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Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 21 czerwca 2018 r. 

Usprawnienie rejestrowania przestępstw z nienawiści w celu 

zwiększenia wsparcia dla ofiar 

Usprawnienie rejestrowania przestępstw z nienawiści w całej UE pomoże 

państwom członkowskim w kontynuowaniu zwalczaniu tego utrzymującego się 

problemu. Najnowsze sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej zawiera przekonujące wyniki badań pokazujące, co państwa 

członkowskie już robią wraz z wskazówkami na temat tego, w jaki sposób 

można poprawić ich działania. 

Każdy system przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści jest na tyle skuteczny na ile 

dobre są jak informacje, które otrzymuje – powiedział dyrektor Agencji Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Michael O’Flaherty. Aby wysłać silny i jasny 

sygnał, że nie toleruje się w Europie nienawiści, państwa członkowskie muszą być jeszcze 

bardziej inteligentne w kwestii pomiaru przestępstw z nienawiści. Niniejsze sprawozdanie 

jest kluczowym zasobem pomocnym w ukierunkowaniu tych działań. 

Badania wiktymizacyjne, takie jak badania prowadzone przez Agencję Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, stale pokazują, w jaki sposób w całej UE utrzymują się 

przestępstwa z nienawiści oraz wynikające z nienawiści prześladowania wielu grup – 

migrantów, osób LGBTI i mniejszości. Jednak oficjalne statystyki rzadko opowiadają tę 

samą historię, podważając zaufanie społeczne do systemów, które mają na celu ich 

ochronę. 

W sprawozdaniu pt. „Praktyki w zakresie rejestracji przestępstw z nienawiści i 

gromadzenie danych na ten temat w całej UE” pokazano, w jaki sposób policja, 

ustawodawcy i decydenci polityczni uznają potrzebę poprawy rejestrowania przestępstw z 

nienawiści. Potwierdzają oni, że pomoże to państwom członkowskim uszanować 

zobowiązania w zakresie walki z uprzedzeniami i tworzenia społeczeństw integracyjnych. 

Przegląd praktyk w ramach sprawozdania we wszystkich 28 państwach członkowskich 

opiera się na działaniach podgrupy Agencji Praw Podstawowych w zakresie metodologii 

rejestrowania i gromadzenia danych dotyczących przestępstw z nienawiści oraz 

internetowych zestawów praktyk. W oparciu o te praktyki podgrupa ta proponuje, w jaki 

sposób państwa członkowskie mogłyby usprawnić swoje działania: 

 Państwa członkowskie powinny gromadzić szczegółowe dane na temat różnych 

uprzedzeń będących powodami przestępstw z nienawiści. Jedynie 15 z nich obecnie 

ujmuje dane dotyczące przestępstw z nienawiści w rozbiciu na bardziej szczegółowe 

podzbiory. Tego rodzaju szczegółowe informacje pozwoliłyby policji na 

monitorowanie, jak skuteczne są ich reakcje i jak mogą przyczynić się do odbudowy 

zaufania wśród społeczności.  

 Państwa powinny prowadzić regularne badania wiktymizacyjne w celu lepszego 

wglądu w sytuację krajową. Tylko dziewięć państw członkowskich przeprowadza tego 

rodzaju badania z pytaniami dotyczącymi w szczególności przestępstw z nienawiści. 

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/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Państwa powinny wykorzystać wiedzę społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

wzmocnienie współpracy między służbami policji i społeczeństwem obywatelskim w 

dziedzinach takich jak szkolenia i działania informacyjne. 

 Służby policji powinny zapewnić bardziej tolerancyjną kulturę na wszystkich 

poziomach działalności, aby zagwarantować większe poszanowanie i zrozumienie 

potencjalnych ofiar przestępstw z nienawiści. 

 Funkcjonariusze policji powinni zawsze oceniać, czy przestępstwa są motywowane 

nienawiścią, by zapewnić właściwe ich ściganie. 15 państw członkowskich już 

dostarcza swoim urzędnikom pewne wytyczne; inne państwa powinny to uczynić. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z poniższych danych 

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

mailto:media@fra.europa.eu

