnih prizadevanj EUMC, Sveta Evrope in viso-

kega komisarja za varstvo narodnih manjšin pri OVSE.

Agencija je s Svetom Evrope in OVSE organizirala skupni dogodek med 

sestankom OVSE o izvajanju človeški razsežnosti v Varšavi. Ta stranski dogodek je 

bil usmerjen v potrebo po pospešenem izvajanju politike o Romih. Agencija se je 

udeležila tudi usklajevalnega sestanka Neformalne kontaktne skupine medvladnih 

organizacij in institucij za vprašanja Romov, Sintov in Travellerjev, ki ga je sklicalo 

predsedstvo EU.
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Drugo delo

Agencija se je odzvala na zahteve zainteresiranih strani in pridobila doku-

mente o tematskih razpravah o diskriminaciji pri nastanitvi, otrokovih pravicah in 

priseljevanju ter pozitivnih ukrepih. Dokumenti bodo pripravili podlago za določi-

tev ključnih vprašanj na teh političnih področjih ali pa se bodo uporabili kot kratek 

uvod v temo in zagotovili odzive politik. 
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Sodelovanje in dejavnosti 
za boljšo ozaveščenost

Leta 2007 je bila glavna pozornost posvečena vzpostavitvi novih odnosov 

z zainteresiranimi stranmi ter preusmeritvi Agencije v svetovanje in zbiranje ustre-

znih informacij in predlogov o vprašanjih temeljnih pravic, ki bi se lahko preobliko-

vali v dejavnosti iz letnega delovnega programa Agencije. To je bilo treba doseči, saj 

večletni okvir Agencije do konca leta 2007 še ni bil sprejet. Priprava na ustanovitev 

platforme o temeljnih pravicah je bila glavni izziv in Agencija je začela več posveto-

vanj s civilno družbo, ne samo fi zično, ampak tudi na svoji spletni strani. Po pred-

videvanjih bo platforma o temeljnih pravicah ustanovljena leta 2008. Agencija je za 

pomoč zaprosila nacionalne institucije za človekove pravice ter Agencije in organe 

Skupnosti, ki so vsi pomemben sestavni element ustroja Agencije.

Najpomembnejša dejavnost za boljšo ozaveščenost je bila povezana 

z evropskim letom enakih možnosti za vse. Ta tema je Agenciji ponudila priložnost, 

da poveže ključne elemente svojega dela, usmerjenega v mlade, in okrepi svoje 

odnose s svojim mestom gostiteljem. Agencija je oba elementa videla kot podporo 

širšemu komunikacijskemu cilju Evropske unije, da se EU približa svojim državlja-

nom in da se pomen dela EU prikaže na precej bolj lokalni ravni. 

Sodelovanje s civilno družbo

FRA je še naprej krepila sodelovanje z organizacijami civilne družbe. 

Aprila, kmalu po ustanovitvi, je začela vrsto javnih posvetovanj o svojem sodelova-

nju s civilno družbo. Posvetovanja so potekala od aprila do decembra. Njihov cilj je 

bil pridobiti podatke za pripravo izboljšane strategije civilne družbe za Agencijo na 

splošno, zlasti pa za ustanovitev platforme o temeljnih pravicah.

Posvetovanja so potekala v različnih oblikah. Glavna oblika so bila odprta 

spletna posvetovanja, v katerih so bili anketiranci naprošeni, da izpolnijo vprašalnik. 

Vprašalnik, ki je bil na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, je bil zasnovan 

tako, da se zberejo stališča in mnenja vseh zainteresiranih akterjev civilne družbe. 

Posvetovanje je bilo objavljeno na spletni strani Agencije in v njenem biltenu. Nepo-

sredno po elektronski pošti je bilo poslano obvestilo organizacijam civilne družbe, 

ki jih ima Agencija na svojih seznamih naslovov. Vsega skupaj je prispelo 87 odgo-

vorov. Spletna posvetovanja so potekala dvakrat: od 18. aprila do 18. maja in od 

3. oktobra do 3. novembra 2007. Vsi prispevki posameznikov so bili objavljeni na 

spletni strani Agencije.

Drugi prispevki k posvetovanjem so bili oddani na dveh strokovnih sre-

čanjih izbranih nevladnih organizacij junija in julija na Dunaju ter na odprti posve-

tovalni konferenci za zainteresirane strani civilne družbe decembra v Bruslju. Cilj 

obeh strokovnih srečanj je bil zbrati stališča in mnenja organizacij na evropski ravni, 
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ki imajo dobro strokovno znanje in dolgotrajne izkušnje pri vodenju evropskih mrež 

akterjev civilne družbe na različnih področjih temeljnih pravic. 

Evropska konferenca z okroglo mizo

Evropska konferenca z okroglo mizo je bila organizirana ob koncu okto-

bra in jo je gostilo portugalsko predsedovanje EU v Lizboni. Naslov teme okrogle 

mize je bil „Enak dostop do izobraževanja in zaposlitve za mlade s priseljenskim 

ozadjem“. Dogodka se je udeležilo več kot 80 predstavnikov civilne družbe, vlad ter 

mednarodnih in evropskih organizacij.

