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Δελτίο Τύπου του FRA 

Βιέννη, 21 Ιουνίου 2018 

Καλύτερη καταγραφή των εγκλημάτων μίσους για καλύτερη 

στήριξη των θυμάτων  

Η καλύτερη καταγραφή των εγκλημάτων μίσους στην ΕΕ θα βοηθήσει τα κράτη 

μέλη να συνεχίσουν να μάχονται ενάντια στο διαρκές και επίμονο αυτό 

πρόβλημα. Η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα όσα ήδη κάνουν 

τα κράτη μέλη στον συγκεκριμένο τομέα και παρέχει συμβουλές βελτίωσης. 

“Ένα σύστημα καταγραφής εγκλημάτων μίσους είναι τόσο καλό όσο καλές είναι οι 

πληροφορίες που λαμβάνει,” αναφέρει ο Διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. “Εάν 

επιθυμούν να στείλουν ένα ηχηρό και σαφές μήνυμα ότι το μίσος δεν θα γίνει ανεκτό στην 

Ευρώπη, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ακόμη πιο ‘έξυπνα’ ως προς τον τρόπο μέτρησης 

των εγκλημάτων μίσους. Η κατατοπιστική αυτή έκθεση αποτελεί βασικό μέσο για την 

καθοδήγηση των προσπαθειών αυτών.” 

Οι έρευνες θυματοποίησης, όπως αυτές που διεξάγει ο FRA, εξακολουθούν να 

υπογραμμίζουν ότι τα εγκλήματα μίσους και η παρενόχληση με κίνητρο το μίσος εναντίον 

πολλών ομάδων — όπως οι μετανάστες, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και οι μειονότητες — συνεχίζουν 

να υφίστανται στην ΕΕ. Ωστόσο, από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία σπανίως προκύπτει το 

ίδιο συμπέρασμα, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι 

στα συστήματα που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των ομάδων αυτών. 

Από την έκθεση ‘Hate crime recording and data collection practice across the EU 

(Καταγραφή εγκλημάτων μίσους και πρακτικές συλλογής στοιχείων στην ΕΕ)’ προκύπτει 

ότι οι αστυνομικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, τα νομοθετικά όργανα και οι αρμόδιοι 

χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου καταγραφής των 

εγκλημάτων μίσους. Αποδέχονται ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τα κράτη μέλη να 

εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων και τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. 

Η επισκόπηση, η οποία περιλαμβάνεται στην έκθεση και αφορά τις πρακτικές που 

ακολουθούνται στα 28 κράτη μέλη, βασίζεται στις δραστηριότητες της υποομάδας του FRA 

που είναι αρμόδια για τις μεθοδολογίες καταγραφής και  συλλογής δεδομένων 

εγκλημάτων μίσους και στην  online συλλογή πρακτικών. Με βάση τις πρακτικές αυτές, η 

έκθεση προτείνει τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να βελτιώσουν 

τον τρόπο εργασίας τους: 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις διάφορες 

προκαταλήψεις που κρύβονται πίσω από τα εγκλήματα μίσους. Μόνο 15 κράτη μέλη 

καταγράφουν και αναλύουν επί του παρόντος τέτοιου είδους στοιχεία για τα 

εγκλήματα μίσους. Τα λεπτομερή αυτά στοιχεία θα επέτρεπαν στην αστυνομία να 

παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των μέσων αντιμετώπισης αυτών των 

εγκλημάτων και θα συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 

ενδιαφερόμενων ομάδων. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν τακτικές έρευνες θυματοποίησης, ώστε να 

υπάρχει σαφέστερη εικόνα της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο. Μόνο εννέα κράτη 

μέλη διεξάγουν έρευνες στις οποίες περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν ειδικά 

τα εγκλήματα μίσους. 

 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία της κοινωνίας των 

πολιτών με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών και της 

κοινωνίας των πολιτών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση. 

 Οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να ενισχύουν την κουλτούρα της ανεκτικότητας σε 

όλα τα επίπεδα της υπηρεσίας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός και κατανόηση 

απέναντι σε δυνητικά θύματα εγκλημάτων μίσους. 

 Οι αστυνομικοί πρέπει πάντοτε να αξιολογούν κατά πόσο κίνητρο των εγκλημάτων 

είναι το μίσος, ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα δίωξη των εγκλημάτων αυτών. 15 

κράτη μέλη παρέχουν ήδη στους αστυνομικούς τους υπαλλήλους σχετική 

καθοδήγηση΄ τα υπόλοιπα κράτη μέλη θα πρέπει να πράξουν το ίδιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642 

mailto:media@fra.europa.eu

