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Boj proti diskriminácii a nenávisti voči menšinám ani po takmer
10 rokoch neprináša výsledky
Hrozí, že pretrvávajúca a veľmi rozšírená diskriminácia, intolerancia a nenávisť
v rámci EÚ povedie k marginalizácii a odcudzeniu mnohých príslušníkov
menšinových skupín, ktorí inak pociťujú silné väzby ku krajine, v ktorej žijú, a
dôverujú aj jej inštitúciám. Tieto zistenia vyplývajú z rozsiahleho opakovaného
prieskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA).
„Už takmer pred desaťročím sme varovali pred prítomnosťou rozsiahlej etnickej
diskriminácie a nenávisti. Z týchto nových výsledkov vyplýva, že naše právne predpisy
a opatrenia v súčastnosti dostatočne nechránia ľudí, ktorým by mali slúžiť,“ vyhlásil riaditeľ
agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Každým prejavom diskriminácie a nenávisti narúšame
sociálnu súdržnosť a vytvárame tak rozdiely, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ďalšie
generácie a posilňujú odcudzenie, čo môže mať nakoniec ničivé dôsledky.“
V správe o Druhom prieskume EÚ týkajúcom sa menšín a diskriminácie (EU-MIDIS
II): hlavné výsledky sa poukazuje na potrebu prijatia osobitných a prísnejších opatrení
na zabezpečenie právnej ochrany pred diskrimináciou spolu s účinnými sankciami. Keďže
až 88 % prípadov etnickej diskriminácie, 90 % prípadov obťažovania motivovaného
nenávisťou a 72 % prípadov násilia motivovaného nenávisťou nebolo nahlásených, je
potrebné taktiež osloviť oveľa väčšie publikum s cieľom povzbudiť obete, aby incidenty
nahlasovali. Orgány presadzovania práva a subjekty v oblasti rovnosti zároveň potrebujú
správne nástroje na účinné riešenie týchto oznámení.
Medzi niektoré z ďalších hlavných zistení patria:
• 38 % respondentov zažilo v uplynulých piatich rokoch diskrimináciu, pričom najviac
postihnutí boli Severoafričania (45 %), Rómovia (41 %) a subsaharskí Afričania
(39 %). Najväčšia diskriminácia bola zaznamenaná v oblasti hľadania si práce (29 %).
• V uplynulom roku sa 31 % respondentov z radov prisťahovalcov druhej generácie
stretlo s obťažovaním motivovaným nenávisťou. Spomedzi týchto obetí 50 % zažilo
obťažovanie v danom roku najmenej šesťkrát.
• Aspoň vyššie sekundárne vzdelanie dosiahlo menej príslušníkov menšín (61 %) ako
v celkovej populácii (74 %). Táto skutočnosť znižuje ich šance zamestnať sa.
Z výsledkov vyplýva aj vyššia miera dôvery vo verejné inštitúcie ako u celkovej populácie,
pričom väčšina pociťuje silné väzby ku krajine, v ktorej žijú. Príslušníci menšín sú takisto
vo veľkej miere otvorení vo vzťahu k iným etnickým skupinám.
Vplyv diskriminácie, obťažovania alebo násilia je však takisto zjavný. Ich obete dôverujú
verejným inštitúciám menej a pociťujú slabšie väzby ku krajine, v ktorej žijú.
Toto je druhý prieskum o menšinách a migrantoch, ktorý realizovala Agentúra pre
základné práva. V prieskume sa kládli otázky o skúsenostiach s diskrimináciou,
obťažovaním, policajnými kontrolami, taktiež o informovanosti o právach, otvorenosti voči
iným skupinám, ako aj o známkach integrácie, akými sú pocit spolupatričnosti a dôvera
vo verejné inštitúcie.
Ďalšie informácie nájdete v tlačovom balíku alebo sa na nás môžete obrátiť
na adrese: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30 642.
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Táto správa je súčasťou prieskumu v celej EÚ, do ktorého sa zapojilo 25 500 osôb
z radov prisťahovalcov alebo etnických menšín vrátane Rómov a Rusov, a to vo
všetkých 28 členských štátoch EÚ. Nadväzuje na prvý takýto prieskum agentúry
FRA, ktorý sa uskutočnil v roku 2008.
Agentúra FRA je nezávislý orgán EÚ na poskytovanie pomoci a odborných poznatkov
v oblasti základných práv Európskej únii a jej členským štátom.
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