Sodelovanje Agencije za temeljne pravice pri dogodkih 
civilne družbe

Osebje Agencije je sodelovalo pri več dogodkih civilne družbe v državah 

članicah, da bi na eni strani predstavilo Agencijo, njene pristojnosti in dejansko 

stanje na področju vzpostavljanja njenih novih struktur, po drugi strani pa da bi 

slišalo stališča akterjev civilne družbe glede razvoja mogočih oblik sodelovanja med 

Agencijo in civilno družbo.

Sodelovanje z agencijami Skupnosti in drugimi

Agencija je okrepila sodelovanje z Evropsko fundacijo za izboljšanje 

življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound) s srečanji, medsebojnimi povabili na 

dogodke in izmenjavo informacij. Agencija sodelovanje s to fundacijo v glavnem 

vidi kot pilotni projekt v razvoju sodelovanja z drugimi agencijami EU v okviru 

njenega večletnega načrta.

FRA se je udeležila sestanka z Evropskim usklajevalnim odborom naci-

onalnih institucij za človekove pravice v Dublinu, ki ga je gostila Irska nacionalna 

komisija za človekove pravice. s predstavniki nacionalnih institucij za človekove 

pravice je razpravljala o vprašanjih skupnega pomena, mogočih področjih sodelova-

nja in prispevku k letnemu delovnemu programu Agencije.

Krepitev ozaveščenosti

K evropskemu letu enakih možnosti za vse je Agencija prispevala z vrsto 

dejavnosti.

V sodelovanju z mestom Dunajem in njegovim odborom za izobraževanje 

je pripravila prireditev za mlade, ki so dovzetni za cilje evropskega leta. Na Dunaju je 

14. novembra pod geslom „chanchen=gleich“ (možnosti nas delajo enake) približno 

2 000 dijakov sodelovalo na dnevu raznolikosti, ki ga je organizirala FRA. Lokalne 
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nevladne organizacije, šole in evropske institucije na Dunaju so v sodelovanju s FRA 

pripravile izredno zanimiv program za mlade udeležence. 

Agencija je nadaljevala svoje zanimanje za mlade in skupaj s spominskim 

centrom Yad Vashem iz Izraela na Dunaju organizirala dve videokonferenci za 

mlade, da bi jim omogočila neposredno srečanje s preživelimi holokavsta in tako 

povečala ozaveščenost o na splošno pridobljenih spoznanjih holokavsta v zvezi 

z obravnavanjem rasizma, antisemitizma in ksenofobije danes. Sodelovanje z Yad 

Vashem je bil eden od rezultatov sodelovanja Agencije na seminarjih o rasizmu, 

ksenofobiji in antisemitizmu, ki jih je organizirala Evropska komisija z Izraelom. 

Agencija se je pridružila Mednarodni projektni skupini za poučevanje o holokavstu, 

spomin nanj in njegovo raziskovanje v vlogi opazovalke in nadaljevala posvetovanja 

z ustreznimi zainteresiranimi stranmi o svojem projektu „Izobraževanje o temeljnih 

pravicah v Evropski uniji“. Ta bo preučil poučevanje o holokavstu v okviru pri-

merjalne analize ureditev in dejavnosti v zvezi s poučevanjem o temeljnih pravicah 

v Evropski uniji. Projekt bo končan leta 2008.

Agencija je leta 2007 objavila svojo prvo publikacijo za boljšo ozavešče-

nost, ki je bila namenjena posebej mladim. S’cool Agenda vsebuje koledar ključnih 

datumov, povezanih z vprašanji rasizma in kulturne raznolikosti, z informacijami 

o enakem obravnavanju in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti, vere ali 

prepričanja, starosti in invalidnosti. Njen cilj je krepiti ozaveščenost med mladimi 

glede rasizma, ksenofobije in antisemitizma, diskriminacije zaradi več razlogov in 

glede pomena spoštovanja različnih kultur in ver in strpnosti do njih. S’cool agenda 

je bila izredno priljubljena med mladimi v EU in zunaj nje, saj je bilo naročenih več 

kot 10 000 izvodov.

Obveščanje javnosti in komuniciranje z njo

Ustanovitev Agencije za temeljne pravice

Večji del dela za obveščanje javnosti in komuniciranje z njo je bil usmerjen 

v ustanovitev Agencije za temeljne pravice 1. marca na Dunaju. s podporo Evrop-

ske komisije in avstrijske vlade je bil pripravljen program ustanovitve za razpored 

medijev, gostov in javnosti. v okviru gradiva za obveščanje javnosti je morala Agen-

cija zagotoviti, da so bili do 1. marca na voljo spletna stran in podporno gradivo 

za obveščanje javnosti, kot so uredba, list z odgovori na najpogostejša vprašanja, 

informativna preglednica, gradivo za medije in besedilo spletne strani.

