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Boj proti diskriminaci a nenávisti k menšinám je po takřka
10 letech stále neúspěšný
Hrozí, že široce rozšířená diskriminace, nesnášenlivost a nenávist, které
přetrvávají v celé EU, povedou k marginalizaci a odcizení mnoha příslušníků
menšin, kteří jinak z velké části cítí vazby na zemi, ve které žijí, a důvěřují
jejím institucím. Tato zjištění vyplývají z rozsáhlého opakovaného šetření
Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA).
„Téměř před deseti lety jsme varovali před rozsáhlou etnickou diskriminací a nenávistí.
Dnes tyto nové výsledky ukazují, že naše zákony a politiky nedostatečně chrání lidi,
kterým mají sloužit,” říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Každým aktem
diskriminace a nenávisti narušujeme sociální soudržnost a vytváříme nerovnosti, které
poškozují celé generace a vedou k odcizení, které nakonec může mít zničující následky.“
Zpráva Druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU–
MIDIS II): hlavní výsledky ukazuje, že jsou nutná specifická a důraznější opatření
k zajištění právní ochrany před diskriminací doprovázená účinnými sankcemi. Jelikož
88 % případů etnické diskriminace, 90 % případů nenávistí motivovaného obtěžování
a 72 % případů nenávistí motivovaného násilí nebylo ohlášeno, je zapotřebí také
mnohem intenzivnější úsilí motivovat oběti, aby incidenty hlásily. Donucovací orgány
a orgány pro rovné zacházení pak potřebují patřičné nástroje, aby mohly ohlášené
případy účinně řešit.
Některá z dalších klíčových zjištění:
• 38 % respondentů zažilo v posledních pěti letech diskriminaci, přičemž zvláště
postiženi byli Severoafričané (45 %), Romové (41 %) a lidé ze subsaharské Afriky
(39 %). Diskriminace byla největší v oblasti hledání práce (29 %).
• 31 % respondentů z řad přistěhovalců druhé generace se v posledním roce setkalo
s nenávistí motivovaným obtěžováním. 50 % z těchto přistěhovalců druhé generace
bylo v daném roce obětí obtěžování alespoň šestkrát.
• Mezi příslušníky menšin dokončilo alespoň vyšší sekundární vzdělávání méně lidí
(61 %) než v obecné populaci (74 %). Tato skutečnost vede k horším šancím na
trhu práce.
Výsledky rovněž ukazují na vyšší úroveň důvěry ve veřejné instituce než v obecné
populaci, přičemž většina respondentů cítí silné vazby na zemi, ve které žijí. Zároveň
jsou z velké části otevření vůči jiným etnickým skupinám.
Dopad diskriminace, obtěžování nebo násilí je ovšem také zjevný. Jejich oběti totiž
veřejným institucím důvěřují méně a cítí slabší vazby na zemi, ve které žijí.
Toto je druhé šetření o menšinách a migrantech, které Agentura Evropské unie pro
základní práva provedla. V rámci šetření byli respondenti dotazováni na zkušenosti
s diskriminací, obtěžování, policejní kontroly a povědomí o právech, jakož i na známky
integrace, jako je pocit přináležitosti a důvěra ve veřejné instituce, a na otevřenost vůči
jiným skupinám.
Další informace naleznete v tiskovém balíčku nebo se můžete obrátit na:
media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642
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Poznámky pro redaktory:
• Tato zpráva je součástí celounijního šetření mezi 25 500 přistěhovalci a příslušníky
etnických menšin, včetně Romů a Rusů, ve všech 28 členských státech EU. Navazuje
na první takové šetření agentury FRA, provedené v roce 2008.
• Agentura FRA je nezávislým orgánem EU pro poskytování pomoci a odborných
znalostí v oblasti základních práv Evropské unii a jejím členským státům.
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