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Beate Winkler, директор на ЕЦМРК
Събитията от 2006 г. още веднъж показаха, че европейската общественост и политическите лидери трябва да останат непоколебими в борбата срещу
съществуващото неравенство, престъпните прояви на расизъм и социалното
отхвърляне на лица в неравностойно положение. 2006 г. бе изключително
натоварена и ползотворна за Европейския център за мониторинг на расизма
и ксенофобията (ЕЦМРК). Приоритет в работата на ЕЦМРК бе събирането
на информация, поддържането на бази данни, извършването на проучвания,
осъществяването на комуникации и сътрудничество, с цел оказване съдействие
на органите и институциите на Общността в разработването на политики и
мерки срещу расизма.
В края на 2006 г. бе взето важно решение не само за самия ЕЦМРК,
но в по-общ план за защитата и насърчаването на основните права и свободи
в ЕС. През декември правосъдните и вътрешните министри на ЕС постигнаха
споразумение за разширяване на мандата на ЕЦМРК и преобразуването
му в Агенция на Европейския съюз за основните права. Този акт отразява
осъзнаването от страна на политиците, че събирането на надеждна информация
в областта на основните права е важно изискване за разработването на
ефективни политики и мерки. Като разшири обема на събирани и анализирани
данни отвъд сферата на расизма, ЕЦМРК ще може да предостави на ЕС нова
надеждна информация за други критични области на основните права.
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Преобразуването на ЕЦМРК осигурява и възможности за преосмисляне
и прилагане опита от досегашната дейност, с която през 2006 г. той отново
допринесе значително за формулирането на политики за противодействие на
расизма. ЕЦМРК съдейства за фокусиране на вниманието върху съществуващата
дискриминация и ксенофобия в държавите-членки на ЕС. Докладите на ЕЦМРК
улесниха сравняването на ситуациите в различни държави от ЕС и разкриха
многогодишни тенденции в тях. Заключенията и мненията на ЕЦМРК в тези
доклади бяха взети предвид при формулирането на политики в ЕС и в работата на
Европейския парламент, Съвета и Комисията. Гражданското общество използва
разкритията на ЕЦМРК за разгласяване на съществуващите неравенства и за
насърчаване реакцията на заинтересуваните лица.
Особеност в работата на ЕЦМРК е, че обръща внимание и на
положителните примери, като предлага практически решения на проблеми,
считани от мнозина за неразрешими. Популяризирайки съществуващите
добри практики, ЕЦМРК се стреми да покаже на политиците в ЕС, че
антидискриминационните политики и мерки не са само пожелания и
изисквания на директивите на ЕС, но са и работещи и носят практическа полза
на обществото като цяло.
Основното предизвикателство пред ЕС в бъдеще е да насърчава
развитието на общество без отхвърлени, основано на зачитане и спазване на
основните права, многообразието и равенството. Твърдо вярваме, че новата
Агенция за основни права ще продължи да засилва подкрепата си за една
Европа, в която всички да сме равни и с която да се гордеем.
Бихме искали да благодарим на управителния съвет и персонала на
ЕЦМРК за тяхната подкрепа, отговорност и ползотворна работа.
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Преглед на целите и задачите
на ЕЦМРК
Ролята на Агенцията
Европейският център за мониторинг на расизма и ксенофобията
(ЕЦМРК) е агенция на Европейския съюз (ЕС)1, чиято задача е да събира
обективна, надеждна и съпоставима информация и да извършва проучване на
расизма и ксенофобията и свързаните с тях явления в държавите-членки на
ЕС. Базата данни и анализите на ЕЦМРК поставят ЕС в по-добра позиция при
формулиране на политики и практики, инициират действия чрез национални
и европейски механизми и ангажират заинтересованите в борбата против
расизма в ЕС. За събиране на съответните данни и информация в Съюза, ЕЦМРК
създаде Информационна мрежа по проблемите на расизма и ксенофобията
(Раксен), която се състои от национални координатори във всяка държавачленка. Седалището на ЕЦМРК е във Виена, Австрия.

Дефиниране и разработване на стратегически приоритети
Управителният съвет формулира целите и стратегията на ЕЦМРК и
определя годишната работна програма. Той одобрява бюджета на Агенцията,
назначава директор и приема годишния доклад. През 2006 г. Управителният
съвет заседава три пъти. Работата на ЕЦМРК се ръководи от Изпълнителния
съвет. Изпълнителният съвет заседава седем пъти през 2006 г.2 Приоритетите
в работата на ЕЦМРК през 2006 г. са събиране на информация, проучване,
комуникации и сътрудничество с цел формулиране на политики и практики
срещу расизма.

Финансиране на дейността на ЕЦМРК
ЕЦМРК се финансира от Европейския съюз. По тази причина
прозрачността и надежността са от първостепенно значение за ЕЦМРК. През
2006 г. бюджетът на ЕЦМРК възлиза на 8.9 млн. евро.3

Работа в ЕЦМРК
Персоналът на ЕЦМРК през 2006 г. е от 37 служители, работещи в
Дирекцията и други три отдела: „Проучване и събиране на информация”,
„Външни връзки и комуникации” и „Администрация”. ЕЦМРК набира своя
персонал от държавите-членки на Общността. Центърът се оглавява от
директор, назначен от Управителния съвет, който отговаря за подготовката и
прилагането на годишната програма за дейности на центъра, както и за всички

1
2
3

ЕЦМРК е създаден с Регламент (ЕО) № 1035/1997 на Съвета от 2 юни 1997 г. (OJ L 151, 10 юни 1997),
изменен с Регламент (EО) № 1652/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г.
Списъкът с членовете на Управителния съвет и Изпълнителния съвет е поместен в Приложение A
За подробности вж. Приложение B
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въпроси относно персонала и ежедневната административна работа.4 През
2006 г. ЕЦМРК за първи път предлага на дипломирали се студенти възможност
да натрупат опит в противодействието на расизма като стажанти.5
Copyright: ЕЦНРК

Служители на ЕЦМРК

4
5

-6-

За повече подробности вж. Приложение A
Организационна схема на ЕЦМРК – вж. Приложение A

Преглед на целите и задачите на ЕЦМРК
О П Р Е Д Е Л Я Н Е О Б Х В АТА Н А РА С И З М А
Насърчава прилагането на ефективни политики и мерки за противодействие на расизма
Заостряне на вниманието и акцентиране върху проблемите на расизма и ксенофобията
Противодействие на расизма в Европа – Заключение

Определяне обхвата
на расизма
От създаването си ЕЦМРК се стреми да подпомага Европейската
общност да разбира и изучава обхвата на явленията расизъм, ксенофобия и
антисемитизъм. Постига това главно като увеличава количеството и качеството
на събираната информация на европейско равнище и я предоставя за
формулиране на по-ефективни политики. Тези данни и информация формират
основата за неговите сравнителни проучвания и анализи. Подаваната от
него информация обогатява базата данни, достъпна на международно ниво
и за организации във и извън Общността. Постепенно ЕЦМРК натрупва
информация, с каквато преди не се разполагаше на европейско, а в някои случаи,
и на национално равнище. Разделите в доклада, представящи информацията
и методите, прилагани от ЕЦМРК за нейното събиране, са повлияли за
оптимизиране събирането на данни от други международни организации
и са допринесли за налагане на стандарти в тази насока на национално и
международно ниво. ЕЦМРК продължава да работи за усъвършенстване на
показателите и критериите, които да подобрят целостта на информацията и за
популяризиране на нейната полза за политиците. Както става ясно по-нататък,
през 2006 г. ЕЦМРК е действал активно в различни райони, събирайки данни за
расова дискриминация в областта на образованието, заетостта и жилищното
настаняване, извършвал е мониторинг върху реформите в законодателството
и е публикувал информация за свързани с расизъм престъпления и насилие.
Всичко заедно предоставя на Общността сравнтелен преглед и анализ на
проявите на расизъм.

Събиране на данни и информация от националните
координатори на Европейската информационна мрежа по
проблемите на расизма и ксенофобията (Раксен)
ЕЦМРК създава през 2000 г. Европейската информационна мрежа по
проблемите на расизма и ксенофобията (Раксен). Това е мрежа от национални
координатори във всяка държава-членка на ЕС, които подписват договор с
ЕЦМРК за събиране на данни и информация за случаи на расизъм и ксенофобия
и сродна на тях нетолерантност. Събирането на данни е предимно за случаи
на расова и етническа дискриминация при наемане на работа, в образованието
и жилищното настаняване. Раксен подготвя доклади за развитието на
антидискриминационно законодателство и събира официални и неофициални
данни за престъпни прояви на расизъм и насилие, съсредоточавайки
внимането специално върху антисемитизма и ислямофобията. В докладите на
Раксен се изтъкват и примери на добри практики и ефективни инициативи в
противодействието на расизма на ниво правителство и гражданско общество.
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Дейността на Раксен през 2006 г.
Членовете на Раксен сътрудничат редовно на ЕЦМРК чрез различни
информационни средства:
• Бюлетините на Раксен, публикувани на всеки два месеца, включват сведения
за политически прояви, важни проучвания и анализи, статистически данни
и друга информация. Всички те се поместват в бюлетина на ЕЦМРК и се
използват за актуализиране на базата данни на Центъра;
• Проучването на тенденциите и развитието на противодействието на
етническата и расовата дискриминация и пощряването на равенството
за периода 2000–2005 г. осигурява необходимата базова информация за
сравнителния доклад на ЕЦМРК по тази тема;
• Основният годишен доклад за събраната информация се използва за
подготвяне на годишния проектодоклад на ЕЦМРК за проявите на расизъм
и ксенофобия в Общността и за актуализиране на базата данни на Центъра.
Националните доклади фокусират тази година върху свидетелства за
влиянието на Директивата на Съвета 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно
прилагане на принципа на равно третиране на лица, без значение на расата
и произхода.
• Изготвен бе и кратък доклад за съдебни дела, свързани с расова и етническа
дискриминация. Този материал ще бъде публикуван в информационната
база данни на ЕЦМРК. Втори доклад за насърчаване на действия за
повишаване на осведомеността, фокусира върху проекти, които целят да
разширят участието на имигранти в социалния живот. Резултатите ще бъдат
представени през 2007 г. – Европейската година на равни възможности
за всички, като резюме на подбрани добри практики от базата данни на
ЕЦМРК.
През 2006 г. бяха проведени две срещи с националните координатори
на Раксен. Основната цел на тези срещи бе да се дискутират проблемите,
касаещи събирането на информация, но също така и обмена на информация
за действителната ситуация в държавите-членки на Общността и текущото
развитие на национално и общностно равнище на антидискриминационното
законодателство и неговото прилагане. По време на срещите авторите на
годишния доклад на ЕЦМРК имаха възможност да дискутират с националните
координатори съдържанието и методите на събиране, както и да обменят опит
в събирането и анализа на данни.
В началото на 2006 г. приключи основният преглед на системата
на ЕЦМРК за събиране на данни, резултатите от който бяха представени на
Управителния съвет на ЕЦМРК през месец март. Препоръките на прегледа
бяха въведени в основните условия и техническите спецификации на
международната покана за представяне на предложения пред Раксен за 2006 г.
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Развиване на капацитета за събиране на данни в
присъединяващите се държави и страните-кандидатки
ЕЦМРК участва в различни проекти за развиване на капацитета на организациите
за събиране на данни за проявления на расизъм в присъединяващите се държави
и в страните-кандидатки. Приносът на ЕЦМРК към това е реализирането през
2006 г. на три основни проекта, финансирани от ГД „Разширяване”:
• През 2003-04 ФАР-Раксен, обхващащ осемте централно- и източноевропейски
присъединяващи се държави
• През 2005-06 ФАР-Раксен, обхващащ Румъния и България
• През 2006-07 ФАР-Раксен,
Турция

