Съобщение за пресата от FRA
Виена, 30 септември 2015 г.

В условията на влошен социален климат трябва да се засили борбата срещу
омразата и нетърпимостта
Проучване на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) показва, че
понастоящем расизмът е ксенофобията са широко разпространен проблем в
Европа. Тъй като подкрепата за ксенофобски и анти-мигрантски политики
нараства, FRA призовава към целенасочени мерки за повишаване на
осведомеността, по-добро събиране на данни и по-ефективен достъп на
жертвите до правосъдие в специален материал за първия годишен колоквиум
по основните права на Европейската комисия. Продължаващата липса на данни
е основен елемент в годишния преглед на Агенцията относно данните за
антисемитизма в ЕС, който също беше публикуван днес.
„Нападенията във Франция, Дания и други страни в ЕС, на които станахме свидетели
през тази година, са част от нетърпимост, с която трябва да се борим с всички
възможни средства“, заявява Constantinos Manolopoulos, временно изпълняващ
длъжността директор на FRA. „Налице са много позитивни инициативи в ЕС, но при
настоящата ситуация това не е достатъчно. ЕС и държавите членки трябва са
предприемат незабавни и решителни мерки за борба с екстремизма, ксенофобията и
антисемитските настроения и престъпления.“
В годишния преглед на данни за антисемитизма в ЕС, FRA посочва, че понастоящем
липсват надеждни и сравними данни, които са от решаващо значение за ефективното
справяне с този феномен. Жертвите и свидетелите на прояви на антисемитизъм трябва
да бъдат насърчавани да докладват такива случаи, но също така властите трябва да
разполагат със системи, за да ги записват.
Работната група за борба срещу омразата, създадена от FRA през 2014 г., си
сътрудничи с всички 28 държави членки с цел подобряване на записите и насърчаване
на докладването на всякакви прояви на омраза, включително случаи на
антисемитизъм. Работната група има също така за цел да засили сътрудничеството
между правителствата, правоприлагащите органи, прокуратурите и
неправителствените организации, като същевременно акцентира върху значението на
обучението на полицаи и другите, които работят на първа линия.
Наличните данни показват, че антисемитизмът продължава да буди сериозно
безпокойство и налага решителни и целенасочени мерки. Ефективното прилагане на
тези мерки ще защити не само еврейските общности, но и ще даде ясен сигнал, че
основните права на всеки живеещ в ЕС са защитени.
В навечерието на първия годишен колоквиум за основните права на Европейската
комисия, днес FRA също публикува и друг документ. В него се обсъжда начинът, по
който политическата реторика на местно, национално и европейско равнище се
изостря в агресивен тон, който впоследствие отеква онлайн чрез пресата и социалните
медии и създава чувство на несигурност и страх сред членовете на етнически и
религиозни малцинства в ЕС. Чрез своя принос за конференцията „Насърчаване на
уважение и разнообразие — борба с нетърпимостта и омразата“, FRA призовава за
повече усилия за признаване на етническото, езиковото, културното и религиозното
разнообразие в нашите общества и към използването му за подпомагане на социалното
сплотяване и растеж.
Тези две публикации са част от дейността на FRA в областта на расизма, ксенофобията
и свързаните с тях прояви на нетърпимост. Може да свалите доклада и документа тук:
Антисемитизъм Преглед на наличните данни в Европейския съюз
Насърчаване на уважение и разнообразие — борба с нетърпимостта

За повече информация се свържете с нас на media@fra.europa.eu
Тел: +43158030655
Бележки за редакторите:
 Годишният преглед на данните за антисемитизма, налични в ЕС, се съставя от
2004 г.
 Задачата на FRA е да предоставя основани на фактите съвети на лицата, вземащи
решения на европейско и национално равнище, допринасяйки по този начин за
по-информирани и по-целенасочени обсъждания и политики относно основните
права.
 Европейската комисия ще проведе своя първи годишен колоквиум за основните
права от 1 до 2 октомври 2015 г. За допълнителна информация вижте
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

