
 

 

 

FRA pranešimas spaudai 

Viena, 2015 m. rugsėjo 30 d. 

 

Prastėjant socialiniam klimatui, būtina didinti kovą su neapykanta ir nepakanta 

 

ES pagrindinių teisių agentūros (FRA) tyrimas atskleidė, kad rasizmas ir ksenofobija 

– šiandieninėje Europoje paplitusios problemos. Kadangi parama ksenofobinėms ir 

antiimigracinėms nuostatoms auga, specialiai Europos Komisijos pirmajam 

metiniam seminarui parengtame dokumente, skirtame aptarti pagrindinių teisių 

klausimus, FRA ragina taikyti tikslingas informuotumo didinimo priemones, geriau 

rinkti duomenis ir veiksmingiau užtikrinti nukentėjusiųjų teisę kreiptis į teismą. 

Nuolatinis duomenų trūkumas – vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos kelia 

agentūra duomenų apie antisemitizmą ES metinėje apžvalgoje, taip pat skelbiamoje 

šiandien. 

 

„Išpuoliai Prancūzijoje, Danijoje ir kitur ES yra dalis nepakantumo apraiškų, su kuriomis 

turime kovoti visomis turimomis priemonėmis, – sako laikinasis FRA direktorius 

Constantinos Manolopoulos. – Esama daug gerų iniciatyvų visoje ES, tačiau dabartinėmis 

aplinkybėmis to nepakanka. ES ir valstybės narės turi neatidėliotinai imtis ryžtingų veiksmų 

kovodamos su ekstremistiniu, ksenofobiniu ir antisemitiniu diskursu bei nusikaltimais.“ 

 

Savo metinėje duomenų apie antisemitizmą ES apžvalgoje FRA pabrėžia, kad šiuo metu 

trūksta patikimų palyginamųjų duomenų, kurie būtini veiksmingai kovai su šiuo reiškiniu. 

Būtina ne tik nukentėjusius ir liudininkus skatinti informuoti apie antisemitinius incidentus – 

valdžios įstaigos turi būti sukūrusios mechanizmus tokiems incidentams registruoti. 2014 m. 

FRA įsteigta Kovos su neapykantos nusikaltimais darbo grupė bendradarbiauja su visomis 

28 ES valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad būtų geriau registruojami visi 

neapykantos nusikaltimai, įskaitant antisemitizmo incidentus, ir būtų skatinama apie juos 

pranešti. Be to, ji siekia stiprinti vyriausybių, teisėsaugos institucijų, prokuratūros ir NVO 

bendradarbiavimą, kartu pabrėždama policijos ir kitų asmenų, savo darbe su šia problema 

susiduriančių tiesiogiai, apmokymų svarbą.  

 

Faktai rodo, kad antisemitizmas Europos Sąjungoje vis dar yra rimta problema, todėl 

būtinos ryžtingos tikslinės politikos priemonės. Veiksmingai įgyvendinus šias priemones, ne 

tik būtų apsaugotos žydų bendruomenės, bet ir būtų aiškiai parodyta, kad visų ES 

gyventojų pagrindinės teisės yra gerbiamos ir saugomos. 

 

Pirmojo metinio Europos Komisijos seminaro pagrindinių teisių klausimais išvakarėse FRA 

skelbia ir atskirą dokumentą. Jame aptariama, kaip agresyvus tonas, vis aštrėjantis dėl 

politinės retorikos vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, ima plisti per spaudą ir 



 

 

 

socialinę žiniasklaidą, ir dėl to Europos Sąjungos etninių ir religinių mažumų atstovai 

jaučiasi nesaugūs ir įsibaiminę. Konferencijai parengtame FRA dokumente „Pagarbos ir 

įvairovės skatinimas. Kova su nepakanta ir neapykanta“ raginama aktyviau pripažinti 

etninę, kalbinę, kultūrinę ir religinę įvairovę mūsų visuomenėse ir ją išnaudoti siekiant 

socialinės sanglaudos ir ekonomikos augimo. 

 

Šios dvi publikacijos yra parengtos vykdant tęstinę FRA veiklą kovos su rasizmu, 

ksenofobija ir susijusia nepakanta srityje. Ataskaitą ir dokumentą galima atsisiųsti iš 

tinklalapio 

Antisemitizmas. Europos Sąjungoje turimų duomenų apžvalga 

Pagarbos ir įvairovės skatinimas.  Kova su nepakanta 

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis elektroniniu paštu 

media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 655 

 

Pastabos redaktoriams 

 Metinė ES turimų duomenų apie antisemitizmą apžvalga rengiama nuo 2004 m. 

 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) yra įgaliota teikti faktais pagrįstas 

konsultacijas ES ir valstybių narių sprendimų priėmėjams ir taip prisidėti prie geriau 

pagrįstų ir tikslingesnių diskusijų bei politikos pagrindinių teisių srityje. 

 Pirmąjį metinį pagrindinių teisių seminarą Europos Komisija surengs 2015 m. spalio 

1–2 d. Daugiau informacijos galima rasti seminaro interneto svetainėje adresu 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-

2015/index_en.htm 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
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