обхващащ страните-кандидатки Хърватия и

Целта на тези проекти е двупосочна: от една страна да запознае
националните организации с дейността на Раксен, така че да придобият знания
и опит в събирането на данни и изготвянето на доклади за проявите на расизъм,
ксенофобия и сродна нетолерантност. От друга страна, да развие капацитета
на организациите на гражданското общество чрез обучение и организиране
на различни дейности за по-доброто разбиране на политиките на Общността,
отнасящи се до проявите на расова и етническа дискриминация. През 2006 г.
определените за координатори организации в България, Румъния, Хърватия
и Турция бяха обучени и събираха данни и информация според препоръките
и указанията на Раксен, изготвяйки доклади за ситуациите в своите страни. В
допълнение към това през септември 2006 г. в София бе проведен международен
семинар по проблемите на събиране на данни и поведение на полицията към
малцинствата. Друг международен семинар бе организиран през октомври
2006 г. в Букурещ във връзка със събирането на данни и информация и
прилагането на Директивата за равно третиране на лица, независимо от расата
и етническата принадлежност. И в двата семинара участваха представители
на правителството и полицията, както и на организации на гражданското
общество.

Създаване на документални източници,
отворени за обществеността
ЕЦМРК има задача не само да изготвя доклади и проучва проявите на
расизъм и произтичащата от него нетолерантност, но и да осигурява свободен
достъп до документали източници. След двегодишна подготовка ЕЦМРК
пусна през 2006 г. онлайн база данни „ИнфоБаза ЕЦМРК“ с базова и ключова
информация за всяка от 27-те държави членки на Общността относно расизма,
ксенофобията и свързаната с тях нетолерантност. Започва съвместна работа с
други организации като ОССЕ/БДИПЧ и Съвета на Европа за разработване на
тематичен речник с индекс по теми.
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Проучване и анализ
Събирането на данни от Раксен извади на преден план оскъдността
на директно сравними данни. За да се подобри съпоставимостта, както
и събирането на вторична информация чрез Раксен, ЕЦМРК инициира
изследователски проекти, които осигуряват оригинална и съпоставима
първична информация за проявите на расизъм и дискриминация.
През 2006 г. бяха публикувани няколко научноизследователски
доклада, които са ползвали информация както от Раксен, така и от първични
източници. Тези доклади дават възможност за сравнение на дейностите в
различните държави-членки.
През 2006 г. бе публикуван петият от поредица сравнителни доклади,
посветен на жилищното настаняване. Докладът, озаглавен „Имигранти,
малцинства и жилищно настаняване“ се основава на информация, предоставена
от националните координатори на Раксен в 15 държави-членки. Той показва,
че механизмите на дискриминация, засягащи имигрантите и малцинствата в
тези държави, са сходни и се изразяват в отказ за настаняване в жилище заради
цвета на кожата, в ограничителни условия за достъпа до общински и държавни
жилища или дори брутални физически нападения, целящи да изолират
малцинствата от определени квартали. Докладът документира примери
на нежелание от страна на някои органи на властта да противодействат на
такава дискриминация, но също така описва и редица ефективни практики на
местната власт за овладяване на дискриминацията в сектора на жилищното
настаняване.
Докладът „Ромите и Travellers в държавното образование“, основан
също на данни получени от Раксен, представя доказателства за директна и
систематична дискриминация спрямо ромските ученици и изключването им
от образованието в Общността. Той посочва също, че в повечето случаи не се
разполага с актуална официална информация за участието на роми и Travellers
в образованието.
Един проект, основаващ се на първично изследване, е „Пилотно
проучване на имигранти в Европейския съюз, жертва на расизъм и
дискриминация“. Проектът се основава на данни от национални проучвания,
проведени между 2002 и 2005 г. в Белгия, Германия, Гърция, Испания,
Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия
и Обединеното кралство. Анкетирани са над 11 000 души от общности
на имигранти по въпроси за случаи на дискриминация в личния им опит.
Проучването показва, че значителен брой имигранти във всичките 12
държави, са жертви на дискриминация в ежедневието си. От методологична
гледна точка проучването помогна на ЕЦМРК да предприеме стъпки към
по-систематично събиране на данни за етническите малцинства, подлагани
на дискриминация. То доказва необходимостта бъдещите проучвания да се
провеждат по общ метод, прилаган едновременно в страните участнички, за
да се постигне висока степен на сравнимост на крайните резултати. От 2002
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г. насам ЕЦМРК е събрал цялата налична информация и данни за явленията
расизъм и ксенофобия в държавите-членки на ЕС, а от 2002 г. обръща специално
внимание на антисемитизма. През 2006 г. ЕЦМРК допълва доклада си от 2004
г. относно антисемитизма с работен отчет с актуализирана статистическа
информация, озаглавен „Антисемитизъм: обобщен преглед на ситуацията в
Европейския съюз за 2001–2005 г.“. Посочените данни показват увеличаване
на проявите на антисемитизъм в някои държави-членки на Общността през
последните години, като инцидентите варират от писмени заплахи до открита
физическа разправа.
През 2004 г. националните координатори бяха поканени да докладват
за ситуацията в мюсюлманските общности в държавите-членки за периода 2004–
2005 г. Въз основа на тази информация ЕЦМРК изготви доклад „Мюсюлманите
в Европейския съюз: дискриминация и ислямофобия“, публикуван в края на
2006 г. Докладът представя наличната информация за дискриминацията на
мюсюлманите в сферата на трудовата заетост, образованието и настаняването
в жилища. Проявите на ислямофобия варират от устни заплахи до физическа
разправа с хора и имущество. В доклада се изтъква, че обхватът и същността
на дискриминацията и проявите на ислямофобия срещу европейските
мюсюлмани са недостатъчно документирани и разгласявани. Докладът на
ЕЦМРК препоръчва на държавите-членки да оптимизират докладването
на инциденти и да предприемат мерки за по-ефективното противодействие
на дискриминацията и расизма. Докладът включва също и инициативи и
предложения за прилагане на политики от правителствата на държавитечленки и от европейските институции за борба с ислямофобията и насърчаване
на интеграцията, и препоръчва политиките за приобщаване да се основават
на зачитането на основните ценности на Европейския съюз (които включват
Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция
за защита на правата на човека).
Паралелно с този доклад ЕЦМРК възложи извършване на отделни,
но допълващи се проучвания, наречени „Разбиране на дискриминацията
и ислямофобията: мнения на членове на мюсюлманските общности в
Европейския съюз“. Целта е да се постигне по-задълбочено разбиране как
мюсюлманите възприемат дискриминацията и ислямофобията и влиянието
им върху техните общности. Докладът включва и мнения, според които самите
мюсюлмани трябва да полагат повече усилия за разширяване на социалните си
контакти, за преодоляване на пречките и трудностите, с които се сблъскват и да
подхождат по-отговорно към интеграцията. На доставчиците на информация
е възложено да провеждат интервюта с мюсюлмани от етнически общности
и организации в десет държави-членки на ЕС със значително мюсюлманско
население. Докладът е публикуван в края на 2006 г. паралелно с доклада за
мюсюлманите в Европейския съюз.
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Съпоставимост на данни
Една от целите на изследователската работа, провеждана от ЕЦМРК,
е да подобри съпоставимостта на данните от различните държави-членки.
Механизмът за постигане на това може да действа на различни нива. Първо,
сравнителните доклади като този по проблемите на жилищното настаняване,
изготвен през 2006 г., играят роля при картотекиране на наличните данни в
различните държави-членки, разкриват празноти и несъответствия, обясняват
причините за тези несъответствия, използват нагледни количествени материали
за разясняване различията в национален контекст и тяхното влияние върху
сегашната липса на съпоставимост между данните за дискриминация в
държавите-членки.
Второ, ЕЦМРК планира и реализира научноизследователски проекти
върху различни аспекти на расизма и дискриминацията, залагайки в тях
принципа на съпоставимост – т.е. използва обща методология, прилагана
в държавите-членки, която гарантира получаване на съпоставими данни
за прояви на дискриминация. Пример за това е пилотното изследване на
преживяванията на жертвите на расистки престъпления, което продължава
през 2006 и ще бъде публикувано през 2007 г.
Трето, докладите на ЕЦМРК спомагат за разбиране на необходимостта
от унифициране на административните процедури в държавите-членки,
на методите за събиране на информация и дефинициите, използвани в
различните държави-членки, така че официално разпространяваните данни
да станат значително по-съпоставими. Като част от този процес ЕЦМРК
сътрудничи през 2006 г. с органи като Евростат и други компетентни работни
групи на Комисията. Например, през 2006 г. ЕЦМРК участва в две срещи
на Експертната група на Евростат на тема „Статистика на престъпленията,
преследването им и наказателното производство“, проведени през март и
октомври в Люксембург. Целта на срещите беше да се постигне съгласувано
събиране на данни и изнасяне на криминална статистика в Общността.
ЕЦМРК участва също и в срещи на работната група на Европейската комисия
за събиране на данни за определяне на разпространението и влиянието на
дискриминацията, както и на експертната група за създаване на „Европейски
справочник с данни за равнопоставеността“, проведени през септември и
ноември в Брюксел. Резултатът от последната е изготвянето на „Европейски
справочник с данни за равнопоставеността“,6 който ползва опита на ЕЦМРК
в събиране на данни, с цел осъзнаване от политиците на необходимостта от
достоверна информация.

