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FRA paziņojums presei 

Vīnē 2018. gada 21. jūnijā 

Labāka reģistrēšana naida noziegumu upuru atbalstam 

Naida noziegumu labāka reģistrēšana Eiropas Savienībā palīdzēs dalībvalstīm 

turpināt cīņu pret šo pastāvīgo problēmu. Eiropas Savienības Pamattiesību 

aģentūras jaunākajā ziņojumā sniegti pārliecinoši pierādījumi tam, ko 

dalībvalstis jau dara, un ieteikumi šo darbību uzlabošanai. 

“Jebkuru naida noziegumu sistēmu veicina vai kavē tās rīcībā esošā informācija,” stāsta 

FRA direktors Michael O’Flaherty. “Lai pārliecinoši un nepārprotami pavēstītu, ka Eiropā 

pret naidu iecietības nebūs, dalībvalstīm vēl gudrāk jāizvēlas naida noziegumu 

konstatēšanas pieeja. Šis noderīgais ziņojums ir galvenais šo centienu īstenošanas 

resurss.” 

Tādi viktimizācijas apsekojumi kā FRA īstenotie aizvien uzsver, ka naida izraisīta 

aizskaršana un naida noziegumi, kas skar daudzas grupas — migrantus, LGBTI un 

minoritātes — ES joprojām pastāv. Tomēr oficiālā statistika reti norāda uz to pašu, 

tādējādi mazinot sabiedrības uzticību sistēmām, kas paredzētas tās aizsardzībai. 

Ziņojumā “Naida noziegumu reģistrēšanas un datu vākšanas prakse Eiropas Savienībā” 

parādīts, kā valsts policija, likumdevēji un politikas veidotāji atzīst vajadzību uzlabot 

naida noziegumu reģistrēšanu. Šādas nepieciešamības atzīšana palīdzēs īstenot 

dalībvalstu apņemšanos apkarot aizspriedumus un veidot iekļaujošas sabiedrības. 

Ziņojuma pārskata par visu 28 dalībvalstu praksi pamatā ir FRA naida noziegumu datu 

reģistrēšanas un vākšanas metodiku apakšgrupas darbības un prakses tiešsaistes 

kopums. Balstoties uz šo praksi, ziņojumā ieteikti uzlabojumi dalībvalstīs. 

 Dalībvalstīm jāvāc detalizēti dati par dažādiem aizspriedumiem, kas ir naida 

noziegumu pamatā. Šobrīd tikai 15 valstis iedala naida noziegumu datus kategorijās. 

Šāda detalizēta informācija ļautu policijai uzraudzīt, cik efektīva ir tās reaģētspēja, 

un palīdzētu atgūt sabiedrības uzticību.  

 Dalībvalstīm regulāri jāveic viktimizācijas apsekojumi, lai gūtu labāku ieskatu valsts 

situācijā. Tikai deviņas dalībvalstis veic šādus apsekojumus, kuros ir jautājumi tieši 

par naida noziegumiem. 

 Dalībvalstīm jāizmanto pilsoniskās sabiedrības zinātība, stiprinot policijas un 

pilsoniskās sabiedrības sadarbību tādās jomās kā apmācība un informācijas 

sniegšana. 

 Policijai jānodrošina, ka visos tās dienesta līmeņos pastāv iecietīgāka kultūra, lai 

veidotu lielāku cieņu un izpratni pret iespējamajiem naida noziegumu upuriem. 

 Policistiem vienmēr jānovērtē, vai nozieguma pamatā ir naids, lai nodrošinātu 

noziegumu pienācīgu izskatīšanu tiesā. Policistiem norādījumus jau ir sniegušas 

15 dalībvalstis. Pārējām vajadzētu rīkoties tāpat. 

Plašākai informācijai lūgums rakstīt: 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/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
mailto:media@fra.europa.eu

