
 

  

FRA pranešimas spaudai 

Viena, Briuselis, 2018 m. lapkričio 28 d. 

Juodaodžiai Europos Sąjungoje dažnai susiduria su rasizmu, 

prastomis gyvenimo sąlygomis ir prastu darbu 

Remiantis didelio pakartotinio Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 

tyrimo išvadomis, Europos Sąjungoje juodaodžiai dėl savo odos spalvos susiduria 

su nepriimtinais sunkumais tiesiog ieškodami būsto ar deramo darbo. Be to, vis 

dar gaji problema – priekabiavimas dėl rasės. 

„XXI amžiuje rasinės diskriminacijos neįmanoma pateisinti. Tačiau šiandien ES gyventojai 

vis dar kenčia nuo plačiai paplitusios ir nedovanotinai didelės diskriminacijos ir 

priekabiavimo vien dėl odos spalvos, – sako FRA direktorius Michaelas O’Flaherty. – Šią 

problemą turime išspręsti kartą ir visiems laikams. Todėl valstybėms narėms būtina 

veiksminga ir tikslinga politika bei teisės aktai, kuriais būtų užtikrinta, kad juodaodžiai 

taptų visateisiais mūsų visuomenės nariais.“ 

Ataskaitoje „Ką reiškia būti juodaodžiu ES“ atskleidžiami įvairūs iššūkiai, su kuriais 

susiduria juodaodžiai. 

Pavyzdžiui, atsakydami į klausimus apie priekabiavimą dėl rasės, 30 proc. respondentų 

teigia, kad per pastaruosius penkerius metus susidūrė su tokiu priekabiavimu, o 5 proc. – 

kad patyrė fizinę agresiją. Todėl valstybės narės turėtų siekti veiksmingiau padėti rasizmo 

aukoms, o nusikaltėlius tinkamai patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

Be to, tebeegzistuoja ir rasinės diskriminacijos problema. Maždaug ketvirtadalis juodaodžių 

patyrė rasinę diskriminaciją darbe arba ieškodami darbo. Ypač pažeidžiamas jaunimas; kai 

kuriose šalyse iki 76 proc. jaunuolių neturėjo darbo, nesimokė arba nedalyvavo mokymo 

programose, palyginti su 8 proc. visų gyventojų. Todėl valstybės narės turėtų parengti 

tikslines kovos su tokia diskriminacija priemones. Tai, be kita ko, galėtų būti įvairovės 

auditas darbo vietose ir juodaodžių asmenų įdarbinimo viešajame sektoriuje kampanijos. 

Būstas yra dar viena probleminė sritis – 14 proc. respondentų teigia, kad privačiojo 

sektoriaus būsto savininkai atsisako išnuomoti jiems būstą. Tai yra didelė problema, nes tik 

15 proc. juodaodžių turi nekilnojamojo turto, palyginti su 70 proc. visų ES gyventojų. Be to, 

45 proc. juodaodžių gyvena perpildytuose būstuose (atitinkamai visų gyventojų – 17 proc.), 

todėl akivaizdu, kad valstybės narės turi gerinti būsto kokybę ir panaikinti atskirtį būsto 

srityje. 

Kita probleminė sritis – diskriminuojantis profiliavimas per policijos patikras. 24 proc. 

respondentų teigia, kad per pastaruosius penkerius metus juos buvo sustabdę policijos 

pareigūnai. 41 proc. iš tų, kurie buvo sustabdyti patikrai, mano, kad jų patikrą lėmė rasinis 

profiliavimas, o tai mažina pasitikėjimą viešosios tvarkos palaikymu ir kenkia 

bendruomenės santykiams. Siekdamos kovoti su šiuo reiškiniu, valstybės narės turėtų 

parengti konkrečias praktines gaires policijos pareigūnams, kad jie sugebėtų išvengti 

neteisėto profiliavimo; gruodžio 5 d. FRA paskelbs atitinkamą vadovą. Be to, praverstų ir 

bendruomenės viešosios tvarkos palaikymo gairės. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black
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Šioje ataskaitoje, kuri yra Antrosios FRA atliktos ES mažumų ir diskriminacijos apklausos 

dalis, nagrinėjama beveik 6 000 juodaodžių patirtis 12 ES valstybių narių. Apklausoje 

dalyvavo daugiau kaip 25 500 imigrantų arba etninių mažumų kilmės asmenų, įskaitant 

romus ir rusus, visose 28 ES valstybės narėse.  Ji grindžiama pirmąja tokia FRA apklausa, 

atlikta 2008 m. 

Išsamesnė informacija: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 30 642. 
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