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Vīne, 2015. gada 30. septembris 
 

Tā kā sociālais klimats pasliktinās, naids un neiecietība ir jāapkaro vēl nopietnāk 

 

ES Pamattiesību aģentūras (FRA) pētījums rāda, ka rasisms un ksenofobija šodien 

ir plaši izplatīta problēma Eiropā. Tā kā atbalsts ksenofobiskām un pret 

migrantiem vērstām darba kārtībām pieaug, FRA aicina sniegt īpašu devumu 

Eiropas Komisijas pirmajam ikgadējam kolokvijam par pamattiesībām attiecībā uz 

mērķētiem informētības vairošanas pasākumiem, labāku datu vākšanu un vēl 

efektīvāku cietušo piekļuvi taisnīgumam. Aģentūras gada pārskatā par 

antisemītisma datiem ES, kuru arī publicē šodien, galvenokārt ir uzsvērta 

pastāvīga datu trūkuma problēma. 

 

“Tie uzbrukumi, kurus mēs pieredzējām šogad Francijā, Dānijā un jebkur citur ES, ir daļa no 

neiecietības klimata, pret kuru mums jācīnās ar visiem mūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem,” 

saka FRA pagaidu direktors Constantinos Manolopoulos. “Visā ES ir daudz pozitīvu iniciatīvu, 

bet pašreizējā situācijā ar to nepietiek. ES un tās dalībvalstīm vajag tūlīt un izlēmīgi 

rīkoties, lai apkarotu ekstrēmistisku, ksenofobisku un antisemītisku diskursu un 

noziegumus." 

 

FRA savā gada pārskatā par antisemītisma datiem ES norāda, ka pašreiz trūkst ticamu un 

salīdzināmu skaitļu, kas ir ārkārtīgi būtiski, lai palīdzētu efektīvi risināt šo problēmu. Ne 

tikai cietušos un lieciniekus ir nepieciešams iedrošināt ziņot par antisemītiskiem 

atgadījumiem, bet arī iestādēm ir jāievieš sistēmas, lai šos atgadījumus reģistrētu. Naida 

noziegumu apkarošanas darba grupa, kuru FRA izveidoja 2014. gadā, sadarbojas ar visām 

28 ES dalībvalstīm, lai uzlabotu reģistrēšanu un iedrošinātu ziņot par visa veida naida 

noziegumiem, tostarp antisemītiskiem atgadījumiem. Tā arī cenšas uzlabot sadarbību starp 

valdību, tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūrām un NVO, vienlaicīgi uzsverot, cik svarīgi 

ir apmācīt policiju un citus, kuri darbojas priekšējās līnijās. 

 

Esošie pierādījumi rāda, ka antisemītisms aizvien ir nopietnu rūpju jautājums ES, un tas ir 

jārisina ar izlēmīgas un mērķtiecīgas politikas reakcijām. Šo reakciju efektīva īstenošana ne 

tikai aizsargātu ebreju kopienas, bet arī sniegtu skaidru signālu, ka ikvienas personas, kura 

dzīvo ES, pamattiesības uztver nopietni un aizsargā. 

 

Eiropas Komisijas pirmā gada kolokvija par pamattiesībām priekšvakarā FRA šodien publicē 

arī atsevišķu dokumentu. Šajā dokumentā apspriesti veidi, kādos politiskā retorika vietējā, 

valsts un Eiropas līmenī pašreiz skan saasinātā un agresīvā tonī, kas atbalsojas tiešsaistē 

caur plašsaziņas līdzekļiem un sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, radot nedrošības un baiļu 

sajūtu etnisko un reliģisko minoritāšu vidū ES. FRA ar savu konferenci Cieņas un 

daudzveidības veicināšana: neiecietības un naida apkarošana aicina vairāk censties, lai 

atzītu etnisko, valodas, kultūras un reliģisko daudzveidību mūsu sabiedrībās un izmantotu 

to sociālās kohēzijas un izaugsmes stiprināšanai. 

 

Šīs divas publikācijas ir daļa no FRA notiekošā darba rasisma, ksenofobijas un saistītās 
neiecietības jomā. Ziņojumu un dokumentu lejupielādējiet šeit: 

Antisemītisms: pārskats par Eiropas Savienībā pieejamiem datiem 

Cieņas un daudzveidības veicināšana: neiecietības apkarošana 

 

Plašākai informācijai sazinieties ar mums pa e-pastu: media@fra.europa.eu 

Tālr.: +43 1 580 30 655 

 

Piezīmes redaktoriem 

 Gada pārskats par antisemītisma datiem, kas pieejami ES, ir gatavots kopš 2004. 

gada. 

 FRA uzdevums ir sniegt uz pierādījumiem pamatotu padomu ES un valsts lēmumu 

pieņēmējiem, tādējādi sekmējot informētākas un mērķtiecīgākas debates un 

politikas attiecībā uz pamattiesībām. 

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
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

 Eiropas Komisija savu pirmo gada Pamattiesību kolokviju noturēs 2015. gada 1.–2. 

oktobrī. Plašāku informāciju, lūdzu, skatīt kolokvija tīmekļa vietnē: 

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

2015/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm

