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Správa agentúry FRA
Rasizmus, diskriminácia, intolerancia a extrémizmus:
poučenie zo skúseností v Grécku a Maďarsku
Rasizmus, diskriminácia, extrémizmus a intolerancia v súčasnosti
predstavujú pre Európsku úniu veľkú výzvu. Agentúra EÚ pre základné
práva (FRA) v novej správe skúma odpovede dvoch členských štátov,
pričom používa tieto krajiny ako prípadové štúdie, aby preukázala
potrebu cielenejších a účinnejších opatrení na boj s extrémizmom a jeho
následkami v celej EÚ. V závere tejto správy sa navrhuje niekoľko
krokov na zlepšenie tejto situácie.
Dnešná publikácia, tematická situačná správa, sa taktiež týka fenoménu, ktorý
sa v súčasnosti jedinečný pre Grécko a Maďarsko. Je to významné zastúpenie
politických strán, ktoré zastávajú a propagujú extrémistickú ideológiu, ktorá je
zameraná zvlášť na neregulárnych migrantov (v Grécku) a na Rómov a Židov (v
Maďarsku), v parlamente. Tieto strany sú polovojenskými organizáciami
páchajúcimi rasovo motivované skutky násilia alebo majú na takéto organizácie
prepojenie.
EÚ a jej členské štáty majú už zavedené prísne právne predpisy pokiaľ ide o boj
proti rasizmu, intolerancii a extrémizmu. Je však potrebné vyvinúť väčšie úsilie
na zabezpečenie ich účinného uplatňovania. Okrem toho je potrebné urobiť viac,
zvlášť na miestnej úrovni, aby sa zabezpečila sociálna súdržnosť a zvýšila sa
dôvera voči polícii a iným orgánom presadzovania práva.
Hlavným cieľom tejto správy je zabezpečiť lepšie pochopenie prekážok v boji s
rasizmom a intoleranciou a pri dodržiavaní základných práv v celej EÚ. Návrhy,
ktoré sa uvádzajú v záverečnej časti tejto správy, sú preto relevantné pre všetky
členské štáty pri budovaní ich vlastných stratégií v boji proti rasovej diskriminácii
a násiliu i proti prenikaniu extrémistických ideológií na politickú scénu.
Toto sú kľúčové návrhy pre členské štáty EÚ:
 preskúmať vlastné právne predpisy, aby sa zabezpečilo, že vytváranie
združení alebo politických strán neslúži ako základ na propagovanie
nenávisti a rasového násilia.
 zvážiť prijatie vnútroštátnych stratégií na riešenie rasovo motivovaných
a súvisiacich trestných činov, zamerať sa na otázky, ako predchádzať
trestným činom z nenávisti, zvýšiť mieru nahlasovania, zlepšiť
zaznamenávanie takýchto činov, prenasledovať zločiny z nenávisti
a zabezpečiť účinnú podporu obetí.








preskúmať spôsoby, ako je možné zvýšiť dôveru členov menšinových
skupín voči orgánom presadzovania práva, a bojovať proti etnickej
diskriminácii a rasovému osočovaniu zo strany polície a iných štátnych
úradníkov. Jednou zo zásadných prekážok pri nahlasovaní rasovo
motivovaných a súvisiacich incidentov je, že obete a svedkovia nedôverujú
polícii.
zhodnotiť prínos zvýšených sankcií pri trestaní páchateľov trestných činov
z nenávisti, aby sa zabezpečilo, že predpojatosť, ktorá je motiváciou
trestnej činnosti, sa vždy berie do úvahy.
zvážiť rozvoj ústupových stratégií a programov pre ľudí, ktorí sa angažujú
v extrémistických skupinách a organizáciách. Aby boli účinné, je potrebná
úzka spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva, systémom trestnej
justície a organizáciami občianskej spoločnosti.
zabezpečiť, aby sa podpora obetiam poskytovala v úzkej spolupráci
s občianskou spoločnosťou a so zástupcami menšinových skupín, a uľahčiť
aktívne zapojenie polície do podporovania obetí.

Správu si môžete prevziať tu:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/thematic-situation-report-3
Predchádzajúce tematické správy agentúry FRA o situácii sú k dispozícii tu:
 Violent attacks against Roma in the Ponticelli district of Naples (Násilné
útoky voči Rómom v okrese Ponticelli v Neapole)
 Coping with a fundamental rights emergency - the situation of persons
crossing the Greek land border in an irregular (Riešenie naliehavej situácie
v oblasti ľudských práv – situácia osôb, ktoré prekročili pozemnú hranicu
Grécka neregulárnym spôsobom)
Ďalšie informácie získate na tejto adrese, resp. tel. čísle:
media@fra.europa.eu/Tel.: +43 1 580 30 655
Poznámky pre vydavateľov:
 Agentúra FRA je poverená poskytovaním poradenstva na základe faktov a
dôkazov pre EÚ a vnútroštátne rozhodovacie orgány, čím prispieva
k informovanejším a cielenejším diskusiám a politikám
ohľadom
základných práv.
 Agentúra FRA zbiera objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje
a informácie zo všetkých alebo z niektorých členských štátov, v závislosti
od relevantnosti danej témy pre rôzne krajiny.
 Členské štáty EÚ sa zaväzujú rešpektovať a chrániť hodnoty zakotvené
v článku 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k
ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu
a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.
Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej
prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita
a rovnosť medzi ženami a mužmi.“

