
 

 

 

Tlačová správa agentúry FRA 

Viedeň 30. septembra 2015 
 

Proti nenávisti a neznášanlivosti musíme vzhľadom na zhoršujúcu sa spoločenskú 

klímu bojovať ešte intenzívnejšie 

 

Z prieskumu agentúry EÚ pre základné práva (FRA) vyplýva, že v súčasnosti 

Európa čelí rozsiahlemu problému rasizmu a xenofóbie. Vzhľadom na narastajúcu 

podporu xenofóbnych a protimigrantských nálad agentúra FRA v rámci osobitného 

príspevku k prvému výročnému kolokviu Európskej komisie o základných právach 

požaduje cielené zvyšovanie informovanosti, lepšie zhromažďovanie údajov 

a účinnejší prístup obetí k spravodlivosti. Neustály nedostatok údajov je 

predmetom výročného prehľadu agentúry údajov o antisemitizme v EÚ, ktorý bol 

dnes uverejnený. 

 

„Útoky, ktorých sme boli tento rok svedkami vo Francúzsku, v Dánsku a inde v EÚ, sú 

súčasťou klímy neznášanlivosti, proti ktorej musíme bojovať všetkými dostupnými 

prostriedkami“, uviedol dočasný riaditeľ agentúry FRA Constantinos Manolopoulos. „V rámci 

celej EÚ existuje množstvo zaujímavých iniciatív, v súčasnej situácii to však nestačí. EÚ 

a jej členské štáty musia prijať okamžité a rozhodné opatrenia na boj proti prejavom 

a zločinom prameniacim z extrémizmu, xenofóbie a antisemitizmu.“ 

 

Vo výročnom prehľade údajov o antisemitizme v EÚ agentúra FRA poukazuje na to, že v 

súčasnosti chýbajú spoľahlivé a porovnateľné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa 

tento jav mohol účinne riešiť. Nestačí len podporovať obete a svedkov, aby ohlasovali 

antisemitské incidenty, ale orgány musia mať aj systémy na ich zaznamenávanie. Pracovná 

skupina pre boj proti trestným činom z nenávisti, ktorú v roku 2014 zriadila agentúra FRA, 

spolupracuje so všetkým 28 členskými štátmi EÚ s cieľom zlepšiť zaznamenávanie 

a podporiť ohlasovanie všetkých druhov trestných činov z nenávisti vrátane antisemitských 

incidentov. Jej cieľom je takisto zvýšiť spoluprácu medzi vládou, orgánmi presadzovania 

práva, prokuratúrou a mimovládnymi organizáciami a zároveň poukázať na význam 

odbornej prípravy polície a ďalších subjektov pôsobiacich v prvej línii. 

 

Z existujúcich dôkazov vyplýva, že antisemitizmus je naďalej predmetom vážnych obáv 

v EÚ a vyžaduje si rozhodné a cielené politické reakcie. Účinným uplatňovaním týchto 

opatrení sa nielen ochránia židovské komunity, ale aj sa vydá jasný signál, že základné 

práva každého, kto žije v EÚ, sa berú vážne a sú chránené. 

 

V predvečer prvého výročného kolokvia Európskej komisie o základných právach agentúra 

FRA dnes takisto uverejňuje osobitný dokument. V ňom sa rozoberajú spôsoby, ktorými 

rétorika na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni v súčasnosti stupňuje agresívny tón, 

ktorý sa následne objavuje online prostredníctvom tlačových a sociálnych médií, čo vytvára 

pocit neistoty a strachu medzi členmi etnických a náboženských menšín v EÚ. V rámci 

svojho konferenčného príspevku s názvom Podpora úcty a diverzity – boj proti 

neznášanlivosti a nenávisti agentúra FRA vyzýva na vynaloženie väčšieho úsilia v oblasti 

uznania etnickej, jazykovej, kultúrnej a náboženskej diverzity v našej spoločnosti a na jej 

využitie ako posilnenie sociálnej súdržnosti a rastu. 

 

Tieto dve publikácie sú súčasťou prebiehajúcej činnosti agentúry FRA v oblasti rasizmu, 

xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti. Túto správu a dokument je možné prevziať tu: 

Antisemitizmus: Prehľad údajov dostupných v Európskej únii 

Podpora úcty a diverzity – boj proti neznášanlivosti 

 

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na adrese media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Poznámky pre redaktorov 

 Výročný prehľad údajov o antisemitizme dostupných v EÚ vznikal od roku 2004. 

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
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

 Poslaním agentúry FRA je poskytovať politickým stratégom na národnej úrovni 

a úrovni EÚ poradenstvo založené na faktoch, a tak prispievať k informovanejším 

a cielenejším diskusiám a politikám v oblasti základných práv. 

 Prvé výročné kolokvium o základných právach organizuje Európska komisia v dňoch 

1. až 2. októbra 2015. Ak potrebujete viac informácií, navštívte webovú stránku 

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

2015/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm

