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Zvyšovanie výskytu nerovností a obťažovania v dôsledku slabnúcej 

ochrany základných práv 

Mnohým ľudom v celej EÚ hrozí, že zostanú kdesi v úzadí v dôsledku rozmáhajúcej sa 

intolerancie a útokov na základné práva, narúšajúcich významný pokrok, ktorý sa 

doteraz podarilo dosiahnuť, ako sa uvádza v správe agentúry FRA o základných právach 

z roku 2019. 

„Zvony bijú na poplach základným právam v celej EÚ, keďže nerovnosti, obťažovanie a predsudky 

naďalej rastú,“ povedal riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Potrebujeme silné reakcie 

poukazujúce na to, aký prospech nám všetkým práva prinášajú, a poskytujúce odpovede na 

nerovnosti, ktoré nám bránia stať sa súčasťou spravodlivej a spôsobilej spoločnosti, v ktorej môže 

každý prosperovať.“ 

V tohtoročnej správe o základných právach sa odrážajú úspechy aj neúspechy v oblasti ochrany 

ľudských práv v EÚ v uplynulom roku. Medzi významné dosiahnuté míľniky patrí ratifikácia 

dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) všetkými členskými štátmi 

EÚ do konca roka 2018 a predbežná dohoda EÚ o navrhovanom Európskom akte o prístupnosti. 

Na globálnej úrovni Agenda 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja načrtávajú návrh lepšieho 

sveta vyznačujúceho sa rovnosťou, spravodlivosťou a mierom. Na dosiahnutie uvedeného je však 

potrebné, aby v nich boli zakotvené ľudské práva, ako sa uvádza v správe v oddiele o zameraní. 

Medzi ďalšie identifikované kľúčové otázky patrí: 

 Rasová diskriminácia a obťažovanie sú stále bežné v celej Európskej únii. Keďže inštitúcie EÚ 

túto skutočnosť uznávajú, prijali opatrenia na boj proti antisemitizmu a na boj proti rasizmu 

voči Afro-Európanom. Na základe výsledkov prieskumu agentúry FRA sa ukazuje, že ľudia 

v celej EÚ stále čelia veľmi rozšírenému obťažovaniu, diskriminácii, zakoreneným 

predsudkom a diskriminačnému etnickému profilovaniu. Napríklad každá piata osoba 

čiernej pleti a takmer traja z desiatich Židov sa stretávajú s obťažovaním. Všetky členské štáty 

EÚ by preto mali vypracovať národné akčné plány na boj proti rasizmu a rasovej diskriminácii. 

Takisto by mali zaujať pevnejší postoj proti trestným činom z nenávisti a nenávistným 

prejavom prostredníctvom účinného zaznamenávania, vyšetrovania, trestného stíhania 

hlásených incidentov a odsudzovania za ne. 

 Integrácia utečencov pokročila napriek rozličným prekážkam. Takmer štyria z desiatich 

Európanov však považujú migráciu za problém a takmer polovica si myslí, že rozsah 

neregulárnej migrácie je väčší ako v skutočnosti je. Takisto sa stále objavujú tvrdenia, že 

migranti vrátane detí sú údajne vytláčaní, niekedy aj násilne, za vonkajšie hranice EÚ, ako aj 

tvrdenia o zlom zaobchádzaní zo strany polície. Takéto správanie zdôrazňuje naliehavú 

potrebu, aby členské štáty konali s cieľom zastaviť takéto zneužívanie, a zabezpečili konania 

o azyle a návrate v súlade s azylovým právom EÚ a s ľudskými právami. 

 Miera chudoby detí v EÚ sa mierne znížila, ale riziku chudoby stále čelí každé štvrté dieťa. 

Znamená to, že v jednom z najbohatších regiónov sveta sú stále deti, ktoré idú spať hladné a 

žijú v biednych podmienkach, v ktorých trpí aj ich zdravie a vzdelanie. V prípade detí, ktorých 

rodičia pochádzajú zo zahraničia, sú riziku chudoby vystavené až štyri deti z desiatich. Deti z 

etnických menšín sú naďalej marginalizované. Napríklad 15 % rómskych detí sa stretáva so 

segregáciou vo vzdelávaní. EÚ a jej členské štáty by preto mali účelovo vyhradiť finančné 

prostriedky na opatrenia na zníženie chudoby detí. Takisto by mali zvýšiť úsilie na riešenie 

diskriminácie detí z menšín s cieľom podporiť sociálnu inklúziu a ich integráciu. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2019
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/frr-2019-focus-sdgs
https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/being-black-eu-often-means-racism-poor-housing-and-poor-jobs
https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/being-black-eu-often-means-racism-poor-housing-and-poor-jobs
https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/persistent-antisemitism-hangs-over-eu
https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/help-end-child-poverty-plaguing-europe
https://fra.europa.eu/en/press-release/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
https://fra.europa.eu/en/press-release/2016/80-roma-are-risk-poverty-new-survey-finds
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Správa obsahuje zhrnutie a analýzu hlavného vývoja v oblasti ľudských práv v EÚ za rok 2018. 

Obsahuje návrhy opatrení, ktoré sa týkajú Charty základných práv EÚ a jej uplatňovania 

členskými štátmi; rovnosti a nediskriminácie; rasizmu, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti, 

integrácie Rómov, azylu, hraníc a migrácie, informačnej spoločnosti, ochrany súkromia a údajov, 

práv detí, prístupu k spravodlivosti a uplatňovania dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu /Tel.: +43 1 580 

30 642 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-report-2019-fra-opinions
mailto:media@fra.europa.eu

