
 

 

 

Sporočilo za javnost Agencije EU za temeljne pravice 

Dunaj, 30. septembra 2015 
 

Ob vse slabšem družbenem ozračju se je treba odločneje boriti proti sovraštvu in 

nestrpnosti 

 

Raziskava Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je pokazala, da sta rasizem in 

ksenofobija v Evropi danes zelo razširjena. Ker se povečuje podpora ksenofobnim 

praksam  in praksam, ki podpirajo sovraštvo do migrantov, agencija FRA v 

posebnem prispevku k prvi letni konferenci Evropske komisije o temeljnih 

pravicah poziva k ciljno usmerjenim ukrepom ozaveščanja, boljšemu zbiranju 

podatkov in učinkovitejšemu dostopu do pravnega varstva za žrtve. Nenehno 

pomanjkanje podatkov je bila poglavitna težava pri pripravi letnega pregleda 

podatkov o antisemitizmu v EU, ki ga je agencija FRA objavila danes. 

 

„Napadi, ki smo jih letos videli v Franciji, na Danskem in drugod po Evropi, so izraz ozračja 

nestrpnosti, proti kateremu se moramo boriti z vsemi razpoložljivimi sredstvi,“ je povedal 

začasni direktor agencije FRA Constantinos Manolopoulos.  „Iz EU prihaja veliko pozitivnih 

pobud, vendar v trenutnih razmerah to ni dovolj.EU in njene države članice morajo takoj in 

odločno ukrepati proti ekstremističnim, ksenofobnim in antisemitskim razpravam in 

kaznivim dejanjem.“ 

 

Agencija FRA v letnem pregledu podatkov o antisemitizmu v EU poudarja, da trenutno 

primanjkuje zanesljivih in primerljivih podatkov, ki so bistvenega pomena za učinkovit boj 

proti temu pojavu. Žrtve in priče ni dovolj samo spodbujati k prijavi antisemitskih izgredov, 

temveč morajo tudi organi imeti vzpostavljene sisteme za njihovo evidentiranje. Delovna 

skupina za boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva, ki jo je agencija FRA ustanovila 

leta 2014, sodeluje z vsemi 28 državami članicami EU, da bi izboljšali evidentiranje in 

spodbujali prijave vseh vrst kaznivih dejanj iz sovraštva, vključno z antisemitskimi izgredi. 

Prav tako si prizadeva za boljše sodelovanje med vlado, organi pregona, tožilstvi in 

nevladnimi organizacijami, hkrati pa poudarja pomen usposabljanja policije in drugih, ki 

delujejo v prvih bojnih vrstah. 

 

Obstoječi dokazi kažejo, da antisemitizem v EU ostaja vprašanje, ki vzbuja resno 

zaskrbljenost, zato so potrebni odločni in ciljno usmerjeni odzivi politike. Z učinkovitim 

izvajanjem takih odzivov ne bi samo zaščitili judovskih skupnosti, ampak bi dali tudi jasen 

znak, da se temeljne pravice vseh, ki živijo EU, jemljejo resno in so zaščitene. 

 

Agencija FRA tik pred prvo letno konferenco Evropske komisije o temeljnih pravicah danes 

objavlja tudi ločen dokument. V njem je obravnavano, kako politična retorika na lokalni, 

nacionalni in evropski ravni trenutno zaostruje agresiven ton, ki nato prek tiskanih in 

družbenih medijev odmeva na spletu, kar med pripadniki etničnih in verskih skupnosti v EU 

vzbuja občutek negotovosti in strahu. Prispevek agencije FRA h konferenci Spodbujanje 

spoštovanja in raznolikosti – boj pri nestrpnosti in sovraštvu poziva k večjemu prizadevanju 

za priznanje etnične, jezikovne, kulturne in verske raznolikosti v naših družbah ter njeni 

uporabi za okrepitev socialne kohezije in rasti. 

 

Obe publikaciji sta del trenutnega dela agencije FRA na področju rasizma, ksenofobije in s 

tem povezanih nestrpnosti. Poročilo in dokument si lahko prenesete tukaj: 

Antisemitizem: pregled podatkov, ki so na voljo v Evropski uniji 

Spodbujanje spoštovanja in raznolikosti – boj proti nestrpnosti 

 

Za več informacij se obrnite na službo za odnose z mediji pri agenciji FRA na naslovu 

media@fra.europa.eu 

Tel. +43 158030655 

 

Sporočilo urednikom: 

 Letni pregled podatkov o antisemitizmu, ki so na voljo v EU, pripravljamo od 

leta 2004. 

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


 

 

 

 Naloga agencije FRA je nosilcem odločanja na ravni EU in nacionalni ravni zagotoviti 

nasvete na podlagi dokazov ter s tem prispevati k bolj premišljenim in usmerjenim 

razpravam ter politikam na področju temeljnih pravic. 

 Evropska komisija bo prvo letno konferenco o temeljnih pravicah gostila 1. in 

2. oktobra 2015. Za več informacij glej spletišče konference: 

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

