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S čiernou farbou pleti sa v EÚ často spája rasizmus, zlé podmienky
bývania a nekvalitné pracovné miesta
Podľa výsledkov opakovaného rozsiahleho prieskumu Agentúry Európskej únie
pre základné práva sa osoby čiernej pleti v EÚ stretávajú s neprijateľným
ťažkostiam pri obyčajnom hľadaní bývania či slušného zamestnania pre farbu
svojej pleti. Až príliš častým javom je aj naďalej rasové obťažovanie.
„V 21. storočí nemožno rasovú diskrimináciu ničím ospravedlniť. Napriek tomu sú osoby
čiernej pleti v EÚ v súčasnosti obeťami všeobecne rozšírenej a neprijateľnej diskriminácie a
obťažovania iba pre ich farbu pleti,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael O’Flaherty. „Treba
s tým skoncovať raz a navždy. Preto členské štáty potrebujú účinné a cielené politiky a
právne predpisy, aby zabezpečili úplné začlenenie osôb čiernej pleti v našej spoločnosti.“
V správe Being Black in the EU (Postavenie osôb čiernej pleti v EÚ) sa poukazuje na mnohé
výzvy, ktorým osoby čiernej pleti čelia.
Napríklad rasové obťažovanie: 30 % respondentov uvádza, že za posledných päť rokov
zažilo rasové obťažovanie a 5 % bolo fyzicky napadnutých. Členské štáty by preto mali
vyvinúť väčšie úsilie na poskytovanie lepšej podpory obetiam rasizmu a zabezpečenie
riadneho trestného stíhania páchateľov takýchto činov.
Problematickou je naďalej aj otázka rasovej diskriminácie. Približne štvrtina osôb čiernej
pleti sa stretla s rasovou diskrimináciou na pracovisku alebo pri hľadaní zamestnania.
Osobitne zraniteľní sú mladí ľudia čiernej pleti – v niektorých krajinách až 76 % z nich
nemá zamestnanie, príslušné vzdelanie alebo odbornú prípravu, pričom v prípade ostatného
obyvateľstva tento podiel predstavuje 8 %. Členské štáty by preto mali vypracovať cielené
opatrenia na boj proti takejto diskriminácii. Súčasťou opatrení by mohli byť audity
rozmanitosti na pracoviskách a náborové kampane do verejnej správy medzi osobami
čiernej pleti.
Ďalším problémom je bývanie: 14 % respondentov uvádza, že súkromní majitelia
nehnuteľností ich nevezmú do podnájmu. Je to skutočne problém, keďže iba 15 % osôb
čiernej pleti vlastní nehnuteľnosť – v porovnaní so 70 % v prípade ostatného obyvateľstva
EÚ. Navyše, 45 % býva v kapacitne preplnenom ubytovaní, pričom v prípade ostatného
obyvateľstva je to 17 %, čo zdôrazňuje potrebu, aby členské štáty zvýšili kvalitu bývania a
odstránili vylúčenie z bývania.
Problematickou oblasťou je aj diskriminačné profilovanie pri policajných kontrolách: za
posledných päť rokov legitimovala polícia 24 % respondentov. 41 % z nich sa domnieva, že
táto kontrola predstavovala profilovanie na základe rasy, čím sa podkopáva dôvera v prácu
polície a vzťahy v komunite. Členské štáty by na riešenie tohto problému mali vypracovať
osobitné praktické usmernenie pre príslušníkov policajných zborov, aby predchádzali
nezákonnému profilovaniu – agentúra FRA 5. decembra uverejní príručku o predchádzaní
nezákonnému profilovaniu. Nápomocné by bolo aj usmernenie o policajnej práci
v komunitách.

Ako súčasť druhého prieskumu EÚ týkajúceho sa menšín a diskriminácie a pripraveného
agentúrou FRA sa v tejto správe analyzujú skúsenosti takmer 6 000 osôb čiernej pleti
v 12 členských štátoch EÚ. V správe sú zhromaždené informácie, ktoré poskytlo
25 500 osôb z radov prisťahovalcov alebo etnických menšín vrátane Rómov a Rusov, a to
vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. Nadväzuje na prvý prieskum agentúry FRA
z roku 2008.
V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43
1 580 30 642
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