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Prohlubování nerovností a rostoucí počet případů obtěžování jako
důsledek stagnace v oblasti ochrany základních práv
Podle zprávy agentury FRA o základních právech pro rok 2019 velkému množství lidí
v celé EU hrozí, že zůstanou stranou, jelikož narůstající nesnášenlivost a útoky na
základní lidská práva i nadále podrývají významný pokrok, jehož již bylo dosaženo.
„V souvislosti se základními právy zní v celé EU varovný signál, neboť nerovnosti, obtěžování a
předsudky neustále nabývají na síle,“ uvedl ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty.
„Potřebujeme přijmout zásadní opatření, která nastíní, jaké výhody nám všem práva přinášejí, a
poskytnout řešení nerovností, které nám brání v dosažení spravedlivé společnosti, v níž může
každý prosperovat.“
Letošní zpráva o základních právech se zaměřuje na vývoj i nedostatky ochrany lidských práv
v EU za poslední rok. Mezi významné milníky patřila ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením všemi členskými státy EU do roku 2018 a předběžná dohoda EU
o navrhovaném Evropském aktu přístupnosti. V celosvětovém měřítku je třeba zmínit Agendu
2030 a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje, která představuje určitý vzor pro lepší svět rovnosti,
spravedlnosti a míru. K dosažení úspěchu je však třeba, aby se součástí těchto cílů stala lidská
práva, jak je uvedeno v tematické části zprávy.
Mezi další identifikované klíčové otázky patří:






Rasová diskriminace a obtěžování jsou i nadále běžným jevem v celé Evropské unii. S tímto
vědomím orgány EU přijaly opatření pro boj s antisemitismem a rasismem vůči
Afroevropanům. Jak prokazují průzkumy agentury FRA, lidé v celé EU i nadále kvůli své barvě
pleti, náboženskému vyznání či etnické příslušnosti čelí široce rozšířenému obtěžování,
diskriminaci, zakořeněným předsudkům a diskriminačnímu etnickému profilování.
Například 1 z 5 osob s tmavou pletí a téměř 3 z 10 Židů zažijí obtěžování. Proto by všechny
členské státy EU měly vytvořit národní akční plány pro boj s rasismem a rasovou diskriminací.
Rovněž by měly zaujmout tvrdší postoj vůči trestným činům z nenávisti a nenávistným
verbálním projevům prostřednictvím účinného zaznamenávání, vyšetřování, trestního stíhání
a projednávání údajných incidentů u soudu.
Navzdory nejrůznějším překážkám bylo dosaženo pokroku v začleňování uprchlíků. Téměř 4
z 10 Evropanů však považují migraci za problematickou a skoro polovina nadhodnocuje
rozsah nelegální migrace. I nadále se objevují obvinění, že migranti (včetně dětí) jsou –
mnohdy násilně – navraceni zpět za vnější hranice EU a stávají se oběťmi špatného zacházení
ze strany policie. Tyto činy dokládají naléhavou nutnost toho, aby se členské státy okamžitě
pokusily toto zneužívání pravomocí zastavit a aby zajistily, že azylové postupy a postupy
navracení dodržují azylové právní předpisy EU a lidská práva.
Míra dětské chudoby v EU se o něco snížila, ale 1 ze 4 dětí je stále ohroženo chudobou. To
znamená, že v jednom z nejbohatších regionů na světě jsou děti, které chodí spát hladové a
žijí v nuzných podmínkách, čímž trpí jejich zdraví i vzdělávání. U dětí s rodiči s cizí státní
příslušností jsou to dokonce 4 z 10. Děti z etnických menšin jsou i nadále marginalizovány.
Například 15 % romských dětí zažívá oddělené vzdělávání. EU a její členské státy by tudíž
měly vyhradit finanční prostředky na opatření ke snížení dětské chudoby. Rovněž by měly
prohloubit úsilí o řešení diskriminace dětí z menšin a posílit tak sociální začleňování a integraci
těchto dětí.

Zpráva shrnuje a analyzuje významné události v oblasti lidských práv v EU v roce 2018. Obsahuje
návrhy na opatření v těchto oblastech: Listina základních práv Evropské unie a její uplatňování
členskými státy; rovnost a nediskriminace; rasismus, xenofobie a související nesnášenlivost;
integrace Romů; azyl, hranice a migrace; informační společnost, soukromí a ochrana údajů; práva
dítěte; přístup ke spravedlnosti a vývoj v oblasti provádění Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením.
V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / tel.: +43 1 580 30
642
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