6
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Подкрепяне на ефективни
политики срещу расизма
През последните години се извървяха решителни стъпки към
ограничаване на дискриминацията и насърчаване на равноправието и
зачитането на всеки, живеещ в Общността. Болшинството държави-членки
на ЕС прилагат Директивите за расова равнопоставеност и Равнопоставеност
при наемане на работа и учредяват специализирани органи за насърчаване на
равното третиране. Европейската комисия значително подобри политиката си
и предприеманите мерки за ограничаване на дискриминацията и защита на
основните права. Стремежът към прогресиране в тази област се доказва от
създаването на „Група комисари за фундаментални права, антидискриминация
и равни възможности“ и от разширяването на мандата на ЕЦМРК в Агенция
на Европейския съюз за основни права. Европейският парламент постави
на дневен ред основните права и ограничаването на дискриминацията: той
учреди Интер група на многообразието и антирасизма, която да съдейства
за формулиране на политики срещу расизма и прие редица важни резолюции
през 2007 г.7
ЕЦМРК активно сътрудничи с тези структури и институции на общностно и национално ниво. Събирането на данни и анализите на ЕЦМРК
поставят съюза в по-добра позиция за формулиране на политики и практики,
за предприемане на действия чрез национални и общностни структури и
сътрудничество със заинтересованите лица за противодействие на расизма
в Европейския съюз. Европейските институции използват все по-ефективно
външните връзки на ЕЦМРК, когато дискутират проявите на расизъм,
ксенофобия и антисемитизъм с външни партньори.8
Заключенията и препоръките на ЕЦМРК се използват при
формулирането на политики в дейността на Европейския парламент, Съвета,
Комисията и консултативните органи: Комитет на регионите и Европейски
икономически и социален комитет. За да достигне национално ниво, ЕЦМРК
поддържа директна връзка с правителствените бюра в ЕС чрез мрежа от
официални представители, отговарящи за антирасистките действия в своята
страна. ЕЦМРК сътрудничи с неправителствени организации за човешки
права с цел засилване на международното противодействие на расизма и
обезпечаване на координация. Организациите на гражданското общество
имат съществен принос в дейността на ЕЦМРК – като членове на Раксен и
участие в програмите на ЕЦМРК за дискусии на кръгла маса.

7

8

Като: „Резолюция за рамкова стратегия за антидискриминация и равни възможности за всички”;
(2005/2191(INI)); или Резолюция в отговор на съобщението на Комисията за „Общ дневен ред за
интеграция – рамка за интегриране на граждани на трета страна в Европейския съюз“ (COM(2005)0389)
Например: Диалог за човешките права с Русия и Китай; Трансатлантически диалог с Европейския съюз;
Семинар на Европейската комисия и Израел за борбата срещу расизма и ксенофобията.
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Среща на ЕЦМРК с официалните представители на държавите-членки

Консултиране на институциите на ЕС и
държавите-членки
В съвместната си работа с европейските институции ЕЦМРК се
съсредоточава в превръщане на антидискриминацията и антирасизма в
политика на Общността. Голяма част от дейността на ЕЦМРК през 2006 г. е
предоставяне на информация при формулирането на политиките и стратегиите
на ЕС за насърчаване на равноправието, антидискриминацията и социалното
приобщаване. Друг важен аспект от дейността на ЕЦМРК, свързан с Хагската
програма е укрепването на Европейския съюз като общо пространство на
свобода, сигурност и справедливост.

Насърчаване на равенството, антидискриминацията и социалното
приобщаване
Влияние на Директивата за расова равнопоставеност: ЕЦМРК
се включи в изготвянето на първия доклад на Европейската комисия за
прилагането на Директивата за расова равнопоставеност (октомври 2006 г.).9
Съобщението на Комисията отрази загрижеността на ЕЦМРК относно недостига
на информация и данни за етническите общности, което спъва мониторинга на
ефективността на антидискриминационното законодателство. Друг акцент в
Съобщението е прилагането на позитивното действие. В докладите на ЕЦМРК
се изтъква, че гарантирането на пълно равенство на практика може да изисква
прилагане на специфични мерки („позитивно действие“) за предотвратяване
или компенсиране на неравностойното положение, свързано с расов признак
или етнически произход. През 2007 г. ЕЦМРК ще продължи да проучва как
9
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Европейска комисия (COM(2006)643): Изпълнение на Директива 2000/43/EC от 29 юни 2000 г. за
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса и етнически произход.
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позитивното действие ще гарантира равенство на групите в неравностойно
положение, включително и младежта.
Усъвършенстване на методите на събиране на информация:
ключово откритие във всички сфери на дейност на ЕЦМРК е необходимостта
държавите-членки да развиват по-ефективни системи и механизми за
събиране, документиране и достъп до информацията, отнасяща се до
явленията расизъм и ксенофобия. Доказателство за осъзнаването на тази
необходимост е проявяваното съчувствие от някои държави-членки към
случаи на дискриминация въз основа на расов признак или етнически
произход. През 2006 г. ЕЦМРК бе поканен да дискутира тези случаи на няколко
семинара на високо равнище, включително в Центъра за стратегически анализ
– организация, пряко подчинена на френския министър председател. ЕЦМРК
участва също и в Работната група на Комисията за събиране на информация и
определяне обхвата и последиците от дискриминацията, както и в експертната
група, подготвяща „Европейски справочник с данни за равнопоставеността“.
Справочникът (който ще бъде публикуван през 2007 г.) използва опита
на ЕЦМРК в събирането на данни и ще подпомага тези, които формулират
политиките, с информация как да създадат ефективни механизми за събиране
на данни за дискриминация.10
Противодействието на дискриминацията започва на местно
ниво: местните власти играят решаваща роля в създаването на единно
общество, основаващо се на взаимното уважение и равните възможности за
всички. ЕЦМРК, съвместно с Комитета на регионите (КР), стартира проект,
използващ приноса на местните и регионалните власти в противодействието
на дискриминацията. Проектът свързва европейски градове с висок
процент мюсюлманско население с цел обмяна на полезни практики в
интегрирането на мюсюлманите на местно ниво. През 2007 г. проектът
ще представи актуализиран по-раншен доклад на ЕЦМРК за ситуацията
в ислямските общности в европейските градове. Съвместно с КР и град
Виена, ЕЦМРК проведе конференция за ролята на местните и регионалните
власти при прилагането на антидискриминационни политики (март 2006 г.).
Конференцията посочи най-добрите практики в борбата с дискриминацията
и разширяването на социалното приобщаване. Дискусиите и коментарите на
ЕЦМРК бяха отразени в становището на КР от 15 юни 2006 г.11
Борба с отхвърлянето на роми: ромите са сред най-потърпевшите
от прояви на расизъм групи в ЕС, както се посочва в докладите на ЕЦМРК.
ЕЦМРК се ангажира, заедно с Европейската комисия и други заинтересовани
в определяне на политики и стратегии за подобряване на ситуацията. ЕЦМРК
представя разкритията си, включени в публикацията от 2006 г. – „Роми и
Travellers в общественото образование”, на срещи на Комисията с експерти,
както и на конференция на Европейската мрежа срещу расизма (ЕМР). След
изготвянето на доклада „Достъп на ромските жени до здравеопазването
(2003)“, ЕЦМРК си сътрудничи с женски ромски организации по специфичните
проблеми, с които се сблъскват. Тази работа е отразена в Резолюция на
Европейския парламент (април 2006 г.).12
10 Европейска комисия /Министерство на труда на Финландия: European Handbook on Equality Data
(февруари 2007 г.)
11 Комитет на регионите (CONST-IV-001): Становище от 15 юни 2006 г. по Резолюцията на Европейския
парламент за защита на малцинствата и антидискриминационни поликити в разширена Европа
12 Резолюция за положението на ромските жени в Европейския съюз (2005/2164(INI))
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Укрепване на свободата, сигурността и справедливостта
Включване на борбата против дискриминацията в политиките за
приобщаване: „Общите основни принципи за интеграция“, приети от Съвета
в контекста на Хагската програма приемат, че участието и равноправието са
основни предпоставки за успешното интегриране на имигранти. Дейностите
на ЕЦМРК през 2006 г. подсилват аргумента, че политиките на интеграция
трябва да бъдат допълвани с мерки за преодоляване на дискриминационните
бариери. ЕЦМРК участва в работния семинар в Мадрид на тема „Интеграция
на имигрантите на трудовия пазар“, организиран от държавите-членки и
съфинансиран от Европейската комисия (INTI), чиято цел бе обмяна на опит
и ефективни практики на политиката на приобщаване в различните държавичленки. Специално внимание бе обърнато на управлението на многообразието
и антидискриминационните мерки, препоръчвани от ЕЦМРК. Организираната
от ЕЦМРК Европейска конференция на кръгла маса (октомври 2006 г.) и
проведена в Хелзинки с подкрепата на финландското президентство на ЕС,
събра заедно групи на гражданското общество и политици за дискутиране
как да се утвърди антидискриминацията в политиките на приобщаване. Бе
потърсено експертното мнение на ЕЦМРК за формулиране на специфични
стратегии за интеграция на трудовия пазар. ЕЦМРК участва в Европейския
форум по проблемите на приобщаване на работното място и в обществото и
даде своя принос в работната група, разработваща показатели и критерии за
оценяване на политиките на интеграция и антидискриминация.
Единна реакция на Общността към расистки престъпления:
расизмът е многолик проблем, изискващ от политическите лидери и обществото
широка гама от превантивни и противодействащи мерки, включително и
механизмите на съдебното производство. През 2001 г. Европейската комисия
предложи единно законодателство, което гарантира ефективното наказване на
расистки прояви в ЕС: Рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията
предстои да бъде прието в Съвета. През 2006 г. ЕЦМРК съвместно с Комисията
и австрийското президентство на ЕС, огранизираха експертен семинар
за улесняване дискусиите по Рамковото решение. С резолюция от 2006 г.
Европейският парламент потвърди подкрепата си за Рамковото решение.13
Тези действия подтикнаха германското президентство на ЕС през 2007 г. да
започне отново преговори върху този важен законодателен акт.
ЕЦМРК участва във Втората европейска среща на политически
агенции от ЕС и трети страни на тема „Борбата срещу десния екстремизъм/
тероризъм“ и представи работата на ЕЦМРК, свързана с престъпни прояви
на насилие на расов признак. ЕЦМРК участва и в международната парижка
конференция – „Промени в сигурността на европейското пространство“, с
презентацията „Как етническата дискриминация влияе върху имигранстските
общности в държавите-членки“. На Четвъртия европейски семинар на висшите
полицейски офицери бе представена работата на ЕЦМРК по проблемите на
преследването на расисткото насилие, както и нейните препоръки за важността
на етническото многообразие в полицейските структури.

