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S ohledem na zhoršující se společenské klima je třeba přitvrdit v boji proti 

nenávisti a nesnášenlivosti 

 

Z výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) vyplývá, že rasismus 

a xenofobie jsou v dnešní Evropě rozšířeným problémem. V návaznosti na rostoucí 

podporu, které se dostává xenofobním a protimigračním náladám, vyzývá agentura 

FRA v příspěvku pro první výroční kolokvium o základních právech, organizované 

Evropskou komisí, k  přijetí cílenějších opatření na zlepšení informovanosti, lepšímu 

shromažďování údajů a účinnějšímu přístupu obětí ke spravedlnosti. Přetrvávající 

nedostatek dat je pak nejdůležitějším tématem výročního přehledu údajů o 

antisemitismu v EU, který agentura zveřejňuje rovněž k dnešnímu datu. 

 

„Útoky, kterých jsme byli letos svědky ve Francii, v Dánsku a na jiných místech Evropské 

unie, patří mezi projevy atmosféry nesnášenlivosti, proti nimž musíme bojovat všemi 

dostupnými prostředky,“ prohlásil prozatímní ředitel agentury FRA Constantinos 

Manolopoulos. „V rámci celé Evropské unie sice probíhá řada užitečných iniciativ, ale 

v současné situaci to nestačí. Evropská unie a její členské státy musejí přijmout okamžitá a 

rozhodná opatření k potírání extremistických, xenofobních a antisemitských projevů a 

trestných činů.“ 

 

Ve svém výročním přehledu údajů o antisemitismu v EU agentura FRA zdůrazňuje, že 

v současné době chybí dostatek spolehlivých a srovnatelných statistik, které jsou 

k účinnému zvládnutí tohoto jevu naprosto nezbytné. Nestačí jen podporovat oběti a svědky 

antisemitských incidentů v jejich nahlašování, ale ze strany příslušných orgánů musejí být 

zároveň zavedeny systémy k jejich zaznamenávání. Pracovní skupina pro boj proti trestným 

činům z nenávisti, kterou agentura FRA ustavila v roce 2014, spolupracuje se všemi 28 

členskými státy EU na lepším zaznamenávání a důslednějším nahlašování všech druhů 

trestných činů z nenávisti, včetně antisemitských incidentů. Snaží se rovněž o rozšíření 

spolupráce mezi vládami, donucovacími orgány, státními zastupitelstvími a nevládními 

organizacemi, přičemž zároveň zdůrazňuje důležitost školení policejních orgánů a dalších 

subjektů, které působí v první linii. 

 

Ze stávajících důkazů je patrné, že antisemitismus je v EU i nadále důvodem k vážnému 

znepokojení a je nutné reagovat přijetím rozhodných a cílených politik. Účinné provádění 

přijatých politických opatření by jednak vedlo k ochraně židovských obcí, ale zároveň by 

jasně signalizovalo, že k základním právům všech osob žijících v EU se přistupuje se vší 

vážností a jsou předmětem ochrany.  

 

V předvečer zahájení prvního výročního kolokvia o základních právech pořádaného 

Evropskou komisí zveřejňuje agentura FRA rovněž samostatný dokument k dané tematice. 

Tento dokument analyzuje způsoby, jakými politická rétorika na místní, vnitrostátní a 

evropské úrovni v současnosti podněcuje agresivní atmosféru, která se dále šíří on-line 

prostřednictvím tisku a sociálních médií a vyvolává mezi členy etnických a náboženských 

menšin v EU pocit ohrožení a strachu. Příspěvek agentury FRA ke konferenci s názvem 

Promoting respect and diversity - Combating intolerance and hate [Podpora respektování 

práv a rozmanitosti – boj proti nesnášenlivosti a nenávisti] vybízí k posílení úsilí při 

uznávání etnické, jazykové, kulturní a náboženské rozmanitosti v naší společnosti a při 

využívání této rozmanitosti k posílení sociální soudružnosti a růstu.  

 

Následující dvě publikace jsou součástí probíhající činnosti agentury FRA v oblasti rasismu, 

xenofobie a souvisejících projevů nesnášenlivosti. Stáhněte si zprávu a samostatný 

dokument zde: 

Antisemitism: Overview of data available in the European Union [Antisemitismus: přehled 

údajů dostupných v Evropské unii] 

Promoting respect and diversity - Combating intolerance [Podpora respektování práv a 

rozmanitosti – boj proti nesnášenlivosti a nenávisti] 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf


 

 

 

 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu. 
Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Poznámky pro redaktory 

 Výroční přehled údajů o antisemitismu dostupných v EU se sestavuje od roku 2004. 

 Agentura FRA je pověřena poskytováním poradenství podloženého fakty a důkazy 

subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, čímž přispívá 

k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních právech. 

 Evropská komise pořádá své první výroční kolokvium o základních právech ve dnech 

1.–2. října 2015. Další informace naleznete na internetových stránkách kolokvia: 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-

2015/index_en.htm. 
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