
 

  

Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni/Bruselu dne 28. listopadu 2018 

Tmavá pleť v EU často znamená rasismus, nízkou kvalitu bydlení a 

mizernou práci 

Když lidé afrického původu v EU třeba jen hledají bydlení nebo shání důstojnou 

práci, čelí kvůli barvě své pleti nepřijatelným potížím, jak vyplývá ze závěrů 

rozsáhlého opakování šetření, které provedla Agentura Evropské unie pro 

základní práva. Obtěžování na základě rasismu je stále až příliš časté. 

„V 21. století nelze omluvit rasovou diskriminaci. Přesto jsou dnes v EU lidé s tmavou pletí 

stále v nepřijatelné míře oběťmi široce rozšířené diskriminace a obtěžování, a to prostě jen 

kvůli své barvě pleti,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Tuto situaci musíme 

jednou provždy změnit. K tomu potřebují členské státy účinné a cílené politiky a právní 

předpisy, které zajistí plné začlenění lidé s tmavou pletí do naší společnosti.“ 

Zpráva Being Black in the EU (Jaké je mít tmavou pleť v EU) upozorňuje na řadu problémů, 

s nimiž se lidé s tmavou pletí potýkají. 

Vezměme si kupříkladu obtěžování na základě rasy: 30 % respondentů uvádí, že bylo kvůli 

barvě své pleti v uplynulých pěti letech obtěžováno. 5 % pak bylo fyzicky napadeno. 

Členské státy by proto měly vynaložit větší úsilí na zlepšení podpory obětí rasismu a na 

řádné stíhání pachatelů. 

Problematická je i nadále též rasová diskriminace. Přibližně jedna čtvrtina lidí afrického 

původu zažila rasovou diskriminaci na pracovišti nebo při hledání práce. Zvlášť zranitelní 

jsou mladí lidé s tmavou pletí. V některých zemích až 76 % z nich nemá zaměstnání ani se 

neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy, přičemž u většinové populace se jedná o 8 % 

osob. Členské státy by proto měly vypracovat cílená opatření, jak proti této diskriminaci 

bojovat. Mezi ně by mohly patřit audity rozmanitosti na pracovištích a náborové akce 

veřejného sektoru mezi lidmi s tmavou pletí. 

Dalším problémem je bydlení: 14 % respondentů uvádí, že jim soukromí pronajímatelé 

nepronajmou ubytování. Problém je to o to horší, že pouze 15 % lidí s tmavou pletí vlastní 

nemovitost, zatímco u většinové populace EU toto číslo činí 70 %. Kromě toho 45 % lidí 

s tmavou pletí žije v přeplněném bydlení, zatímco u většinové populace tak žije pouze 

17 %. Z toho vyplývá, že by členské státy měly zlepšit kvalitu bydlení a vymýtit vyloučení v 

oblasti bydlení. 

Problém představuje i diskriminační profilování při policejních kontrolách: V uplynulých pěti 

letech zastavila policie 24 % respondentů. Z nich se 41 % domnívalo, že ke kontrole došlo 

na základě rasového profilování, což podkopává důvěru v policejní činnost a společenské 

vztahy. Chtějí-li tomu členské státy zabránit, měly by vypracovat zvláštní praktické pokyny 

pro policisty, aby se mohli vyhnout nezákonnému profilování – agentura FRA vydá 5. 

prosince pokyny o tom, jak se vyhnout nezákonnému profilování. Rovněž by pomohly 

pokyny kpolicejní práci orientovanou na službu veřejnosti. 

V této zprávě se pojednává o zkušenostech téměř 6 000 lidí s tmavou pletí ve 12 členských 

státech EU, a to v rámci 2. šetření o menšinách a diskriminaci v EU, které provedla 
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agentura FRA. Při přípravě zprávy se shromáždily informace od více než 25 500 

přistěhovalců nebo příslušníků etnických menšin, včetně Romů a Rusů, ve všech 

28 členských státech EU. Navazuje na první takové šetření agentury FRA z roku 2008. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 

580 30 642 
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