13 Редолюция за рамкова
(2005/2191(INI))
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Насърчаване зачитането на основните права: през 2006 г.
полемиката по повод карикатурите на пророк Мохамед предизвика
разгорещени дебати относно баланса между свободата на словото и зачитането
на разнообразието. ЕЦМРК в сътрудничество с Европейската комисия
и австрийското президентство на ЕС проведе конференция за медийни
професионалисти от региона EUROMED (Европейски съюз, Северна Африка и
Средния Изток) по проблемите на свободата на словото и материали с расистко
съдържание, изнасяни в медиите. Друга тема на дебати бе балансиране между
мерките за сигурност и зачитането на основните права. ЕЦМРК участва в
срещи в Европейския парламент, дискутиращи етническото профилиране (т.е.
полицейски практики, които насочват вниманието си по-скоро към расата или
етническия произход, отколкото към поведението на заподозряното лице).
През 2007 г. ЕЦМРК ще представи доклад по този проблем.

Работа с партньори
ЕЦМРК работи в тясно сътрудничество с междуправителствени
организации за правата на човека, споделяйки опита си в противодействието
на расизма на международно равнище. Неправителствените организации
(НПО) са друг важен партньор в борбата срещу расизма. Те игрят ключова
роля в издигане на общественото съзнание, в подпомагането на жертвите на
расизъм и наблюдаване на явлението на местна почва.

Съвета на Европа и други международни организации
Съвет на Европа (СE): ЕЦМРК работи съвместно с Европейската
комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) и си сътрудничи
с Генералните дирекции на СE. ЕЦМРК предоставя на органите на СE
информация относно расизма и ксенофобията на общностно равнище
при изготвяне на техните доклади и съответните документи, определящи
стандартите, като: Препоръката на ЕКРН за обща политика в ограничаването
на расизма във и чрез училищното образование и Препоръка за обща
политика за противодействие на дискриминацията в полицията (предстоящо
публикуване през 2007 г.). Положението на ромите е обща грижа на СE, ОССЕ
и ЕЦМРК. Трите организации обсъдиха усъвършенстването на прилагането на
националните политики спрямо ромите на Международната конференция на
високо равнище, проведена в Букурещ (май 2006 г.).
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и
Обединените нации (ОН): Бюрото за демократични институции и правата
на човека (БДИПЧ) на ОССЕ е друг важен партньор на ЕЦМРК. ЕЦМРК и
БДИПЧ редовно обменят информация и опит, свързан с антисемитизма,
нетолерантността към мюсюлманите и престъпленията от омраза. През 2006 г.,
по време на съвещанието на ОССЕ „Изпълнение на задълженията по човешкото
измерение“ – най-големият европейски форум на тема човешки права, ЕЦМРК
организира съпътстваща среща по проблемите на ислямофобията, на която
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бе представена програмната реч „Необходимостта от данни и информация
за престъпления от расова и етническа омраза в Европа“ от съвещанието на
ОССЕ/БДИПЧ във Виена – „Насърчаване на толерантността“.
ЕЦМРК работи и със съответните агенции на ОН, особено със
Службата на върховния комисар по правата на човека (СВКПЧ). СВКПЧ
консултира ЕЦМРК по нейния политически документ за възникващите
предизвикателства в борбата срещу расизма след Световната конференция
срещу расизма от 2001 г. ЕЦМРК представи свое пилотно проучване на
жертвите на расизма на съвместната среща „Статистика на престъпленията“,
организирана от Икономическата комисия за Европа на ОН и Службата на ОН
за наркотични средства и престъпления.

Сътрудничество с гражданското общество и кръгли маси
Европейската програма за кръгли маси и Раксен: ЕЦМРК организира
Европейска конференция на кръгла маса и подкрепя националните дискусии
на кръгла маса, за да се включи в диалог с организациите на гражданското
общество. През 2006 г. това помогна на ЕЦМРК да чуе мнението на гражданското
общество по редица теми като дискриминация в антитерористичните мерки.14
Наред с това НПО са основен източник на информация за Раксен.
Стремеж към разширяване на сътрудничеството с гражданското
общество: Тъй като НПО играят основна роля в противодействието на
расизма, ЕЦМРК ще разширява сътрудничеството си с гражданското общество.
През 2007 г. Центърът ще проведе консултации как най-добре да интегрира
работата на гражданското общество в своята дейност. ЕЦМРК представи своята
методологията за събиране на данни, публикации за съпоставимост на данните
и проблемите при събиране на информация за актове на расистки насилия и
престъпления, на 11-та международна конференция на метрополиите – Пътища и
кръстопътища: миграция на хора, смяна на местоживеене, проведена в Лисабон.
Copyright: ЕЦНРК

Европейската кръгла маса на ЕЦМРК, 2006 г., Хелзинки
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14 През 2006 г. ЕЦМРК подкрепи дискусиите на национални кръгли маси в Германия, Испания и Холандия
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Увеличаване осведомеността
по проблемите на расизма и
ксенофобията
ЕЦМРК счита, че осведомеността на обществото е съществена
част от нейната подкрепа на политики за противодействие на расизма и
ксенофобията. Проучванията показват, че предразсъдъците срещу имигрантите
и малцинствата често се основават на непознаване на действителните факти.
Комуникациите, медиите и информирането на обществеността са един вид
средства за преодоляване на тези предразсъдъци, за насочване на общественото
съзнание към проблемите на расизма и ксенофобията в ЕС, за качествено
усъвършенстване на разпространението на информацията на ЕЦМРК и за
оптимизиране въздействието върху определени целеви групи.
ЕЦМРК информира обществеността и издига съзнанието й чрез няколко
канала:
• Публикации
• Уебсайт на ЕЦМРК (http://eumc.europa.eu)
• Групи посетители
• Сътрудничество с партньори и гражданското общество
• Работа с медиите
• Обучение на журналисти

Публикации и разпространение
През 2006 г. ЕЦМРК публикува 9 доклада (и 15 тематични национални
изследвания), 3 броя на списание Equal Voices и 6 Бюлетина.15 Заедно с
предишните издания на ЕЦМРК, всички публикация са достъпни он-лайн в
уебсайта на ЕЦМРК, а повечето имат и версии за печат. ЕЦМРК разпространява
своите публикации и други информационни материали на конференции и
експертни семинари, сред посещаващите групи или ги доставя безплатно по
заявка. Всяка публикация се обявява в Бюлетина на ЕЦМРК и със съобщение
по електронната поща, разпращано по списък, включващ представители на
правителствата, институции на ЕС, международни организации, НПО и т.н.
Основните публикации се обявяват и чрез съобщения в пресата. ЕЦМРК
издава информационна брошура – „Избрани публикации от 2004–2006 г.“,
която предлага резюмирана информация за дейността на ЕЦМРК.

15 Списък на публикациите на ЕЦМРК за 2006 г. – вж. Приложение C
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През 2006 г. ЕЦМРК пусна он-лайн инструмент за заинтересувани
лица и организации, пишещи и работещи по проблемите на расизма и
правата на човека: целта на новата „ИнфоБаза на ЕЦМРК“ е да предостави
на обществеността обективна, безпристрастна информация за проявите
на расизъм в ЕС и съдържа профил на всяка държава-членка на ЕС, както и
раздели за образование, работна заетост, настаняване в жилища, прояви на
насилие на расов признак и правни публикации.