Equal Voices in bilten FRA 

Equal Voices je revija Agencije za temeljne pravice o aktualnih vprašanjih 

iz okvira njenih pristojnosti. Leta 2007 je FRA objavila dve publikaciji: (1) o oblikah 

večkratne diskriminacije, s katero se spoprijemajo ženske („Enakost in diskrimina-

cija skozi objektiv enakosti spolov“) in (2) o ustanovitvi FRA. Tema zadnje omenjene 
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publikacije je ustanovitev Agencije in tematski govori predsednika Komisije Joséja 

Manuela Barrosa, avstrijskega kanclerja Alfreda Gusenbauerja in mnogih drugih. 

v njej so svoje stališče glede možnega vpliva Agencije predstavili Svet Evrope, civilna 

družba, organi, pristojni za enakost, in nacionalne institucije za človekove pravice.

Agencija je izdala šest številk Biltena. To elektronsko glasilo vsebuje pov-

zetek informacij o tekočem delu FRA, ustreznem razvoju dogodkov v EU in na med-

narodni ravni ter najnovejše podatke o stanju v državah članicah glede rasizma, 

ksenofobije in povezanih vprašanj.

Sodelovanje z mediji

Za obveščanje širše javnosti o rezultatih svojega dela je Agencija izdala 

več sporočil za medije in odgovorila na številna vprašanja novinarjev iz vse Evrope. 

Na začetku je bila v središču predvsem ustanovitev Agencije v mesecu marcu. Agen-

cija je morala dokazati, da nadaljuje delo v zvezi z bojem proti rasizmu, ksenofobiji 

in podobnim nestrpnostim, bojem proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerje-

nosti in v zvezi z otrokovimi pravicami, kot sta to od nje zahtevala Evropski parla-

ment oziroma Evropska komisija. To je potekalo v ozračju pričakovanj medijev, da 

bo Agencija takoj po svoji ustanovitvi marca prevzela dejavnosti na novih podro-

čjih, povezanih s temeljnimi pravicami. z zagotavljanjem objektivnih in zanesljivih 

informacij medijem si Agencija prizadeva podpreti točno poročanje o vprašanjih iz 

okvira svojih pristojnosti.

FRA je še naprej podpirala Evropsko medijsko nagrado za vključevanje in 

kulturno raznolikost CIVIS, ki se kot sredstvo za spodbujanje dobre prakse v medi-

jih podeli radijskim in televizijskim programom, ki spodbujajo sobivanje različnih 

kultur in medkulturno razumevanje v EU.

Da bi imela trajnosten vpliv na poročanje medijev, je Agencija dodatno 

podprla Evropsko združenje javnih radiotelevizij (EBU) pri razvoju kompleta oro-

dij za kulturno raznolikost za novinarje. Komplet je bil javnosti predstavljen na 

Evropski medijski konferenci o migraciji in vključevanju, ki jo je novembra 2007 

organizirala France Télévision. Objavljen bo na začetku leta 2008, v njem pa bodo 

združeni praktični elementi (kontrolni seznami, sklicevanja) ter uporabni in poučni 

nasveti glede dobre prakse.

Spletna stran FRA (htt p://fra.europa.eu)

Spletna stran se je leta 2007 izkazala za učinkovito pri razširjanju publi-

kacij in poročil, ki sta jih pripravili FRA in nekdanja EUMC. Mesečno jo je obiskalo 

povprečno 54 246 obiskovalcev, v celem letu pa skupno 650 949 obiskovalcev. Leta 

2007 se je število obiskov na spletni strani FRA povečalo za 75 odstotkov v primer-

javi s skupno 371 200 obiskovalci leta 2006.
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Leta 2007 je FRA začela s projektom ponovnega zagona svoje spletne 

strani. Rezultat tega projekta bodo bistvena preureditev, večja funkcionalnost in 

lažja dostopnost spletne strani. Projekt se bo nadaljeval v letu 2008. 

Kot kažejo statistični podatki o prenosu podatkov s spletne strani (glej 

priloge) leta 2007, je še vedno veliko zanimanja za delo Agencije v zvezi z musli-

manskimi skupnostmi in islamofobijo. To se odraža v stalni angažiranosti Agencije 

pri tem vprašanju bodisi prek svojih dejavnosti ali v partnerstvu s ključnimi orga-

nizacijami. Ključni dokument za ozaveščanje o vprašanjih in predloge za njihovo 

reševanje ostaja letno poročilo Agencije o stanju na področju vprašanj iz okvira nje-

nih pristojnosti. Drugi vrhunec pa je dosegla „S’cool agenda“, ki je bila namenjena 

mladim in za katero je Agencija prejela v enem mesecu skoraj 7 000 naročil – to je 

popolnoma nova publika Agencije.
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PRILOGE
Struktura Agencije in zaposleni v njej 

Upravni odbor

Upravni odbor Agencije kot organ za načrtovanje in spremljanje8 sprejme 

letni program njenega dela, katerega osnutek se pripravi v skladu z večletnim okvi-

rom, potem ko sta Komisija in Znanstveni odbor podala mnenje o osnutku, ki ga 

predloži direktor Agencije. Upravni odbor sprejme tudi proračun FRA, imenuje 

direktorja in znanstveni odbor ter sprejme letna poročila. Leta 2007 se je upravni 

odbor, ki je bil imenovan junija, sestal dvakrat. 

