
 
Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 6 юни 2019 г. 

Неравенството и тормозът се увеличават поради отслабване на 

защитата на основните права 

В доклада на FRA от 2019 г. относно основните права се установява, че мнозина в 

ЕС са изложени на риск да бъдат пренебрегнати вследствие на увеличаващите се 

неравенство и атаки срещу основните права, които продължават да подкопават 

постигнатия досега значителен напредък. 

„Сигнали на тревога за основните права се надигат в ЕС — неравенствата, тормозът и 

предразсъдъците продължават да се увеличават“, заявява директорът на Агенцията на 

Европейския съюз за основните права (FRA) Майкъл О’Флеърти. „Необходими са решителни 

действия, които да покажат, че правата са от полза за всички и дават отговори на проблемите 

с неравенствата, пречещи ни да постигнем справедливо и честно общество, в което всеки 

може да преуспява.“ 

В тазгодишния Доклад относно основните права се разглеждат развитията и недостатъците 

в областта на защитата на правата на човека в ЕС през изминалата година. Ратифицирането 

на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ООН) за правата на хората с 

увреждания до 2018 г. от всички държави — членки на ЕС, и временното споразумение на 

ЕС относно предложения Европейски акт за достъпността бяха важни етапи. В глобален план 

Програмата до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие очертават подробен план за 

действие за един по-добър свят на равенство, справедливост и мир. Същевременно, за да се 

постигне успех, правата на човека трябва да бъдат интегрирани в тях, както се посочва в 

раздела „На фокус“ от доклада. 

Други важни проблеми са: 

 Расовата дискриминация и тормоз продължават да съществуват в Европейския съюз. 

Отчитайки този факт, институциите на ЕС приеха мерки за борба с антисемитизма и за 

справяне с расизма спрямо афроевропейците. Както показват проучванията на FRA, 

навсякъде в ЕС хората продължават да се сблъскват с ширещи се тормоз, 

дискриминация, вкоренени предразсъдъци и дискриминационно етническо 

профилиране поради цвят на кожата, религиозни убеждения или етнически произход. 

Например 1 на 5-има чернокожи и почти 3-ма от 10 евреи се сблъскват с тормоз. 

Следователно всички държави — членки на ЕС, следва да разработят национални 

планове за действие за борба с расизма и расовата дискриминация. Освен това те следва 

да заемат по-твърда позиция срещу престъпленията от омраза и изказванията, 

проповядващи вражда и омраза, чрез ефективно регистриране, разследване, 

наказателно преследване и преследване по съдебен ред за предполагаеми инциденти. 

 Въпреки различните затруднения беше отбелязан напредък по отношение на 

интеграцията на бежанците. Почти 4-има от 10 европейци обаче считат миграцията за 

проблем, а почти половината надценяват размера на незаконната миграция. Освен това 

продължават да съществуват твърдения за отблъскване, понякога насилствено, на 

мигранти, включително на деца, по цялата външна граница на ЕС и за малтретиране от 

полицията. Подобни действия подчертават неотложната нужда държавите членки да 

действат веднага, за да прекратят това малтретиране и да гарантират, че при 

процедурите за убежище и връщане се зачитат правото на ЕС в областта на убежището 

и правата на човека. 

 По отношение на равнищата на детска бедност в ЕС беше отбелязано леко подобрение, 

но все още 1 от 4 деца са изложени на риск от бедност. Това означава, че в един от 
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най-богатите региони в света има деца, които си лягат гладни и живеят в лоши условия, 

а здравето и образованието им са в незадоволително състояние. При децата, чиито 

родители са чужденци, това равнище е по-високо и достига 4 от 10 деца. Децата от 

етнически малцинства все още са маргинализирани. Например 15 % от ромските деца се 

сблъскват със сегрегация в образованието. Следователно ЕС и държавите членки следва 

да заделят финансиране за мерки за намаляване на детската бедност. Те следва също да 

повишат усилията си за премахване на дискриминацията на децата от малцинствата, за 

да засилят социалното приобщаване и тяхната интеграция. 

В доклада се обобщават и анализират основните развития във връзка с правата на човека в 

ЕС през 2018 г. Той съдържа предложения за действия, които обхващат Хартата на 

Европейския съюз за основните права и използването ѝ от държавите членки, равенството 

и недискриминацията, расизма, ксенофобията и свързаните с тях нетърпимост, 

интегрирането на ромите, предоставянето на убежище, границите и миграцията, 

информационното общество, правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на 

личните данни, правата на детето, достъпа до правосъдие и прилагането на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 30 

642 
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