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FRA paziņojums presei 

Vīne, 2017. gada 6. decembris 

Pret minoritātēm vērstas diskriminācijas un naida apkarošana 
joprojām nenes augļus, lai gan pagājuši jau gandrīz 10 gadi 

Plaši izplatītā pastāvīgā diskriminācija, neiecietība un naids visā ES draud 

atstumt un atsvešināt daudzu minoritāšu grupu piederīgos, kuri citādi justos 

visnotaļ piesaistīti savai dzīvesvietas valstij un uzticētos tās iestādēm. Šādi 

secinājumi izriet no Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) atkārtoti 

veiktā vērienīgā apsekojuma.  

“Gandrīz pirms desmit gadiem mēs brīdinājām, ka pastāv plaša mēroga etniskā 

diskriminācija un naids. Patlaban, kā liecina šie jaunākie dati, mūsu tiesību akti un 

politika nepietiekami aizsargā tos, kuru vajadzībām tie tika pieņemti” saka aģentūras 

direktors Michael O’Flaherty. “Ar katru diskriminējošu rīcību un naida izpausmi mēs 

iznīcinām sabiedrības saliedētību un radām nevienlīdzību, kas turpināsies paaudzēm, 

vairojot atsvešinātību, kam galu galā var būt graujošas sekas.” 

Eiropas Savienības minoritāšu un diskriminācijas otrā apsekojuma (EU-

MIDIS II) ziņojumā par tā galvenajiem rezultātiem uzmanība ir vērsta uz 

nepieciešamību īstenot konkrētus un stingrākus pasākumus, lai nodrošinātu juridisko 

aizsardzību pret diskrimināciju apvienojumā ar iedarbīgiem sodiem. Turklāt, ņemot vērā 

to, ka 88 % etniskās diskriminācijas gadījumu, 90 % naida izraisītu aizskaršanas 

gadījumu un 72 % naida izraisītu vardarbības gadījumu vispār netiek ziņoti, ir 

nepieciešama vērienīgāka informēšana, lai mudinātu cietušos ziņot par negadījumiem, 

savukārt tiesībaizsardzības un līdztiesības struktūrām ir vajadzīgi atbilstoši līdzekļi, lai 

praktiski reaģētu uz šādiem ziņojumiem. 

Jāpiemin arī šādi citi nozīmīgi secinājumi: 

• 38 % respondentu atbildēja, ka pēdējo piecu gadu laikā ir saskārušies ar 

diskrimināciju, it īpaši to izjutuši ziemeļafrikāņi (45 %), romi (41 %) un Subsahāras 

reģiona afrikāņi (39 %). Visvairāk ar diskrimināciju nākas saskarties, meklējot darbu 

(29 %). 

• 31 % respondentu, kuri ir imigranti otrajā paaudzē, pagājušajā gadā ir saskārušies 

ar naida izraisītas aizskaršanas gadījumiem. 50 % no šiem cietušajiem otrās 

paaudzes imigrantiem pagājušajā gadā tika aizskarti vismaz sešas reizes;  

• minoritāšu pārstāvju skaits, kuri ieguva vismaz vidējo izglītību, bija mazāks (61 %), 

nekā tādu pašu izglītību ieguvušo skolēnu skaits pārējā sabiedrībā (74 %). Tas 

samazina viņu izredzes atrast darbu. 

Apsekojuma rezultāti liecina arī, ka respondenti vairāk uzticas valsts iestādēm, nekā 

sabiedrība kopumā, turklāt lielākā daļa respondentu izjūt ciešu piesaisti valstij, kurā viņi 

dzīvo. Tāpat kopumā viņi ir atvērti pret citām etniskām grupām.  

Tomēr ir skaidri redzama diskriminācijas, aizskaršanas un naida ietekme. No šīm 

izpausmēm cietušie mazāk uzticas valsts iestādēm un jūtas mazāk piesaistīti valstij, kurā 

viņi dzīvo. 

Šis ir otrais Pamattiesību aģentūras veiktais minoritāšu un migrantu apsekojums. 

Apsekojuma laikā respondentiem uzdeva jautājumus par viņu pieredzi saistībā ar 

diskrimināciju, aizskaršanu, policijas reidiem un informētību par savām tiesībām, kā arī 

par integrācijas pazīmēm, proti, piederības sajūtu, uzticību valsts iestādēm un atvērtību 

pret citām grupām. 

Lai iegūtu plašāku informāciju, sk. preses paketi vai sazinieties personīgi: 

media@fra.europa.eu / tālr.: +43 1 580 30 642.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
http://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eumidis-ii-main
mailto:media@fra.europa.eu
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Piezīmes redaktoriem 

• Šis ziņojums ir daļa no ES mēroga apsekojuma, kurā visās 28 ES dalībvalstīs tika 

aptaujātas 25 500 imigrantu vai etnisko minoritāšu izcelsmes personas, tostarp romi 

un krievi. Tas ir turpinājums pirmajam šāda veida apsekojumam, ko Pamattiesību 

aģentūra veica 2008. gadā.  

• Pamattiesību aģentūra ir neatkarīga ES struktūra, kuras mērķis ir sniegt atbalstu un 

speciālas zināšanas pamattiesību jomā ES un tās dalībvalstīm. 