Уебсайт
Уебсайтът на ЕЦМРК предлага преглед на задачите и дейностите
на ЕЦМРК с препратки към публикациите на ЕЦМРК, дейността на Раксен
и раздел преса. През 2006 г. уебсайтът на ЕЦМРК е посетен общо от 371 200
потребители (2005: 289 000), което се равнява на 1017 потребители дневно
(2005: 850). Най-често преглежданата и сваляна от интернет публикация през
2006 г. е Годишният доклад, следван от доклада за мюсюлманите в ЕС.16

16 За подробен списък на сваляните от интернет публикации вж. Приложение Е
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Групи посетители
ЕЦМРК предлага на обществеността възможност да посещава
неговите офиси и да се запознае с дейността и правомощията му. През 2006
г. са приети приблизително 500 посетители, предимно от представители на
публичната администрация в държавите-членки на ЕС, дипломати и политици,
специализирани НПО, групи студенти, преподаватели и анализатори.

Сътрудничество с партньори и гражданското общество
В допълнение към своята дейност и инициативи ЕЦМРК насърчава
и други организации в противодействието на расизма и произтичащите от
него явления. ЕЦМРК подкрепя кампанията на Европейската комисия „За
многообразието – против дискриминацията“, през 2007 – Европейската година
на равни възможности за всички, и делегира експерти за консултативните
съвети на тези инициативи. ЕЦМРК си сътрудничи с ООН, германското
правителство, Европейския парламент и ФИФА (Международната федерация
на футболните асоциации) в подкрепа на борбата против расизма по време на
Световното първенство по футбол 2006, като кулминацията – Дните на ФИФА
против расизма, бе по време на четвъртфиналите. ЕЦМРК пусна в пресата
редица официални съобщения съвместно с партньорите си, включително
Европейската комисия, Съвета на Европа, ОССЕ и Комитета на регионите.

Работа с медиите
Свободата на словото, отвоювана с много труд, е част от принципите
и ценностите, на които се основава ЕС, а медиите заемат централна позиция
в този контекст. Проучванията показват, че медиите формират мироглед.
Следователно медиите играят ключова роля на проводник, чрез който
ЕЦМРК издига общественото съзнание относно расизма и ксенофобията, и
разпространява резултатите от дейността си. От една страна, ЕЦМРК работи
с медиите, за да разпространява по-изчерпателна информация за състоянието
на имигрантите и етническите малцинства в Общността. От друга страна,
медиите също се нуждаят от обучение под формата на конференции и семинари
за журналисти.
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Медиите са средството, чрез което ЕЦМРК предава антирасистките
си послания до по-широка публика. През 2006 г. докладите на ЕЦМРК, както и
интервютата с председателя на съвета и директора на ЕЦМРК бяха отразявани
често и качествено. Анализите на ЕЦМРК показват, че годишният му доклад,
например, е публикуван минимум 170 пъти в европейската преса, а докладът на
ЕЦМРК за мюсюлманите в ЕС – повече от 500 пъти.
Писмената комуникация между ЕЦМРК и медиите се осъществява
основно чрез бюлетините на центъра, а за по-обширните доклади и чрез резюмета
в пресата.17 През 2006 г. са издадени общо 16 бюлетина. Това са както съобщения
за публикуване на основните доклади на ЕЦМРК (например: Годишният доклад
за 2006 или Докладът за мюсюлманите в ЕС), така и съобщения за събития,
организирани от ЕЦМРК (например: Евро-средиземноморската конференция,
Европейската конференция на кръглата маса ЕЦМРК), както и становища по
проблеми, свързани с последните развития или тематични дни (например:
Международен ден в памет на жертвите на Холокоста, Международен ден на
ромите, Международен ден за елиминиране на расовата дискриминация). Във
Виена и Брюксел бяха дадени пресконференции за представяне на две основни
публикации на ЕЦМРК.
ЕЦМРК разшири връзките си с журналисти и към края на 2006 г.
базата данни на ЕЦМРК включва контакти с около 900 журналисти от цяла
Европа, които редовно получават информация от ЕЦМРК. През 2006 г.
ЕЦМРК е отговорил на многобройни персонални запитвания и на въпроси в
журналистически интервюта.
Copyright: ЕЦНРК

120 журналисти и медийни специалисти на конференцията „Расизъм, ксенофобия и медии:
зачитане и толерантност към всички религии и култури“

17 Пълен списък на съобщенията на ЕЦМРК в пресата – вж. Приложение E
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Обучение и повишаване осведомеността на журналисти
Според проучванията и по твърденията на самите медийни специалисти,
съществува постоянна нужда от осведомяване и обучение на журналисти по
проблемите на дискриминацията. През 2006 г., ЕЦМРК организира или участва
в редица събития, с насоченост към медиите и журналистите. Съвместно
с Европейската комисия и австрийското президентство на ЕС, ЕЦМРК
организира голяма конференция на тема „Расизъм, ксенофобия и медии:
зачитане и толерантност към всички религии и култури“, в която участваха
над 120 журналисти и медийни специалисти. ЕЦМРК участва и/или подкрепя
конференции и семинари като Лондонската конференция „Етнически медии“,
семинари за обучение на журналисти в Малта, Австрия и Германия и найголямата в Европа медийна конференция – „Миграция и интеграция – голямото
предизвикателство пред Европа. Каква е ролята на медиите?“, проведена в Есен/
Германия и организирана от ЕАЕМ (Европейска асоциация на електронните
медии) съвместно с WDR, France Televisions и ZDF. На нея се дискутираха
взаимоотношенията на медиите, политиците и гражданското общество по
проблемите на миграцията и интеграцията. Програмна реч изнесе директорът
на ЕЦМРК Beate Winkler.
ЕЦМРК продължава да популяризира примери за добри практики
относно многообразието и интеграцията. Съвместно с Европейския парламент
и други организации, ЕЦМРК подкрепи европейската медийна награда CIVIS
2006. Медийната фондация CIVIS (WDR/ARD и Freudenberg Stiftung) цели да
насочи вниманието на електронните медии в Германия и Европа към проблемите
на интеграцията и културното многообразие. С медийната награда, връчвана
на предавана по телевизията церемония, се удостояват радио и телевизионни
програми, които насърчават етническото разбирателство в ЕС.
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Противодействие на расизма в
Европа – заключение
Дискриминацията и расизмът остават тревожна действителност за
много имигранти и членове на малцинствата в ЕС. Но през последните години
бяха направени решителни стъпки за противодействие на расизма. Повечето
държави-членки на ЕС прилагат Директивита за расова равнопоставеност и
Директивата за равни трудови права, създават специализирани органи за
насърчаване на равното третиране, а няколко от тях разработиха Национален
план за действия срещу расизма. Европейската комисия значително подобри
политиките и мерките в областта на антидискриминацията и основните права.
Европейският парламент решително постави на дневен ред ограничаването
на дискриминацията и защита на основните права. ЕЦМРК имаше определена
роля за това развитие. През осемте години на своето съществуване ЕЦМРК се
наложи като център на Европейския съюз за експертна оценка и осведомяване
по проблемите на расизма. Той има съществен принос за по-доброто
осведомяване и формулиране на политики за противодействие на расизма и
ксенофобията.
През 2006 г. ЕЦМРК работи за повишаване на осведомеността
за проявите на расизъм и ксенофобия в ЕС и препоръчва възможен курс
за действие. Освен годишния доклад, той публикува тематични доклади за
ислямофобията; за антисемитизма; за ромите и Travellers в държавното
образование. Докладите на ЕЦМРК налагат становището, че събирането
на информация за расова дискриминация е решаващо за формулиране на
политики и практики за насърчаване на равноправието на всички, живеещи
в ЕС. ЕЦМРК предоставя информация за дискусиите при определяне на
политиките на европейските институции и държавите-членки. На Общностно
ниво ЕЦМРК продължава да сътрудничи с основните неправителствени
организация за правата на човека и специално със Съвета на Европа. Срещата
на високо равнище между ЕКНР, БДИПЧ, ООН СВКПЧ и ЕЦМРК изтъкна
необходимостта от обединяване на усилията в борбата срещу расизма и
нетолерантността. Партньорите от гражданското общество също се включват
активно в дейността на ЕЦМРК. ЕЦМРК развива и връзките си с медиите, за
да увеличава осведомеността и разпространява информация за проявите на
расизъм сред широката публика. Публикациите на ЕЦМРК редовно се изнасят
в европейската преса. ЕЦМРК служи като централен източник на обективна и
надеждна информация за журналистите от цяла Европа.
2006 бе последната година от първоначалния мандат на ЕЦМРК. На
1 март 2007 г. правоприемник на ЕЦМРК стана Агенцията на ЕС за основните
права, която има по-голям обсег на действие в областта на основните права.
Новата агенция има основен принос на общностно ниво за гарантиране
насърчаването и зачитането на основните права. Продължаване работата на
ЕЦМРК в борбата срещу дискриминацията ще остане основен приоритет за
Агенцията. Поставянето на борбата срещу дискриминацията в контекста на
основните права съдържа важно послание до всички: Равното третиране
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е право, а не привилегия. Ако не бъде постигнат напредък в установяване
на равенство, групите в неравностойно положение в ЕС ще бъдат лишени от
едно основно право. През 2007 г., Европейската година на равни възможности
за всички, може да се създаде среда, в която обществото като цяло да се
ангажира с ограничаване на дискриминацията, превенцията й и даване право
на потърпевшите да се възползват от създадените механизми на национално
равнище.