Upravni odbor FRA sestavljajo osebe z ustreznimi izkušnjami z upravlja-

njem organizacij javnega ali zasebnega sektorja in znanjem o temeljnih pravicah. 

Vsaka država članica imenuje eno neodvisno osebo z visoko stopnjo odgovornosti 

v neodvisni nacionalni instituciji za človekove pravice ali drugi organizaciji javnega 

ali zasebnega sektorja; eno neodvisno osebo imenuje Svet Evrope; Komisija pa ime-

nuje dva predstavnika. 

Člani upravnega odbor FRA 4. marca 2008

Člani

Država članica Član Namestnik 

Belgique/België (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

България (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Česká republika (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Danmark (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Deutschland (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Eesti (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Éire/Ireland (IE)
Anastasia Crickley 
(predsednica)

Rory O’Donnell

Ελλάδα (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

España (ES) Gema Martín Muñoz Še ni imenovan

France (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Italia (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Κύπρος/Kıbrıs (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Latvija (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Lietuva (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Člen 12(6) uredbe.
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Država članica Član Namestnik 

Luxemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Magyarország (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Nederland (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Österreich (AT)
Hannes Tretter 
(podpredsednik)

Christian Strohal

Polska (PL) Maciej Dybowski Še ni imenovan

Portugal (PT) Rui Pires Še ni imenovan

România (RO) Še ni imenovan Simina Tănăsescu

Slovenija (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovensko (SK) Beata Oláhová Še ni imenovan

Suomi/Finland (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Sverige (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

United Kingdom (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Svet Evrope Guy De Vel Rudolf Bindig

Evropska komisija Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Evropska komisija Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Izvršilni odbor

Upravnemu odboru pri njegovem delu pomaga izvršilni odbor9, ki se 

je leta 2007 sestal trikrat. Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik upravnega 

odbora, dva druga člana upravnega odbora, ki ju izvoli upravni odbor, in eden izmed 

predstavnikov Komisije. Oseba, ki jo v upravni odbor imenuje Svet Evrope, se lahko 

udeležuje sej izvršilnega odbora. Predsednik skliče izvršilni odbor, kadar koli je 

treba pripraviti sklepe upravnega odbora ter pomagati in svetovati direktorju.

Člani izvršilnega odbora FRA

Predsednica Anastasia Crickley /Irska/

Podpredsednik Hannes TRETTER /Avstrija/

Članica upravnega odbora Elena PACIOTTI /Italija/

Član – Svet Evrope Guy DE VEL 

Član – Komisija Francisco FONSECA MORILLO 

Članica upravnega odbora Ilze BRANDS KEHRIS /Latvija/

9 Člen 13(1) uredbe.
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Direktor

Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor. v skladu s členom 

15, odstavkom 4 Uredbe je direktor odgovoren za:

1.  izvajanje nalog Agencije, zlasti za pripravo in objavo poročil, anket itd. v sodelo-

vanju z znanstvenim odborom;

2.  pripravo in izvajanje letnega programa dela Agencije;

3.  vse kadrovske zadeve in tekoče upravljanje;

4.  izvrševanje proračuna Agencije;

5.  izvajanje učinkovitih postopkov spremljanja in vrednotenja dosežkov Agencije 

in poročanje upravnemu odboru o rezultatih tega spremljanja;

6.  sodelovanje z nacionalnimi uradniki za zvezo; 

7.  sodelovanje s civilno družbo, vključno z usklajevanjem platforme o temeljnih 

pravicah.

Direktor je odgovoren upravnemu odboru in se udeležuje njegovih sej in 

sej izvršilnega odbora. 

Osebje Agencije

Agencija zaposluje svoje osebje iz celotne EU, zanje pa veljajo pravila in 

predpisi, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti. 

Agencijo sta leta 2007 vodila začasna direktorica Beate Winkler in vršilec dolžnosti 

direktorja Constantinos Manolopoulos, saj direktor še ni bil imenovan. 

Agencija je leta 2007 prvič ponudila mladim diplomantom možnost, da 

pridobijo praktične delovne izkušnje na njenih področjih dela v okviru izčrpnega 

programa plačanega pripravništva. Devet pripravnikov je svoje pripravništvo kon-

čalo 31. julija 2007, še devet pa 29. februarja 2007. Petnajst novih pripravnikov je 

začelo svoje pripravništvo, ki bo trajalo od marca 2008 do julija 2008. Povratne 

informacije njihovih nadzornikov in pripravnikov kažejo, da je program zelo uspe-

šen.
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Organizacijska shema Agencije ob koncu leta:

Direktor

Uprava Raziskave in zbiranje 

podatkov

Komunikacija 

in zunanji odnosi

Organizacijska shema Agencije je leta 2007 vključevala 46 začasnih usluž-

bencev. Leta 2007 sta se izpraznili dve delovni mesti. Postopek zaposlitve na eno od 

teh delovnih mest je bil končan marca 2008, drugi pa bo predvidoma končan v drugi 

polovici leta 2008. 

Število članov začasnega osebja

 2007 2006

 December Januar December Januar

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Skupaj 34 35 35 35

Leta 2007 je bilo sproženih 11 postopkov za zaposlitev, da bi se pripravili 

rezervni seznami za zaposlitev pogodbenih uslužbencev. s tem se bo zmanjšalo šte-

vilo začasnega osebja. Devet postopkov od teh enajstih je bilo že končanih. Poteka 

pa tudi postopek za zaposlitev začasnega uslužbenca. 

10

10 AD: administrator; AST: asistent.
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Razmerje med spoloma (vključno z začasnimi in pogodbenimi uslužbenci)

STAROST Skupaj po spolu

SPOL 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Ženske 1 15 2 1 0 19

Moški 0 9 6 5 0 20

Skupaj po starosti 1 24 8 6 0 39
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NARODNOST:

SPOL AT BG BE CZ DE FI FR UK EL IT LU PT RO Skupaj

Ženske 8 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 19

Moški 3 0 1 0 4 0 0 4 5 1 1 1 0 20

Skupaj 11 1 1 1 6 1 2 5 6 2 1 1 1 39
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Finance in računovodstvo

Prihodki

Vir prihodkov Agencije je subvencija, ki se izplača iz splošnega pro-

računa Evropske skupnosti. Subvencija EU za Agencijo je za leto 2007 znašala 

14 000 000 EUR. Leta 2007 je FRA poleg 483 908 EUR, ki jih je prejela že leta 2006 

za podporo procesu širitve EU, prejela še dodatnih 281 093 EUR v okviru projektov 

PHARE RAXEN.

V prihodnjih letih se bodo fi nančni in človeški viri Agencije postopno 

širili. Okvirni fi nančni načrt Evropske komisije za FRA za obdobje 2007 do 2012:

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Proračun v mio. EUR 14 15 17 20 20 22

Odhodki

Leta 2007 se je skupna poraba dodeljenih sredstev (tj. sredstev, izplačanih 

v letu 2007, plus odobrena sredstva, prenesena v leto 2007) povečala za 4 %, kar je 

znašalo 98 % vseh dodeljenih sredstev. Poleg tega se je delež dodeljenih sredstev 

iz naslova III povečal za 6 %, kar odraža nenehno prizadevanje FRA za izboljšanje 

porabe proračunskih sredstev.

Izvrševanje proračuna v letu 2007 (zneski so v EUR)

Začetni 
proračun*

Končni 
proračun**

Plačano 
2007

Preneseno 
v 2008

Odstotek***

Naslov I (osebje) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22 %

Naslov II (zgradbe, 

oprema in drugi 

stroški poslovanja) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41 %

Naslov III (stroški 

poslovanja) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54 %

Skupaj 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42 %

Projekti PHARE 

RAXEN**** – 281 093 392 295 133 784

Skupni proračun 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* Kot je bil predstavljen na začetku leta.

** Kot je bil spremenjen na koncu leta po zahtevanih prerazporeditvah sredstev.

*** (Sredstva, izplačana v letu 2007 + sredstva, prenesena v leto 2007) / končni proračun

**** Večletna dodeljena proračunska sredstva – plačila za 2007 sestavljajo zneski, prejeti v predhodnih fi nančnih 

letih.
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Osnutek bilance stanja na dan 31. decembra 2007

