FRA pranešimas spaudai
Viena, 2017 m. gruodžio 6 d.

Kova su mažumų diskriminacija ir neapykanta joms beveik
10 metų vis dar neduoda norimų rezultatų
Dėl visoje Europoje vyraujančios plačiai paplitusios diskriminacijos, nepakantos
ir neapykantos kyla grėsmė, kad daug mažumų grupių narių, kurie šiaip jaučiasi
labai prisirišę prie šalies, kurioje gyvena, ir pasitiki jos institucijomis, gali būti
marginalizuojami ir atskirti. Tokios išvados padarytos Europos Sąjungos
pagrindinių teisių agentūrai (FRA) atlikus didelį pakartotinį tyrimą.
„Beveik prieš dešimtmetį atkreipėme dėmesį į didelio masto etninę diskriminaciją ir
neapykantą. Šiandien iš šių rezultatų matyti, kad mūsų teisės aktai ir politika
nepakankamai saugo žmones, kuriems yra sukurti, – teigia FRA direktorius Michael
O’Flaherty. – Kiekviena diskriminacijos ir neapykantos išraiška trukdo siekti socialinės
sanglaudos, dėl jos atsiranda nelygybė, žlugdanti kartų ryšius ir skatinanti atskirtį, ir
galiausiai gali turėti skaudžių pasekmių.“
Ataskaitoje, apibendrinančioje Antrosios apklausos apie mažumas ir diskriminaciją
Europos Sąjungoje (EU-MIDIS II) pagrindinius rezultatus, nurodoma, kad reikia
konkrečių ir griežtesnių teisinės apsaugos nuo diskriminacijos priemonių, kurios turi būti
derinamos su veiksmingomis sankcijomis. Be to, kadangi 88 proc. etninės
diskriminacijos, 90 proc. priekabiavimo dėl neapykantos ir 72 proc. smurto dėl
neapykantos atvejų liko nepranešti, siekiant paskatinti aukas pranešti apie incidentus,
reikia dar aktyviau vykdyti informavimo veiklą ir teisėsaugos ir lygybės įstaigoms suteikti
tinkamų priemonių veiksmingai ištirti šiuos pranešimus.
Kitos pagrindinės išvados:
• 38 proc. apklaustųjų, pirmiausia iš Šiaurės Afrikos(45 proc.), romų (41 proc.) ir iš
Užsachario Afrikos (39 proc.), per pastaruosius penkerius metus patyrė
diskriminaciją. Daugiausia diskriminacijos patyrė darbo ieškantys žmonės (29 proc.).
• 31 proc. apklaustų antrosios kartos imigrantų per pastaruosius metus patyrė
priekabiavimą dėl neapykantos. 50 proc. šių aukų su priekabiavimu susidūrė bent
šešis kartus per tuos metus.
• Mažiau mažumoms priklausančių žmonių (61 proc.) įgijo bent vidurinį išsilavinimą,
palyginti su plačiąja visuomene (74 proc.). Dėl šios priežasties jiems sunkiau
įsidarbinti.
Iš rezultatų taip pat matyti, kad mažumų grupių nariai labiau nei plačioji visuomenė
pasitiki valdžios institucijomis ir kad dauguma jų yra prisirišę prie šalies, kurioje gyvena.
Jie taip pat yra atviri kitoms etninėms grupėms.
Tačiau aiškiai matomas ir diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto poveikis. Aukos
mažiau pasitiki valdžios institucijomis ir yra mažiau prisirišusios prie šalies, kurioje
gyvena.
Tai antroji Pagrindinių teisių agentūros atlikta ES mažumų ir imigrantų apklausa.
Respondentai buvo apklausiami apie patirtis, susijusias su diskriminacija, priekabiavimu,
policijos patikromis ir informuotumu apie teises, taip pat integracijos ženklus, kaip antai
priklausymo bendruomenei jausmą ir pasitikėjimą valdžios institucijomis bei požiūrį į
kitas grupes.
Daugiau informacijos rasite informacijos rinkinyje žiniasklaidai arba rašykite
e. paštu media@fra.europa.eu arba skambinkite telefonu +43 1 580 30 642.
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Ši ataskaita parengta atlikus ES apklausą, kurioje apklausta 25 500 imigrantų arba
etninės mažumos kilmės asmenų, įskaitant romus ir rusus, visose 28 ES valstybėse
narėse. Ji grindžiama pirmąja tokia FRA apklausa, atlikta 2008 m.
FRA yra nepriklausoma agentūra, kuri Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms
teikia paramą ir ekspertines žinias žmogaus teisių srityje.
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