Клетвена декларация на упълномощеното длъжностно
лице
Аз, долуподписаната, временен директор на Европейската агенция за основни
права,
В качеството си на упълномощено длъжностно лице,
• Декларирам, че информацията, изнесена в този доклад дава вярна и обективна
представа*
• Заявявам, че имам уверение, че средствата, предназначени за дейностите,
описани в този доклад, са били използвани по предназначение и в
съответствие с принципите на финансовата отчетност, и че прилаганите
методи за проверка дават необходимите гаранции относно законността и
редовността на основните транзакции.
Тази увереност се базира на собствената ми преценка и на информацията, с
която разполагам като резултати от вътрешна оценка, ex-post управленчески
контрол, заключенията на Вътрешната одиторска служба и на поуките, изведени
от докладите на Сметната палата през годините, предшестващи годината на
тази декларация.
• Потвърждавам, че не съм осведомена за нищо, което би могло да навреди на
интересите на Агенцията и институциите изобщо.
Подписана във Виена на 13 юни 2007 г.
Beate Winkler
Временен директор

* Вярна и обективна в този контекст означава надеждно, пълно и точно представяне на дейността на Агенцията.
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A. Структура и персонал на
ЕЦМРК
Управителен съвет
Управителният съвет на ЕЦМРК се състои от един независим
представител на всяка държава-членка на ЕС, един независим представител на
Европейския парламент, един независим представител на Съвета на Европа и
представител на Комисията. Управителният съвет взема решения, необходими
за дейността на центъра. В частност той:
1. определя годишната програма за дейността на центъра в съответствие с
бюджета и наличните средства;
2. приема годишния доклад на центъра с неговите заключения и становища
и ги изпраща на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на
Икономическия и социален комитет, и на Комитета на регионите; той
осигурява публикуването на годишния доклад;
3. назначава директора на центъра;
4. приема годишния проектобюджет и бюджет на центъра;

Copyright: EЦТРК

5. приема счетоводния баланс и освобождава директора от отговорност.

Управителният съвет на ЕЦМРК
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Членове на Управителния съвет на ЕЦМРК
ДЪРЖАВА /
ОРГАНИЗАЦИЯ
Белгия

ЧЛЕН
Eliane DEPROOST

ЗАМЕСТНИК
Jozef DE WITTE

Чешка Република

Petr UHL

Jiří KOPAL

Дания

Niels Johan PETERSEN

предстои одобряване на кандидатура

Германия

Claudia ROTH

Claus Henning SCHAPPER

Естония

Tanel MÄTLIK

Michael John GALLAGHER

Гърция

Spyridon FLOGAITIS

Nikolaos FRANGAKIS

Испания

Rosa APARICIO GÓMEZ

Lorenzo CACHÓN RODRÍGUEZ

Франция

Guy BRAIBANT

Jean-Marie COULON

Ирландия

Anastasia CRICKLEY

Rory O’DONNELL

Италия

Beniamino CARAVITA

(ПРЕДСЕДАТЕЛ)

Кипър
Латвия

Massimiliano

DI TORITTO

MONNANNI

Eliana NICOLAOU

Aristos TSIARTAS

Ilze BRANDS KEHRIS

Gita FELDHŪNE

(ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ)
Литва

Arvydas Virgilijus

Šarūnas LIEKIS

MATULIONIS
Люксембург

Victor WEITZEL

Anne HENNIQUI

Унгария

András KÁDÁR

Katalin PÉCSI

Малта

Duncan BORG MYATT

Claire ZARB

Холандия

Jenny E. GOLDSCHMIDT

Gilbert R WAWOE

Австрия

Helmut STROBL

Peter J. SCHEER

Полша

Piotr MOCHNACZEWSKI

Danuta GŁOWACKA-MAZUR

Португалия

Rui PIRES

предстои одобряване на кандидатура

Словения

Vera KLOPČIČ

Tatjana STROJAN

Словакия

Miroslav KUSÝ

Tibor PICHLER

Финландия

Mikko PUUMALAINEN

Kristina STENMAN

Швеция

Hans YTTERBERG

Anna-Karin JOHANSSON

Обединеното кралство Naina PATEL

предстои одобряване на кандидатура

Съвет на Европа

Gün KUT

Maja SERSIC

Европейска коимисия

Francisco FONSECA MORILLO Stefan OLSSON

Изпълнителен съвет
Изпълнителният съвет се състои от председателя на Управителния
съвет, заместник-председателя и максимум трима други членове на Управителния
съвет, включително представителите на Съвета на Европа и на Комисията.
Изпълнителният съвет контролира работата на центъра, наблюдава
подготовката и изпълнението на програмите и подготвя срещите на
Управителния съвет с помощта на директора на центъра. Изпълнителният съвет
изпълнява всяка задача, възложена му от Управителния съвет, в съответствие с
процедурен правилник на Управителния съвет.
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Членове на Изпълнителния съвет на ЕЦМРК
Председател на УС

Anastasia CRICKLEY

Зам. председател на УС

Ilze BRANDS KEHRIS

Член на УС

Helmut STROBL

Съвет на Европа

Gün KUT

Европейска комисия

Francisco FONSECA MORILLO

Директор
Центърът се оглавява от директор, назначаван от Управителния съвет по
предложение на Европейската комисия. Директорът отговаря за:
1. изпълнението на задачите, посочени в член 2, параграф 2 на Регламент
(ЕО) № 1035/1997 на Съвета от 2 юни 1997 г. за създаване на Европейския
център на наблюдаване на расизма и ксенофобията;
2. подготовката и прилагането на годишната програма за дейността на
Центъра;
3. подготовка на годишния доклад, изводите и становищата, съгласно
регламента за създаване на Центъра;
4. всички въпроси относно персонала и ежедневната административна работа.
Директорът е отговорен за управлението на действията си пред
Управителния съвет и присъства на заседанията му, както и на заседанията
на Изпълнителния съвет. Директорът е законен представител на Центъра. От
1998 г. директор на ЕЦМРК е Beate Winkler, която бе преизбрана.

- 31 -

Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията
Д Е Й Н О С Т ТА Н А Е Ц М Р К П Р Е З 2 0 0 6 Г.

Организационна схема
ЕЦМРК се състои от Дирекция с три отдела: Административен,
Проучване и събиране на данни, Комуникации и външви връзки.
Организационната схема в края на годината е следната:
Директор
B. Winkler

Проучване и
събиране на данни

Администрация

Комуникации и
външни връзки

Персонал
Персоналът на ЕЦМРК се ръководи от Регламентите и правилата,
отнасящи се до длъжностните лица и другите служители на Европейските
общности. През 2006 г. персоналът на ЕЦМРК се състои от 37 служители.
В рамките на същата година два поста се овакантяват. Процедурата по
назначаване приключи в края на 2006 г. Тъй като тези постове се заемат от
членове на персонала, които са на действителна служба, остават вакантни в
началото на 2007 г. Очаква се да бъдат заети през първата половина на 2007 г.

Промени в състава на временния персонала
2006
AD18

декември
15

2005
януари
15

декември
15

януари
12

AST

20

20

20

17

Общо

35

35

35

29

През 2006 г. са назначени трима и са напуснали трима служители.
През 2005 г. един служител е напуснал, а седем – назначени.

18 AD: администратор; AST: асистент
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Съотношение на членовете в състава на персонала на ЕЦМРК по пол
Съотношение по пол
ВЪЗРАСТ

Общо по пол

ПОЛ
жени

20-29
1

30-39
12

40-49
1

50-59
2

60-63
0

16

мъже

0

9

5

5

0

19

Общо по възраст 1

21

6

7

0

35

Съотношение по пол

състав на персонала

14
12
10
8

мъже
жени

6
4
2
0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

възраст

Националности в състава на персонала на ЕЦМРК
Националности

Националности
Брой членове
1

LU

1

CZ

1

DE

7

GR

6

FR

1

IT

1

AT

11

FI

1

UK

5

Общо

35

10

състав на персонала

Националност
BE

12

8
6
4
2
0
BE LU CZ DE GR FR

IT

AT

FI UK

националност
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B. Бюджет и финанси
Приходи
Основният източник на приходи за ЕЦМРК е субсидия от Общия
бюджет на Европейската общност. Субсидията от ЕО за ЕЦМРК през 2006 г.
възлиза на 8 800 800 евро. През 2006 г. ЕЦМРК е получил още 110 000 евро
по проекта PHARE Раксен_БР (България и Румъния) в допълнение към вече
получените 90 000 евро през 2005 г. във връзка с процеса на разширяване
на ЕС. Освен това, през 2006 г. ЕЦМРК получава 483 908 евро по проекта
Раксен_ХТ за подпомагане на кандидатстващите държави Хърватия и Турция.
ЕЦМРК получава субсидия от австрийските власти за възстановяване на 50%
от нетната сума на наема, който плаща за сградата.

Разходи
През 2006 г. общо разходването на разполагаемите средства (т.е.
набраните средства през 2006 и прехвърлени в 2007 г.) се е увеличило с 3%
и възлиза на 96% от всичките набрани средства. Съотношението в Група
ІІІ се е увеличило с 5,5%, което илюстрира непрекъснатото подобряване на
разходването на бюджета от ЕЦМРК.

Изразходване на бюджета през 2006 г. (в евро)
първоначален

краен

изплатени

прехвърлени

%***

бюджет*
3,686,000

бюджет**
3,923,500

през 2006 г.
3,693,307

в 2007 г.
49,852

95.40%

814,000

968,700

639,676

282,898

95.24%

4,300,000

3,907,800

2,752,637

942,492

94.56%

110,000

110,000

165,195

30,177

-

-

483,908

163,726

320,182

100.00%

8,910,000

9,393,908

7,414,541

1,625,601

95.91%

Група I (персонал)
Група II
(сгради, оборудване и др.)
Раздел III
(текущи плащания)
PHARE Раксен_БР
Раксен_ХT
Общ бюджет

* Както е заложен в началото на годината.
** Както е изменен в края на годината след преразпределяне.
*** =(Изразходвани през 2006 + прехвърлени в 2007) / Краен бюджет
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Проектобаланс на ЕЦМРК към 31 декември 2006 г.
АКТИВИ
A. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ / ДА
Дълготрайни нематериални активи / ДНМА
Дълготрайни материални активи / ДМА
Земя
Сгради и съоръжения
Техника
Обзавеждане и превозни средства
ДА в процес на завършване
ОБЩО ДА

€

€

2006

2005

83,677.98

24,714.45

387,747.41

127,668.75

0.00

0.00

90,276.60

11,959.99

227,258.36

60,695.70

70,212.45

9,645.12

0.00

45,367.94

471,425.39

152,383.20

123,962.56

360,335.73

B. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ / КА
Вземания
Текущи вземания

123,962.56

360,335.73

Парични средства

2,287,952.92

2,832,280.91

ОБЩО КА

2,411,915.48

3,192,616.64

ОБЩО

2,883,340.87

3,344,999.84

1,664,928.92

1,143,447.39

ПАСИВИ
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Резерви

0.00

0.00

1,143,447.39

811,986.14

521,481.53

331,461.25

0.00

0.00

ОБЩО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1,664,928.92

1,143,447.39

D. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1,218,411.95

2,201,552.45

47,551.87

55,890.30

1,170,860.08

2,145,662.15

259,166.90

190,102.89

Натрупан остатък /дефицит
Резултат от текущия период – печалба+/загубаB. Собственост на друга компания или инвеститор
C. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Дивиденти
Обезпечения за рискове и задължения
Други финансови задължения
Задължения
Краткосрочни задължения
Други задължения

150,775.82

Кредиторска задълженост
с консолидирани субекти на ЕС

911,693.18

1,804,783.44

Пред-финансиране от ЕС

911,693.18

1,515,731.94

Други задължения

0.00

289,051.50

ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1,218,411.95

2,201,552.45

ОБЩО

2,883,340.87

3,344,999.84

- 35 -

Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията
Д Е Й Н О С Т ТА Н А Е Ц М Р К П Р Е З 2 0 0 6 Г.