€ €

SREDSTVA 2007 2006

A. NEGIBLJIVA SREDSTVA

Neopredmetena osnovna sredstva 109 324 83 678

Opredmetena osnovna sredstva 333 108 387 745

Naložbe – –

Posojila – –

Dolgoročno predfinanciranje – –

Dolgoročne terjatve – –

NEGIBLJIVA SREDSTVA SKUPAJ 442 432 471 423

B. GIBLJIVA SREDSTVA

Zaloge – –

Kratkoročno predfinanciranje – 70 000

Kratkoročne terjatve 291 067 452 883

Kratkoročne naložbe – –

Denarna sredstva in njihovi ustrezniki 8 195 805 2 287 953

GIBLJIVA SREDSTVA SKUPAJ 8 486 872 2 810 836

SREDSTVA SKUPAJ 8 929 304 3 282 260

OBVEZNOSTI
C. NETEKOČE OBVEZNOSTI

Izdatki za zaposlene – –

Rezervacije za tveganja in stroške – –

Finančne obveznosti – –

Druge dolgoročne obveznosti – –

NETEKOČE OBVEZNOSTI SKUPAJ – –

D. TEKOČE OBVEZNOSTI

Izdatki za zaposlene – – 

Rezervacije za tveganja in stroške 48 373 47 552

Finančne obveznosti – –

Obveznosti iz poslovanja 1 588 052 1 534 837

TEKOČE OBVEZNOSTI SKUPAJ 1 636 425 1 582 389

OBVEZNOSTI SKUPAJ 1 636 425 1 582 389

E. ČISTA SREDSTVA / OBVEZNOSTI 7 292 879 1 699 871

Rezerve – –

Akumulirani presežek / primanjkljaj 7 292 879 1 699 871

Manjšinski delež – –

ČISTA SREDSTVA / OBVEZNOSTI SKUPAJ 7 292 879 1 699 871
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Publikacije 2007

Poročilo o rasizmu in ksenofobiji v državah članicah EU

Poročilo vsebuje razvoj dogodkov v zvezi z rasizmom in ksenofobijo 

v državah članicah EU v letu 2006. Predstavlja informacije in podatke s petih temat-

skih področij: zakonodaja, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjsko vprašanje ter 

rasistično nasilje in kazniva dejanja. Po podatkih, ki jih je zbrala Agencija Evropske 

unije za temeljne pravice (FRA), se je neenako obravnavanje nadaljevalo pri zapo-

slovanju, bivanju in izobraževanju. Število rasističnih kaznivih dejanj se je v letih 

2005 in 2006 povečalo v več državah EU. Medtem ko vse več znakov kaže, da je 

vpliv zakonodaje EU na boj proti diskriminaciji pozitiven, pa žrtve diskriminacije 

še vedno premalo poznajo nove predpise. Nekatere glavne ugotovitve iz poročila so 

bile 27. avgusta 2007 predstavljene Evropskemu parlamentu.

Trendi in razvoj dogodkov 1997–2005: Boj proti etnični in rasni diskriminaciji 
ter spodbujanje enakosti v Evropski uniji

Ta publikacija povzema in analizira ustrezne podatke in informacije, ki 

jih je mreža RAXEN zbrala po letu 2000. Vsebuje kratek pregled večletnih tren-

dov v boju proti rasizmu v EU, ko sledi razvoju rasizma in podobne diskriminacije 

v obdobju od 1997 do 2005. Ocenjuje napredek pobud EU in držav članic za boj 

proti tem pojavom. 

Letno poročilo 2007 – Dejavnosti FRA v letu 2007

To poročilo vsebuje opis dejavnosti Agencije v letu 2007.

Zbiranje podatkov in raziskave EUMC o rasizmu in ksenofobiji (2000–2006): 
Nova spoznanja, ki jih je pridobila Agencija EU za temeljne pravice

Ta publikacija je nastala ob upoštevanju dejstva, da mora Agencija nada-

ljevati svoje delo v zvezi z rasizmom in ksenofobijo, hkrati pa se širiti na nova podro-

čja temeljnih pravic. Zato je ustrezno, da se kritično preučijo metodologije, ki so se 

v preteklosti uporabljale za zbiranje podatkov in raziskave, opiše razvoj dela EUMC 

po letu 2000, kritično oceni, kako so te tehnike in metodologije prispevale k priza-

devanjem za zanesljive in primerljive podatke, in navede, katera nova spoznanja so 

bila pridobljena, da se izboljšajo metodologije zbiranja podatkov v prihodnje. Treba 

je poudariti, da ta dokument ni strateški in črpa samo iz izkušenj EUMC. Agen-

cija EU za temeljne pravice bo preučila metodologije zbiranja podatkov in raziskav 

v skladu s svojimi posebnimi potrebami.
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Priseljenci in politična udeležba: ozadje, teorija in empirični predlogi

Ta dokument obravnava vprašanje politične udeležbe priseljencev. Vse-

buje zgodovinski pregled, preučuje vprašanje volilne pravice priseljencev in obrav-

nava različna metodološka vprašanja, povezana s politično udeležbo priseljencev, da 

bi predlagal nekaj empiričnih ugotovitev na podlagi primerov na lokalni, praktični 

ravni, ki jim je uspelo dokazano povečati politično udeležbo priseljencev.

„Kratek povzetek o direktivah za boj proti diskriminaciji in upravljanju 
raznolikosti“

Ta publikacija je kratek povzetek, ki ga je zahteval Odbor Evropskega 

parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve. Novembra 2007 je bil predstavljen 

na obravnavi Evropskega parlamenta o napredku, doseženem na področju enakih 

možnosti in boja proti diskriminaciji v Evropski uniji.

„Kratek povzetek o okvirnem sklepu o boju proti rasizmu in ksenofobiji“ 

Ta publikacija je kratek povzetek, ki ga je zahteval Odbor Evropskega par-

lamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Predstavljena je 

bila na ustrezni obravnavi v Evropskem parlamentu marca 2007.

