
   
 
 
 

 

Sporočilo za javnost Agencije EU za temeljne pravice 

Dunaj, 27. novembra 2012 

 

Novi poročili Agencije EU za temeljne pravice kažeta, da se kazniva dejanja iz sovraštva 

dogajajo tudi v EU 

 

Novi poročili Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) potrjujeta, da se kazniva 

dejanja iz sovraštva vsakodnevno dogajajo po vsej Evropski uniji (EU). Nasilje in kazniva 

dejanja na podlagi rasizma, ksenofobije, verske nestrpnosti oziroma invalidnosti, spolne 

usmerjenosti ali spolne identitete osebe so primeri kaznivih dejanj iz sovraštva, ki ne 

prizadenejo samo tistih, proti katerim so usmerjena, ampak posežejo v bistvo zavez EU k 

demokraciji in temeljni pravici do enakosti in prepovedi diskriminacije.  

 

Da bi EU in njene države članice preprečile kazniva dejanja iz sovraštva, morajo nanje bolj opozarjati 

in storilce kaznovati. Potrebna je močna politična volja nosilcev odločanja, da se bojujejo proti 

vsesplošno razširjenim predsodkom do nekaterih skupin in zagotovijo nadomestilo za škodo. Žrtve in 

priče bi bilo zato treba spodbujati k prijavi takih kaznivih dejanj, na ravni EU in na nacionalnih 

ravneh pa bi bilo treba sprejeti zakonodajo, na podlagi katere bi morale države članice zbirati in 

objavljati podatke o kaznivih dejanjih iz sovraštva. To bi pripomoglo k priznanju žrtev kaznivih 

dejanj iz sovraštva v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove 

pravice. Da bi storilce bolje kaznovali, bi morali zakonodajalci razmisliti tudi o poostritvi kazni za 

kazniva dejanja iz sovraštva, da se opozori na resnost teh dejanj, sodišča pa bi morala ob razglasitvi 

sodb javno obravnavati povode na podlagi predsodkov in jasno navesti, da ti vodijo k strožjim 

kaznim. 

 

„Kazniva dejanja iz sovraštva ustvarjajo miselnost ‚mi in oni‘, kar povzroča ogromno psihološko 

škodo,“ pravi Morten Kjaerum, direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice. „Spodkopavajo 

temeljni demokratični načeli enakosti in prepovedi diskriminacije. Kazniva dejanja iz sovraštva tako 

ne prizadenejo samo žrtev, ampak tudi druge ljudi iz iste skupine – mnoge od njih je strah, da bodo 

naslednje žrtve – in družbo kot celoto. Za preprečitev tega morajo EU in njene države članice 

opozarjati na taka kazniva dejanja in od storilcev zahtevati, da odgovarjajo za škodo, ki so jo 

povzročili.“ 

  

V novem poročilu Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom Opozarjanje na kazniva 

dejanja iz sovraštva v Evropski uniji: priznanje pravic žrtev (Making hate crime visible in the 

European Union: acknowledging victims’ rights) je opisan pristop do kaznivih dejanj iz sovraštva z 

vidika temeljnih pravic, vsebuje pa tudi primerjalno analizo mehanizmov za zbiranje uradnih 

podatkov o kaznivih dejanjih iz sovraštva v državah članicah EU. V poročilu so poudarjeni izzivi, ki 

jih prinaša evidentiranje kaznivih dejanj iz sovraštva, obravnavani pa so tudi možni načini za 

razširitev področja zbiranja uradnih podatkov, da bi lahko države članice izpolnile svoje obveznosti 

do žrtev kaznivih dejanj iz sovraštva.  

 

V drugem poročilu EU-MIDIS „Podatki v središču 6: Manjšine kot žrtve kaznivih dejanj (EU-

MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime), so predstavljeni podatki o izkušnjah, ki so 

jih sodelujoči v anketi imeli kot žrtve petih vrst kaznivih dejanj, od tatvin do hudega nadlegovanja. V 



   
 
 
enem od razdelkov poročila so posebej obravnavane manjšine kot žrtve kaznivih dejanj, povezanih z 

rasizmom. Iz poročila izhaja, da je vsaka četrta oseba (24 %) od 23 500 sodelujočih v anketi EU-

MIDIS – prvi anketi, opravljeni v celotni EU, ki je posebej zajela etnične manjšine in priseljenske 

skupine, o njihovem dojemanju kaznivih dejanj, povezanih z rasizmom ali etnično pripadnostjo – 

izjavila, da je bila žrtev kaznivega dejanja vsak enkrat v 12 mesecih pred anketo. V povprečju je 18 % 

vseh anketiranih Romov in 18 % anketirancev iz podsaharske Afrike navedlo, da so v zadnjih 

12 mesecih doživeli vsaj eno kaznivo dejanje, povezano z rasizmom.  

 



   
 
 
 

Napadi, grožnje ali hudo nadlegovanje, ki se dojema kot rasno motivirano kaznivo dejanje, 

katerih žrtve so bili pripadniki etničnih manjšin ali priseljenskih skupin (vir: FRA - EU MIDIS) 

 
‘Aggregate groups’: Zbirne skupine. 

 

Žrtve in priče kaznivih dejanj iz sovraštva ta kazniva dejanja nerade prijavijo organom kazenskega 

pregona, sistemu kazenskega pravosodja, nevladnim organizacijam ali skupinam za pomoč žrtvam. 

Žrtve zato storilcev pogosto ne morejo ali nočejo tožiti, številna kazniva dejanja pa tako ostanejo 

neprijavljena in nepreganjana in zato nevidna.  

 

Delež neprijavljenih napadov, groženj ali hudega nadlegovanja, katerih žrtve so bili pripadniki 

manjšin ali priseljenskih skupin v 27 državah članicah EU (vir: FRA - EU MIDIS) 

 
Prebivalci Srednje 

in Vzhodne Evrope 

Prebivalci 

nekdanje 

Jugoslavije 

Prebivalci 

Severne 

Afrike 

Prebivalci 

Podsaharske 

Afrike 

Romi Rusi Turki 

Napad ali 

grožnja 
69 % 57 % 62 % 60 % 69 % 69 % 74 % 

Hudo 

nadlegovanje 
89 % 75 % 79 % 84 % 84 % 84 % 90 % 

 

Opozarjanje na kazniva dejanja iz sovraštva v Evropski uniji: priznanje pravic žrtev 

Poročilo EU-MIDIS, „Podatki v središču 6: Manjšine kot žrtve kaznivih dejanj 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources  

 

Za več informacij se obrnite na: 

media@fra.europa.eu.  

Telefon: +43 1 580 30 642 

 

Opomba za urednike: 

 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
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 Naloga Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je EU in nacionalnim nosilcem 

odločanja zagotavljati svetovanje na podlagi dokazov, s čimer prispeva k bolj ozaveščenim in 

bolje usmerjenim razpravam in politikam na področju temeljnih pravic. 

 

 Delo agencije FRA na področju kaznivih dejanj iz sovraštva dopolnjuje delo Urada za 

demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) pri Organizaciji za varnost in 

sodelovanje v Evropi (OVSE), ki vsako leto zagotavlja najnovejše informacije o kaznivih 

dejanjih iz sovraštva in pripravlja praktična navodila za pomoč sodelujočim državam pri 

sprejemanju zakonov in boju proti kaznivim dejanjem iz sovraštva. 