C. Събиране на информация,
проучване и анализ
Публикации през 2006 г.
Мюсюлманите в Европейския Съюз: прояви на дискриминация и
ислямофобия
(декември 2006 г.)
Докладът „Мюсюлманите в Европейския Съюз: дискриминация
и ислямофобия“ представя наличната информация за
последствията от дискриминацията спрямо мюсюлманите
на работното място, в образованието и в жилищното
настаняване. Проявите на ислямофобия варират от словесни
нападки до физически атаки върху хора и имущество. Докладът
подчертава, че размерът и естеството на дискриминационните
и ислямофобски прояви срещу европейските мюсюлмани все още не се
документира добре. Докладът на ЕЦМРК препоръчва на всички държави-членки
да подобрят методите си за огласяване на подобни инциденти и да предприемат
мерки за по-ефективна борба с дискриминацията и расизма. Докладът включва
също становища и препоръки към правителствата и европейските институции
за противодействие на ислямофобията и подобряване на интеграцията.

Мюсюлманите в Европейския Съюз: представите за ислямофобията
(декември 2006 г.)
Докладът „Мюсюлманите в Европейския Съюз: прояви на
дискриминация и ислямофобия“ е придружен от изследване,
наречено „Представите за дискриминацията и ислямофобията“,
което се позовава на задълбочени интервюта с мюсюлмански
организации и младежки мюсюлмански групи в десет от
държавите-членки. От изследването се добива представа за
мненията, чувствата, страховете, неудовлетвореността, но и
надеждата за бъдещето, споделени от много мюсюлмани в Общността.
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Преглед на проявите на антисемитизъм в Европейския Съюз
2001–2005 г.
(декември 2006 г.)
Тази публикация добавя статистически данни към доклада от
Май 2006 г. От 2000 г. насам ЕЦМРК събира цялата налична
информация за расизма и ксенофобията в държавите-членки,
а след 2002 г. акцентира върху антисемитизма. През март 2004
г. ЕЦМРК представи обширен доклад на тема антисемитизъм в
тогавашните 15 държави-членки, който е достъпен в уебсайта
на Центъра.

Годишен доклад за 2006 г.: проявите на расизъм и ксенофобия в
държавите-членки на Европейския Съюз
(ноември 2006 г.)
Годишният доклад на ЕЦМРК анализира ситуацията с
расизма и ксенофобията в 25-те държави-членки на ЕС през
2005 г. Докладът подчертава, че държавите-членки нямат
необходимите данни, с които да определят евентуална
социалноикономическа неравнопоставеност между различните
етноси и националности. В резултат на това някои групи са
подложени на преследвания и дискриминация, без да получават
адекватна помощ от съответната държава. Докладът представлява обзор на пет
основни области: насилие и престъпления на расова основа, работна заетост,
образование, жилищно настаняване и законодателство. Докладът съдържа
също и примери за „добри практики“ в държавите-членки в тази насока.

Расизмът, ксенофобията и медиите: към толерантност и разбиране
на различните религии и култури (доклад от конференция)
(октомври 2006 г.)
120 журналисти от Европа, Северна Америка и Средния Изток се
срещнаха във Виена през май 2006 г., за да обсъдят влиянието на
медиите върху расизма и отношенията между различните култури.
Сред обсъдените теми са подобряване стандартите за репортажите
и отговорността на журналистите; саморегулаторни инструменти
в ЕС и страните от южното Средиземноморие; влиянието на
медиите върху етническите и религиозни малцинства; негативни
стереотипи; балансиране на свободата на словото с предпазване от оскърбителна
реч и по-доброто използване на експертните познания на организациите на
етническите малцинства. Докладът представлява резюме на всички изказвания
и резултатите от съвместната работа на тази конференция.
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Годишен доклад за 2006 г.: дейността на ЕЦМРК
(юни 2006 г.)
В съответствие с Регламент на Съвета (ЕС) № 1652/2003,
ЕЦМРК публикува два годишни доклада. Докладът – „Дейността
на ЕЦМРК през 2005 г.“ представлява отчет за дейностите и
постиженията на ЕЦМРК през 2005 г.

Пилотно изследване на случаите на дискриминация и расизъм
срещу имигранти в ЕС
(май 2006 г.)
Това пилотно изследване се позовава на проучвания в 12
държави-членки от ЕС. Изследванията са проведени между
2000–2005 г. в Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция,
Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Австрия, Португалия
и Обединеното кралство. Изследването, в което са анкетирани
11 000 имигранти, показва, че значителен брой от тях са били
дискриминирани в ежедневието си.

Роми и Travellers в държавното образование
(май 2006 г.)
Това е обзорен доклад за състоянието на ромите и Travellers в 25те държави-членки на ЕС. Той доказва, че ромските и чергарските
деца са подлагани систематично и директно на дискриминация
и дори недопускани в системата на образованието. Докладът
също показва че сегрегацията на ромските и чергарските
деца продължава да съществува в много от държавите-членки
– понякога, неумишлена последица от закони и общоприети
практики, а в други случаи, от сегрегация в жилищните райони. Безпричинното
настаняване на ромски деца в учебни заведения за деца с увреждания е често
срещано явление в някои държави-членки. Въпреки че приемът на ромски деца
в училищата и тяхната посещаемост са се повишили, те остават относително
ниски. В много от страните преминаването в следваща степен на образование
е много трудно. Докладът изброява няколко новаторски проекта, прилагани
в някои държави-членки и призовава за всеобща стратегия, в изграждането и
прилагането на която да вземат участие и ромски представители.
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Сравнителен доклад за жилищно настаняване в 15 държавичленки на ЕС
(януари 2006 г.)
Докладът „Миграция, малцинства и жилищно настаняване“
се базира на информация от националните координатори на
Раксен. Той посочва, че в тези 15 държави-членки достъпът
до жилище се отказва на малцинствени групи и имигранти на
основание цвета на кожата им, като по този начин се ограничава
достъпът им до обществени жилища, а понякога дори насилствено
ги прогонват от определени квартали. Докладът съобщава също
за случаи, в които властите отказват да признаят, че такава дискриминация
съществува. Един извод от този доклад е, че „интеграцията“ на малцинствата
в различните квартали е възможно силно да се политизира.

Национално аналитично изследване върху жилищното
настаняване
(януари 2006 г.)
Докладите на националните координатори на Раксен в 15 държави-членки с
данни и информация, относно жилищното настаняване в съответните държави,
формират основата за сравнителното изследване на ЕЦМРК.

Списание Equal Voices (Равнопоставени гласове)
Статията „Правото да обиждаш и правото да не бъдеш
обиждан“ беше публикувана през месец май, след
разгорещената полемика в обществото и медиите по повод
карикатурите на пророка Мохамед.

Октомврийското издание „Практическо прилагане на
интеграционните политики“ е обзор на основните въпроси
в „интеграционния дебат“ на общностно ниво.

„Равни права – множество ползи“ беше публикувана по
повод обявяването на 2007 г. за „Европейска година на равни
възможности за всички.“
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Бюлетин и брошури на ЕЦМРК
Бюлетинът на ЕЦМРК съдържа кратка обща информация за
работата му и развитията в областта на расизма и ксенофобията включително
проекти, проучвания и общоприети практики и разработки на тези теми от
ЕС и неговите държави-членки. Шест издания на бюлетина на ЕЦМРК са
отпечатани и изпратени по електронна поща на английски, френски и немски
до институции на ЕС, междуправителствени организации, правителствата на
държавите-членки и неправителствени организации.
Издадена е също и информационна брошура – „Избрани публикации
на ЕЦМРК от 2004 до 2006 г.“, която предлага полезен обзор на работата на
ЕЦМРК.
Всички публикации са достъпни в уебсайта на ЕЦМРК http://eumc.
europa.eu или могат да бъдат поръчани безплатно на адрес information@eumc.
europa.eu.