Revija „Equal Voices“

Revija „Equal Voices“ običajno izide trikrat na leto in vključuje poglo-

bljene članke in podatke z analizami, novimi raziskavami, anketami, prispevki stro-

kovnjakov in zamislimi za uspešno vključevanje. Leta 2007 je Agencija zaradi kadro-

vskih omejitev izdala le dve številki. Številka 22, ki je izšla decembra 2007, „Enakost 

in diskriminacija skozi objektiv enakosti spolov“ poskuša podati pregled glavnih 

vprašanj, povezanih z večkratno diskriminacijo, na podlagi pogovora z visokim 

komisarjem ZN za človekove pravice Louisom Arbourjem. Številka 21 „EU ustano-

vila novo agencijo za temeljne pravice“, ki je izšla oktobra 2007, poskuša zagotoviti 

informacije o ustanovitvi FRA na Dunaju in njeni dodani vrednosti.

Bilten FRA in letaki

Bilten FRA je povzetek informacij aktualnih informacij o področjih iz 

okvira pristojnosti Agencije. Njegov namen je obveščati bralce o ključnih dogodkih 

na področju politik in pobudah iz okvira pristojnosti FRA v državah članicah EU, 

institucijah EU in njenih organih ter pobudah, ki jih sprožijo mednarodne organiza-

cije in civilna družba. Bilten izhaja v elektronski obliki šestkrat na leto v angleščini, 

francoščini in nemščini. Leta 2007 je FRA izdala šest biltenov (št. izdaje 01/2007 – 

marec 2007, št. izdaje 02/2007 – maj 2007, št. izdaje 03/2007 – julij 2007, št. izdaje 

04/2007 – avgust 2007, št. izdaje 05/2007 – oktober 2007, št. izdaje 06/2007 – 
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november 2007). Po elektronski pošti so bili poslani na posamezne naslove organov 

EU, medvladnih organizacij, vlad držav članic in nevladnih organizacij.

Vse publikacije se lahko prenesejo s spletne strani FRA www.fra.europa.eu 

ali brezplačno naročijo po elektronskem naslovu FRA information@FRA.europa.eu.
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Dogodki in srečanja, ki jih je leta 2007 organizirala 
ali soorganizirala FRA

Januar

26. januar  Avstrijska nacionalna okrogla miza o razširitvi pristojnosti 

centra EUMC na Agencijo za temeljne pravice, Dunaj 

(Avstrija)

Organizirali so jo avstrijski član upravnega odbora EUMC 

skupno z uradom avstrijskega zveznega kanclerja, Inštitutom 

Ludwiga Boltzmanna in EUMC

Februar

28. februar  27. seja upravnega odbora EUMC (izredna skupščina), 

Dunaj (Avstrija)

46. seja izvršilnega odbora EUMC, Dunaj (Avstrija)

Marec

1. marec  Ustanovitev Agencije Evropske unije za temeljne pravice 

(FRA), Dunaj (Avstrija)

Ob podpori zveznega kanclerja Republike Avstrije, Zveznega 

ministrstva za evropske in mednarodne zadeve republike 

Avstrije in mesta Dunaja.

1. začasni upravni odbor Agencije Evropske unije za 

temeljne pravice (FRA), Dunaj (Avstrija)

April

16. april  Videokonferenca, organizirana v sodelovanju 

s spominskim centrom Yad Vashem, Dunaj (Avstrija)

19.–20. april  Srečanje nacionalnih kontaktnih točk mreže RAXEN 2007, 

Dunaj (Avstrija)

Maj

11. maj  1. sestanek projektne skupine za začasni upravni odbor 

FRA, Dunaj (Avstrija)

30. maj  2. sestanek projektne skupine za začasni upravni odbor 

FRA, Dunaj (Avstrija)
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Junij

11.–12. junij  Seminar o Direktivi o rasni enakosti: „Krepitev 

ozaveščenosti o predpisih Skupnosti za boj proti rasni 

diskriminaciji“, Zagreb (Hrvaška)

25.–26. junij  Seminar o Direktivi o rasni enakosti: „Krepitev 

ozaveščenosti o predpisih Skupnosti za boj proti rasni 

diskriminaciji“, Istanbul (Turčija)

25. junij  3. sestanek projektne skupine za začasni upravni odbor 

FRA, Dunaj (Avstrija)

Julij

12.–13. julij  Prva seja upravnega odbora FRA, Dunaj (Avstrija)

16.–17. julij  Srečanje nacionalnih uradnikov za zvezo FRA, Dunaj 

(Avstrija)

September

21. september  1. seja izvršilnega odbora FRA, Dunaj (Avstrija)

26. september  Sestanek o izvajanju človeške razsežnosti OVSE – 

„Izvajanje politik o Romih, Sintih in Travellerjih“, Varšava 

(Poljska)

