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Raportul FRA
Rasism, discriminare, intoleranță și extremism:
învățăminte desprinse în urma experiențelor din Grecia și
Ungaria
Rasismul, discriminarea, extremismul și intoleranța constituie în prezent
o provocare majoră pentru Uniunea Europeană. Într-un nou raport,
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene analizează
răspunsurile oferite de două state membre, prezentate sub forma unor
studii de caz, care își propun să demonstreze necesitatea adoptării unor
măsuri mai bine orientate și mai eficiente de combatere a fenomenului
extremismului și a consecințelor acestuia în întreaga UE. În acest sens,
raportul propune o serie de măsuri pentru îmbunătățirea acestei situații.
Publicația de față este un raport tematic de situație și abordează un fenomen
care se manifestă în prezent exclusiv în Grecia și Ungaria. Este vorba despre
prezența semnificativă în parlamentele acestor două țări a unor partide politice
care prezintă și promovează ideologii extremiste, având ca țintă predilectă
migranții aflați în situație de ședere ilegală (în Grecia) și membrii comunităților
rome și evreiești (în Ungaria), și care fie constituie ele însele organizații
paramilitare care săvârșesc acte de violență motivate rasial, fie au legături cu
acest gen de organizații.
Uniunea Europeană și statele sale membre au adoptat deja o serie de acte
legislative de combatere fermă a rasismului, a intoleranței și a extremismului. Cu
toate acestea, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a asigura punerea lor
efectivă în aplicare. În plus, trebuie întreprinse mai multe acțiuni, în special la
nivel local, pentru a spori coeziunea socială și încrederea în poliție și în celelalte
autorități de punere în aplicare a legii.
Obiectivul principal al acestui raport este de a oferi o mai bună înțelegere privind
barierele care stau în calea combaterii rasismului și a intoleranței, precum și în
calea exercitării drepturilor fundamentale pe teritoriul UE. Prin urmare,
propunerile prezentate în secțiunea finală a raportului sunt relevante pentru
toate statele membre în momentul elaborării propriilor strategii de combatere a
discriminării și a violenței rasiale, precum și în cazul apariției pe scena politică a
unor ideologii extremiste.
Principalele propuneri înaintate sugerează că statele membre ale UE ar trebui:
 să își revizuiască legislația pentru a garanta că înființarea asociațiilor sau a
partidelor politice nu servește ca bază pentru promovarea urii și a violenței
rasiale;
 să aibă în vedere adoptarea unor strategii naționale de combatere a
infracțiunilor rasiste și de natură conexă, punând accentul pe aspecte
precum prevenirea infracțiunilor motivate de ură, creșterea gradului de









raportare, îmbunătățirea modalităților de înregistrare, urmărirea penală a
infracțiunilor motivate de ură și acordarea de asistență eficientă
victimelor;
să analizeze în ce mod poate fi sporită încrederea în autoritățile de aplicare
a legii în rândul membrilor grupurilor minoritare și să combată
discriminarea etnică și abuzurile de natură rasială comise de poliție și de
alți funcționari publici. Unul dintre principalele obstacole în calea raportării
incidentelor rasiste și de natură conexă este reprezentat de lipsa de
încredere în poliție a victimelor și a martorilor;
să evalueze beneficiul pe care l-ar putea aduce înăsprirea pedepselor
aplicate autorilor infracțiunilor motivate de ură, pentru a asigura
întotdeauna luarea în considerare a prejudecăților care stau la baza
săvârșirii infracțiunii;
să ia în considerare elaborarea unor strategii și programe de ieșire din
grupurile și organizațiile extremiste pentru persoanele care au legături cu
acestea. Pentru ca aceste strategii și programe să fie eficiente, este
necesară existența unei strânse cooperări între agențiile de aplicare a legii,
sistemul de justiție penală și organizațiile societății civile;
să se asigure că oferă asistență victimelor, în strânsă cooperare cu
membrii societății civile și cu reprezentanții grupurilor minoritare, și să
faciliteze implicarea activă a poliției în acordarea de asistență victimelor.

Puteți descărca raportul la următoarea adresă:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
Rapoartele tematice de situație anterioare ale FRA sunt disponibile aici:
 Atacurile violente împotriva taberelor de romi din districtul Ponticelli din
Napoli
 Coping with a fundamental rights emergency - the situation of persons
crossing the Greek land border in an irregular manner (Gestionarea
situațiilor de urgență în materie de drepturi fundamentale – situația
persoanelor care trec ilegal frontierele terestre ale Greciei)
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați:
media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 655
Note către editori:
 FRA este mandatată să acorde consultanță factorilor de decizie naționali și
de la nivelul UE bazată pe dovezi clare, contribuind astfel la dezbateri și
programe politice mai bine documentate și orientate privind drepturile
fundamentale.
 FRA colectează date și informații obiective, de încredere și comparabile din
toate statele membre sau doar din anumite state, în funcție de relevanța
unei anumite teme pentru diferite țări.
 Statele membre ale UE s-au angajat să respecte și să protejeze valorile
consacrate la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: „Uniunea
se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății,
democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea

drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin
minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate
caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate
și egalitate între femei și bărbați.”

