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Būt melnādainajam Eiropas Savienībā bieži vien nozīmē saskarties
ar rasismu, nabadzīgiem mājokļiem un sliktām darba iespējām
Melnādainie cilvēki savas ādas krāsas dēļ Eiropas Savienībā saskaras ar
nepieņemamām grūtībām, vienkārši meklējot dzīvesvietu vai vēloties iegūt
piemērotu darbu, liecina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras veiktajā
padziļinātajā aptaujā gūtie konstatējumi. Pārāk izplatīta joprojām ir arī rasistiska
agresija.
“Rasu diskriminācijai 21. gadsimtā nav attaisnojuma. Vēl mūsdienās Eiropas Savienībā
melnādainie cilvēki joprojām cieš no plaši izplatītas un nepieņemamas diskriminācijas un no
agresijas savas ādas krāsas dēļ,” saka FRA direktors Michael O’Flaherty. “Mums tam
vienreiz un uz visiem laikiem ir jādara gals. Tādēļ dalībvalstīm ir vajadzīga efektīva un
mērķtiecīga politika un tiesību akti, lai nodrošinātu melnādaino cilvēku pilnīgu iekļaušanu
mūsu sabiedrībā.”
Ziņojumā “Būt melnādainajam Eiropas Savienībā” ir aplūkotas daudzās problēmas, ar ko
saskaras melnādainie cilvēki.
Rasistiska agresija: 30 % respondentu apgalvo, ka pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojuši
rasistisku agresiju, un 5 % ir piedzīvojuši fizisku uzbrukumu. Tādēļ dalībvalstīm ir jāpieliek
lielākas pūles, lai labāk atbalstītu rasisma upurus un pienācīgi sodītu vainīgos.
Arī rasu diskriminācija joprojām rada problēmas. Aptuveni ceturtā daļa melnādaino cilvēku
ir piedzīvojuši rasu diskrimināciju darbā vai meklējot darbu. Jo īpaši neaizsargāti ir
melnādainie jaunieši. Dažās valstīs nestrādāja, nemācījās vai netika apmācīti līdz pat 76 %
melnādaino jauniešu salīdzinājumā ar 8 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Tādēļ dalībvalstīm
ir jāizstrādā mērķtiecīgi pasākumi šādas diskriminācijas novēršanai. Tajos varētu ietvert
revīzijas par rasu dažādību darba vietās un publiskajā sektorā attiecībā uz melnādaino
cilvēku pieņemšanu darbā.
Vēl viena problēma ir mājokļi: 14 % respondentu atbildēja, ka privātie mājokļu īpašnieki
viņiem dzīvesvietu neizīrē. Tas ir īpaši problemātiski, jo tikai 15 % melnādainajiem
iedzīvotājiem pretstatā 70 % ES pamatiedzīvotāju pieder savs īpašums. Turklāt 45 % no
viņiem dzīvo pārapdzīvotos mājokļos, salīdzinot ar 17 % pamatiedzīvotāju. Tas norāda, ka
dalībvalstīm ir jāuzlabo mājokļu kvalitāte un jāizskauž atstumtība mājokļu jomā.
Problēma ir arī diskriminējoša profilēšana policijas iecirkņos: pēdējos piecos gados 24 %
respondentu ir piedzīvojuši aizturēšanu no policijas puses. No šiem aizturētajiem 41 %
uzskatīja, ka aizturēšana ir notikusi rasistiskas profilēšanas dēļ, kas mazina uzticēšanos
policijai un attiecībām Kopienā. Lai to novērstu, dalībvalstīm ir jāizstrādā konkrēti, praktiski
norādījumi policijas darbiniekiem, lai tie nepieļautu nelikumīgu profilēšanu, un FRA
5. decembrī publicēs norādījumus par to, kā izvairīties no nelikumīgas profilēšanas. Palīdzēt
varētu arī pamatnostādnes par Kopienas politiku.
Šajā ziņojumā tiek analizēta gandrīz 6000 melnādaino cilvēku pieredze ES 12 dalībvalstīs,
un tas ir daļa no FRA otrā ES Minoritāšu un diskriminācijas apsekojuma. Tā ietvaros ES

visās 28 dalībvalstīs tika aptaujāti vairāk nekā 25 500 cilvēku, kuriem ir imigrantu vai
etnisko minoritāšu izcelsme, tostarp romi un krievi. Tas ir turpinājums pirmajam šāda veida
apsekojumam, ko FRA veica 2008. gadā.
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