Skupni stranski dogodek kontaktne točke ODIHR OVSE za 

vprašanja Romov in Sintov, Agencije EU za temeljne pravice 

(FRA) in Enote pri Svetu Evrope za Rome in Travellerje

27.–28. september  Okrogla miza FRA z mrežo lokalnih skupnosti, Mannheim 

(Nemčija)

Oktober

15.–16. oktober  Srečanje nacionalnih uradnikov za zvezo FRA, Dunaj 

(Avstrija)

22. oktober 2. seja izvršilnega odbora FRA, Dunaj (Avstrija)

22.–23. oktober 2. seja upravnega odbora FRA, Dunaj (Avstrija)

29.–30. oktober  Evropska konferenca FRA z okroglo mizo 2007, Lizbona 

(Portugalska)

Enak dostop do izobraževanja in zaposlovanja za mlade 

s priseljenskim ozadjem

November

14. november  Dan raznolikosti FRA (Tag der Vielfalt), Dunaj (Avstrija)
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December

10.–11. december  Posvetovalna konferenca FRA za zainteresirane strani 

civilne družbe o ustanovitvi Platforme za temeljne pravice, 

Bruselj (Belgija)

Okrogle mize in plenarne razprave o nacionalnih, evropskih 

in mednarodnih organizacijah civilne družbe. Povratne 

informacije s konference so bile vključene v poročilo 

o posvetovanjih v letu 2007 o ustanovitvi Platforme za 

temeljne pravice in splošneje o sodelovanju med Agencijo in 

civilno družbo.

Dogodki in srečanja, na katerih je leta 2007 FRA sodelovala 

April

8. april Mednarodni dan Romov

Maj

10. maj  Konferenca: CIVIS-Preisveleihung 2007, Berlin (Nemčija)

November

28.–29. november  Konferenca: „Na poti k evropski strategiji za preprečevanje 

nasilja v športu“, Bruselj (Belgija)

December

2. december  Okrogla miza FRA z mrežo romskih žensk, Stockholm 

(Švedska)

3.–4. december  „Amare glasura ashunde – naši glasovi se slišijo: 

Konferenca o pravicah romskih žensk“, Stockholm 

(Švedska)
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Publikacije, ki so bile leta 2007 največkrat prenesene s spleta

Naslov Objavljeno Preneseno

Muslimani v Evropski uniji: diskriminacija in islamofobija december 2006 154 454

Poročilo o rasizmu in ksenofobiji v državah članicah EU avgust 2007 150 178

Letno poročilo 2006 – 2. del november 2006 90 605

Zaznavanje diskriminacije in islamofobije: Glasovi članov 
muslimanskih skupnosti v Evropski uniji

december 2006 27 294

Romi in Travellerji v javnem izobraževanju maj 2006 20 334

Kulturna raznolikost in njena vključitev v prevladujočo usmeritev 
na področju izobraževanja

avgust 2005 17 993

Vpliv bombnih napadov v Londonu 7. julija 2005 na muslimanske 
skupnosti v EU 

november 2005 17 768

Migranti, manjšine in izobraževanje januar 2005 17 594

Trendi in razvoj dogodkov 1997–2005: Boj proti etnični in rasni 
diskriminaciji ter spodbujanje enakosti v Evropski uniji 

julij 2007 16 711

Kratek pregled stanja v Evropski uniji 2001–2005
maj 2006, 

dopolnjeno 
decembra 2006

12 503

Izkušnje migrantov z rasizmom in diskriminacijo v EU maj 2006 8 610

Informacijski letak oktober 2007 8 529

Odnos večinskega prebivalstva do manjšin (poročila 1–4) marec 2005 7 563

Letno poročilo 2005 – Povzetki november 2005 7 509

Letno poročilo 2007 – Dejavnosti FRA v letu 2007 julij 2007 7 062

Equal Voices junij 2005 6 755

S’Cool Agenda november 2007 6 741

Migranti, manjšine in stanovanjsko vprašanje januar 2006 5 107

Letno poročilo 2005 – 2. del november 2005 4 933

Boj proti antisemitizmu in islamofobiji: Povezovanje skupnosti 
(evropska srečanja za okroglo mizo) RT3

januar 2005 4 393

Migranti, manjšine in zaposlovanje november 2003 4 084

Rasistično nasilje v 15 državah članicah EU junij 2006 4 046

Migranti, manjšine in zakonodaja maj 2002 2 257

Delovne opredelitve AS marec 2005 1 902

Letno poročilo 2006 – Povzetki november 2006 1 649

Pojavi antisemitizma v EU 2002–2003 januar 2005 1 277

Odnos večinskega prebivalstva do manjšin – povzetek marec 2005 865

Policijska dejavnost glede rasističnega nasilja in kaznivih dejanj 
(september 2005)

september 2005 305
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na voljo na povezavi http://bookshop.europa.eu ali po telefaksu +352 2929-42758.
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