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Zpráva agentury FRA
Rasismus, diskriminace, nesnášenlivost a extremismus:
poučení ze zkušeností v Řecku a Maďarsku
Rasismus, diskriminace, extremismus a nesnášenlivost představují
v současnosti pro Evropskou unii velkou výzvu. Agentura Evropské unie
pro základní práva ve své nové zprávě zkoumá odpovědi dvou členských
států, přičemž používá tyto dvě země jako případové studie, na nichž
ukazuje potřebu cílenějších a účinnějších opatření v boji proti fenoménu
extremismu a jeho následkům v celé EU. Zpráva v závěru navrhuje řadu
kroků ke zlepšení situace.
Dnešní publikace, tematická situační zpráva, se rovněž zabývá fenoménem, který
se v současné době dotýká výhradně Řecka a Maďarska. Jedná se o významné
zastoupení politických stran, které zastávají a propagují extremistickou ideologii
zaměřenou především na neregulérní migranty (v Řecku) a na Romy a Židy
(v Maďarsku), v parlamentu. Tyto strany jsou buď samy polovojenskými
organizacemi, které se dopouštějí rasově motivovaných násilných činů, nebo na
ně mají vazby.
EU a její členské státy již mají přísné právní předpisy k potírání rasismu,
nesnášenlivosti a extremismu. Je však zapotřebí většího úsilí k zajištění jejich
účinného uplatňování. Kromě toho je nutné učinit více, zejména na místní úrovni,
pro zlepšení sociální soudržnosti a zvýšení důvěry v policii a jiné donucovací
orgány.
Celkovým cílem této zprávy je zajistit lepší porozumění překážkám v boji proti
rasismu a nesnášenlivosti a při dodržování základních práv v celé EU. Návrhy
obsažené v závěrečné části zprávy mají tudíž význam pro všechny členské státy
při vytváření jejich vlastních strategií boje proti rasové diskriminaci a násilí i proti
pronikání extremistických ideologií na politickou scénu.
Podle klíčových návrhů mají členské státy EU:
 přezkoumat své právní předpisy a zajistit, aby vytváření sdružení nebo
politických stran nesloužilo jako základna k propagaci nenávisti a rasového
násilí,
 zvážit přijetí národních strategií k potírání rasové a související trestné
činnosti, které se zaměřují například na to, jak zabránit nenávistně
motivovaným trestným činům, zvýšit míru ohlašování a zlepšit
zaznamenávání takovýchto činů, stíhat nenávistně motivované trestné
činy a poskytovat účinnou podporu obětem,
 zkoumat způsoby, jakými lze zvýšit důvěru příslušníků menšinových
skupin v donucovací orgány a bojovat proti etnické diskriminaci
a rasistickým urážkám ze strany policie a dalších představitelů veřejné
moci. Jednou z hlavních překážek ohlašování rasistických a souvisejících
incidentů je nedůvěra obětí a svědků v policii,






vyhodnotit přínos zvýšených sankcí při vynášení rozsudků nad pachateli
nenávistně motivovaných trestných činů, aby se zajistilo, že se u trestných
činů vždy bere v úvahu motivace založená na předpojatosti,
zvážit vytvoření ústupových strategií a programů pro osoby zapojené do
extremistických skupin a organizací. Účinnost těchto strategií a programů
vyžaduje úzkou spolupráci mezi donucovacími orgány, systémem trestního
soudnictví a organizacemi občanské společnosti,
zajistit, aby se podpora obětem poskytovala v úzké spolupráci
s občanskou společností a zástupci menšinových skupin, a usnadnit aktivní
zapojení policie, pokud jde o podporu obětí.

Zprávu si můžete stáhnout zde:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
Předchozí tematické situační zprávy agentury FRA jsou k dispozici zde:
 Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples (Násilné
útoky proti Romům v neapolské čtvrti Ponticelli)
 Coping with a fundamental rights emergency - the situation of persons
crossing the Greek land border in an irregular (Řešení naléhavé situace
v oblasti základních práv – situace osob, které překračují pozemní hranici
Řecka nezákonným způsobem)
V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 655
Poznámky pro redaktory:
 Agentura FRA je pověřena poskytováním poradenství podloženého fakty
a důkazy subjektům s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských
státech a tím přispívá k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám
o základních právech.
 Agentura FRA shromažďuje objektivní, spolehlivé a srovnatelné údaje
a informace ve všech nebo jen v některých členských státech v závislosti
na důležitosti daného tématu pro různé země.
 Členské státy EU se zavazují k dodržování a ochraně hodnot podle článku
2 Smlouvy o Evropské unii: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování
lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné
členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností
diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“