Европейска информационна мрежа по проблемите на
расизма и ксенофобия (Раксен)
През 2000 г. ЕЦМРК създаде Европейска информационна мрежа по
проблемите на расизма и ксенофобията (Раксен), състояща се от национални
координатори (НК) във всяка държава-членка. Националните координатори са
основният източник на информация за ЕЦМРК относно настоящата ситуация
на расизма, ксенофобията, антисемитизма и свързаните с тях явления.
Данните, събирани от тях, са предимно за расова и етническа дискриминация
на работното място, в образованието или в жилищното настаняване. Раксен
докладва също и за развитията в законодателството срещу дискриминацията и
събира официална и неофициална информация за расово насилие и нарушения
предимно в областта на антисемитизма и ислямофобията. Прилаганите от
правителството и гражданското общество „добри практики“ също са част от
докладите на Раксен.
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Национални координатори на Раксен (към януари 2007)
Белгия

Centre for Equal Opportunities and Opposition to
Racism (CEOOR)

Чешка република
Дания

People in Need
Documentation and Advisory Centre on Racial
Discrimination (DACoRD)

Германия

European Forum for Migration Studies (EFMS)

Естония

Legal Information Centre for
Human Rights (LICHR)

Гърция

Antigone – Information & Documentation Centre

Испания

Movement for Peace and Liberty (MPDL)

Франция

Centre d’Etudes des Discriminations,
du Racisme et de l’Antisémitisme (CEDRA)

Ирландия

National Consultative Commission on Racism and
Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA)

Италия

Co-operation for the Development of Emerging
Countries (COSPE)

Кипър

Cyprus Labour Institute (INEK/PEO)

Латвия

Latvian Centre for Human Rights (LCHR)

Литва

Institute for Social Research (ISR)

Люксембург

Centre d‘Etudes de Populations, de Pauvreté et de
Politiques Socio-économiques / International
Network for Studies in Technology, Environment,
Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD)

Унгария

Centre of Migration and Refugee Studies,
Institute of Ethnic and Minority Studies
of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS)

Малта

Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ)

Холандия

Dutch Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia (DUMC)

Австрия

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights +
Department of Linguistics at the University of
Vienna + Institute of Conflict Research

Португалия

Númena – Research center on human and social sciences

Полша

Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Словения

Peace Institute – Institute for
Contemporary Social and Political Studies

Словакия

People Against Racism (PAR) +
Institute for Public Affairs

Финландия

Finnish League for Human Rights

Швеция

Expo Foundation

Обединеното кралство

The University of Warwick
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D. Сътрудничество
Събития и срещи, организирани или подкрепени от ЕЦМРК
през 2006 г.
февруари
21

Испанска национална кръгла маса

Мадрид

28

Среща на ФИФА, ЕП и ОН относно противодействието на

Цюрих

расизма по време на Световното първенство по футбол 2006
март
16

Съвместна среща на Изпълнителния съвет на ЕЦМРК и

Виена

Бюрото на ЕКРН
17

Комитет на регионите, ЕЦМРК,

Виена

Виенски семинар „Принос на местните и регионалните власти
в защитата на малцинствата и в андискриминационните политики“
27-28

Среща на националните координатори на Раксен

Виена

30-31

Среща на представителите на правителствата в ЕЦМРК

Виена

Кръгла маса на ЕЦМРК с Международната мрежа на

Виена

април
3-4

ромските жени
27-28

Германска национална кръгла маса (Форум срещу расизма)

Франкфурт/
Одер

май
3

Кръгла маса на ЕЦМРК за инициативи на ромските жени

Букурещ

Международна мрежа на ромските жени и Обединени ромски жени
4-5

Конференция на ЕЦМРК, ОССЕ и Съвета на Европа „Прилагане

Букурещ

и съгласуване на националните политики спрямо роми,
синти и Travellers: указания за обща визия“
9

Кръгла маса на ОССЕ-БДИПЧ „Мюсюлманите в диалога с

10

Церемония по връчване на награда CIVIS: европейската

Варшава

обществото и пресата“
Берлин

медийна награда за интеграция и многообразие
22-23

Конференция ЕвроМед „Расизъм и ксенофобия в медиите“

Виена

(в сътрудничество с Европейската комисия и
австрийското президентство на ЕС)
юни
6-7

Кръгла маса на ЕЦМРК с мрежите на местните общности

Аархус

7

Холандска кръгла маса

Утрехт

9

Среща на експерти: Мониторинг на расизма в диалог с

Виена

обществото
12-13

Среща на националните координатори на Раксен

Виена

13

Посещение на комисаря за правата на човека към

Виена

Съвета на Европа в ЕЦМРК
20-22

Семинар по проблемите на расизма и ксенофобията / Създаване
на рамка за борба с расизма и ксенофобията
(в сътрудничество с Европейската комисия и австрийското
президентство на ЕС)
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22

Среща с вицепрезидента на Европейската комисия и

Виена

комисар по правосъдието, свободата и сигурността,
Франко Фратини
22-24

Лекция на ЕЦМРК в Европейската академия в Болзано

Болзано

„Jurisprudence on Headscarves“
27

ЕЦМРК Работна група „Ключови въпроси“ при събирането

Виена

на етнически данни
септември
12

Среща на Агенцията с ОССЕ-БДИПЧ, ОН-СВКПЧ и ЕКРН

Виена

14-15

Среща на представителите на правителствата в ЕЦМРК

Виена

28-29

Работен семинар на националните координатори по проблемите

София

на полицейските проверки на малцинствата,
национален координатор за България
октомври
3-5

ЕЦМРК – Европейска конференция на кръгла маса:

Хелзинки

Недискриминацията в политиките за интеграция
12

Съпътстваща среща на ЕЦМРК: „Борба с ислямофобията“ по време Варшава
на съвещанието на ОССЕ „Прилагане на човешкото измерение“

20

Работен семинар на националните координатори относно

Букурещ

събирането на данни в борбата с дискриминацията,
национален координатор за Румъния
ноември
27

Представяне на годишния доклад на ЕЦМРК за 2006 г. в

Брюксел

Комитета за граждански свободи към Европейския парламент
28

Пресконференция за представяне на годишния доклад на ЕЦМРК

Брюксел

декември
18

Пресконференция за представяне на доклада на ЕЦМРК

Виенa

„Мюсюлманите в ЕС“
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E. Комуникации и увеличаване
на осведомеността
Най-често сваляните от интернет публикации
на ЕЦМРК през 2006 г.
15-те най-ЧЕСТО СВАЛЯНИ ОТ ИНТЕРНЕТ публикации НА ецМрк през 2006 г.
Имигранти, малцинства и жилищно настаняване (януари 2006 г.)
Годишен доклад за 2006 г. (ноември 2006 г.)
Мюсюлманите в Европейския съюз (декември 2006 г.)
Годишен доклад за 2005 г. (ноември 2005 г.)
Роми и чергари в държавното образование (май 2006 г.)
Въздействието на бомбените атентати в Лондон на 7 юли 2005 г. върху мюсюлманските общности (ноември 2005 г.)
Доклад на Eurobarometer „Отношение на мнозинството към малцинствата“ (март 2005 г.)
Имигранти, малцинства и образование (януари 2005 г.)
Расистко насилие в 15 държави-членки на ЕС (юни 2006 г.)
Прояви на расизъм и дискриминация спрямо имигранти в ЕС (май 2006 г.)
Имигранти, малцинства и законодателство (май 2002 г.)
Прояви на антисемитизъм в ЕС 2002 – 2003 г. (януари 2005 г.)
Списание Equal Voices
Отношение на мнозинството към малцинствата, резюме (март 2005 г.)
Представите за дискриминация и ислямофобия (декември 2006 г.)
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Съобщения на ЕЦМРК в пресата през 2006 г.
ДАТА
26 януари 2006

ТЕМА
Европа трябва да продължи да бди срещу

ЕЗИК
EN

всички форми на антисемитизъм
Изявление по случай Международния ден
в памет на жертвите на Холокоста, 27 януари
14 март 2006

Защитата на малцинствата започва на местно ниво

EN, FR

Съвместно съобщение на ЕЦМРК и
Комитета на регионите
21 март 2006

Единни в борбата срещу расизма и нетолерантността EN
Съвместно изявление на Европейската комисия срещу
расизма и нетолерантността (ЕКРН) към Съвета на
Европа, ЕЦМРК и Бюрото за демократични институции и
правата на човека (БДИПЧ) на ОССЕ, на Международния
ден за елиминиране на расовата дискриминация, 21 март

7 април 2006

Непрекъсната нужда от внимание към

CS, DE, EN,

положението на ромите

ES, FIN, FR,

Изявление на ЕЦМРК на Международния

HU, SK

ден на ромите, 8 април
4 май 2006

22 май 2006

Онеправдаване на ромите в образованието.

CS, DE, EN,

Нов доклад на ЕЦМРК „Ромите и Travellers

ES, FIN, FR,

в държавното образование“

HU, IT, RO, SK

Евро-средиземноморска конференция

DE, EN, FR

Обсъжда влиянието на медиите върху
междукултурното разбирателство
13 юни 2006

Расизмът – основна точка в дневния ред на срещата

EN

между ЕЦМРК и Съвета на Европа. Обединяване на
усилията в борбата срещу расизма
22 юни 2006

Фратини: ЕЦМРК играе решаваща роля в борбата

DE, EN, FR

28 юни 2006

Дните на ФИФА срещу расизма предизвикаха

CS, DA, DE, EN,

силна положителна политическа реакция

ES, FIN, FR, GR,

срещу расизма

HU, IT, NL, PL,
PT, SE, SI, SK
4 октомври 2006

Премахване на дискриминационните бариери

DE,EN, FIN,

към интеграция. Европейска среща в Хелзинки

FR

на 4 октомври
22 ноември 2006

Покана за пресконференция за представяне на

EN, FR

новия годишен доклад на ЕЦМРК за расизма и
ксенофобията в ЕС 2006
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28 ноември 2006

Обединете усилията срещу расизма, съветва ЕЦМРК 20 езика в ЕС
Недостигът на информация затруднява
противодействието на дискриминацията и
престъпленията на расова основа

7 декември 2006

Факти и цифри за расова дискриминация.

DE, EN, FR

ЕЦМРК пуска нова ИнфоБаза в подкрепа на
действията срещу расизма
8 декември 2006

ЕЦМРК: Расизмът е грубо нарушаване на правата

EN

на човека.
Изявление по случай Международния ден на
правата на човека, 10 декември
11 декември 2006

Покана за пресконференция за представяне на

EN

две публикации на ЕЦМРК за ислямофобията в ЕС
18 декември 2006

ЕЦМРК представя доклади за дискриминацията и

20 езика в ЕС,

ислямофобията в ЕС

AR, TR

Copyright: ЕЦНРК

Пресконференция на ЕЦМРК
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