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Raport FRA
Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm:
wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier
Rasizm, dyskryminacja, ekstremizm i nietolerancja stanowią obecnie
wielkie wyzwanie dla Unii Europejskiej. Agencja Praw Podstawowych
Unii Europejskiej (FRA) w swoim nowym raporcie analizuje reakcje
dwóch państw członkowskich, na przykładzie których dowodzi potrzeby
bardziej ukierunkowanych i skutecznych działań w celu zwalczania tych
zjawisk w całej UE. Raport kończy się propozycją działań mających na
celu poprawienie sytuacji.
Opublikowany dziś raport tematyczny dotyczy zjawiska występującego
dotychczas jedynie w Grecji i na Węgrzech. Chodzi o znaczącą obecność
parlamentarną partii politycznych, które popierają i promują ekstremistyczną
ideologię skierowaną w szczególności przeciwko nielegalnym migrantom (Grecja)
oraz Romom i Żydom (Węgry), i albo są same organizacjami paramilitarnymi
dopuszczającymi się aktów przemocy na tle rasowym, albo mają związek z
takimi organizacjami.
W UE i państwach członkowskich obowiązuje mocne prawodawstwo zwalczające
rasizm, nietolerancję i ekstremizm. Należy jednak zwiększyć wysiłki na rzecz
jego skutecznego wdrażania orazpodjąć dodatkowe działania, szczególnie na
poziomie lokalnym, aby wzmocnić spójność społeczną oraz zwiększyć zaufanie do
policji i innych organów ścigania.
Ogólnym celem raportu jest lepsze zrozumienie barier stojących na przeszkodzie
zwalczania rasizmu i nietolerancji oraz egzekwowania praw podstawowych w
całej UE. Propozycje zawarte w ostatniej części raportu są w zwiazku z tym
istotne dla wszystkich państw członkowskich przy opracowywaniu własnych
strategii przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy na tle rasowym, a także
pojawianiu się ekstremistycznych ideologii na scenie politycznej.
W ramach głównych propozycji sugeruje się, aby państwa członkowskie UE:
 dokonały przeglądu prawodawstwa, aby upewnić się, że zawiązywanie
stowarzyszeń lub partii politycznych nie służy propagowaniu nienawiści i
przemocy na tle rasowym;
 rozważyły przyjęcie krajowych strategii przeciwdziałania rasizmowi i
przestępczości popełnianej na tle rasowym skupiających się na kwestiach
takich jak sposoby zapobiegania przestępstwom z nienawiści, ścigania,
zwiększenia skali zgłaszania i poprawy rejestrowania tego typu
przestępstw oraz zapewniania skutecznej pomocy ofiarom;
 zbadały sposoby zwiększenia zaufania członków mniejszości do organów
ścigania oraz zwalczania dyskryminacji etnicznej i prześladowania
rasowego ze strony policji i innych urzędników państwowych. Brak






zaufania do policji wśród ofiar i świadków jest jedną z głównych barier dla
zgłaszania incydentów na tle rasowym i powiązanych zdarzeń;
oceniły korzyści ze zwiększenia wymiaru kary dla osób popełniających
przestępstwa z nienawiści w celu zapewnienia, aby uprzedzenia leżące u
podstaw przestępstwa były zawsze brane pod uwagę;
rozważyły opracowanie strategii i programów wycofywania się z
ugrupowań i organizacji ekstremistycznych dla osób zaangażowanych w
ich działalność. Aby zapewnić ich skuteczność, konieczna jest bliska
współpraca pomiędzy organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości i
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
zapewniły wsparcie dla ofiar w ścisłej współpracy ze społeczeństwem
obywatelskim i przedstawicielami grup mniejszościowych, a także ułatwiły
aktywne zaangażowanie policji w pomaganie ofiarom.

Raport można pobrać pod adresem:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
Poprzednie raporty tematyczne FRA są dostępne tu:
 Gwałtowne ataki przeciwko Romom w dzielnicy Neapol-Ponticelli
 Reagowanie na stan nadzwyczajny w zakresie praw podstawowych –
sytuacja osób nielegalnie przekraczających granicę lądową Grecji
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 655
Uwagi dla redaktorów:
 FRA udziela decydentom unijnym i krajowym opartych na dowodach
porad, przyczyniając się tym samym do bardziej świadomej i lepiej
ukierunkowanej debaty i polityki w zakresie praw podstawowych.
 FRA gromadzi obiektywne, rzetelne i porównywalne dane i informacje ze
wszystkich lub z niektórych państw członkowskich w zależności od tego, w
jakim stopniu dane zagadnienie dotyczy poszczególnych krajów.
 Państwa członkowskie UE zobowiązane są do poszanowania i ochrony
wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej: „Unia opiera się
na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności,
demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw
człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są
wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na
pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz
na równości kobiet i mężczyzn”.

