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Οι ανισότητες και η παρενόχληση αυξάνονται καθώς η προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων κλονίζεται
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έκθεσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2019 του FRA,
πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρη την ΕΕ κινδυνεύουν να μείνουν στο περιθώριο, καθώς η
αύξηση της μισαλλοδοξίας και των επιθέσεων κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των
ανθρώπων συνεχίζει να διαβρώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα.
«Σε ολόκληρη την ΕΕ ηχεί συναγερμός όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς οι
ανισότητες, η παρενόχληση και οι προκαταλήψεις συνεχίζουν να αυξάνονται», αναφέρει ο
διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Χρειαζόμαστε ισχυρά μέτρα δράσης τα οποία θα
καταδεικνύουν ότι τα δικαιώματα μάς ωφελούν όλους και αποτελούν την απάντηση στις ανισότητες
που μας αποτρέπουν από το να διαμορφώσουμε μια δίκαιη κοινωνία στην οποία όλοι θα μπορούν
να ευημερήσουν».
Η φετινή έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξετάζει τις εξελίξεις και τις ελλείψεις όσον αφορά
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.
Η κύρωση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(CRPD) από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια του 2018 και η προσωρινή συμφωνία της
ΕΕ σχετικά με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα αποτέλεσαν
αξιοσημείωτα ορόσημα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ατζέντα για το 2030 και οι 17 στόχοι της για
βιώσιμη ανάπτυξη παρέχουν ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου ισότητας,
δικαιοσύνης και ειρήνης. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να
ενσωματωθούν στα παραπάνω, όπως αναλύεται στο κύριο θέμα της έκθεσης.
Μεταξύ των άλλων σημαντικών ζητημάτων που προσδιορίζονται περιλαμβάνονται τα εξής:




Οι φυλετικές διακρίσεις και η παρενόχληση εξακολουθούν να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, τα θεσμικά όργανα της
ΕΕ θέσπισαν μέτρα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και την αντιμετώπιση του
ρατσισμού κατά των Ευρωπαίων αφρικανικής καταγωγής. Όπως αποκαλύπτουν οι έρευνες του
FRA, οι άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σε εκτεταμένο βαθμό παρενόχληση,
διακρίσεις, εδραιωμένες προκαταλήψεις και διακριτικές πρακτικές εθνοτικού
χαρακτηρισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Για παράδειγμα, 1 στους 5 μαύρους και σχεδόν 3 στους
10 Εβραίους υφίστανται παρενόχληση. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει συνεπώς να
αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των φυλετικών
διακρίσεων. Θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν αυστηρότερη στάση έναντι των εγκλημάτων και
της ρητορικής μίσους προβαίνοντας σε αποτελεσματική καταγραφή, έρευνα, δίωξη και
εκδίκαση των καταγγελλόμενων περιστατικών.
Όσον αφορά την ενσωμάτωση των προσφύγων, σημειώθηκε πρόοδος παρά τα διάφορα
εμπόδια. Ωστόσο, περίπου 4 στους 10 Ευρωπαίους θεωρούν τη μετανάστευση προβληματικό
ζήτημα και σχεδόν οι μισοί υπερεκτιμούν το μέγεθος της παράτυπης μετανάστευσης. Επιπλέον,
συνεχίζονται οι καταγγελίες για περιστατικά –ενίοτε βίαιης– απώθησης μεταναστών,
συμπεριλαμβανομένων παιδιών, στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και για κακομεταχείριση από τις
αστυνομικές δυνάμεις. Οι πράξεις αυτές υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για άμεση
ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη ώστε να σταματήσουν αυτού του είδους την κατάχρηση
και να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες ασύλου και επιστροφής τηρούν το δίκαιο της ΕΕ για το
άσυλο και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Παρότι σημειώθηκε μικρή βελτίωση όσον αφορά τα ποσοστά παιδικής φτώχειας στην ΕΕ, 1 στα
4 παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας. Αυτό σημαίνει ότι, σε
μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου, υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν για ύπνο
πεινασμένα και που ζουν σε κακές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την
εκπαίδευσή τους. Για τα παιδιά αλλοδαπών γονέων η αναλογία αυτή ανέρχεται σε 4 στα 10. Τα
παιδιά από εθνοτικές μειονότητες εξακολουθούν να περιθωριοποιούνται. Για παράδειγμα, το
15% των παιδιών Ρομά λαμβάνουν χωριστή εκπαίδευση. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει
επομένως να διασφαλίσουν χρηματοδότηση κλειστής διάρθρωσης για τη λήψη μέτρων με στόχο
τη μείωση της παιδικής φτώχειας. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την
αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος των παιδιών μειονοτικής καταγωγής ώστε να
προωθηθεί η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους.
Η έκθεση συνοψίζει και αναλύει τις σημαντικότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια του 2018 στην ΕΕ. Περιλαμβάνει προτάσεις για δράση
όσο αφορά: τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τη χρήση του από τα κράτη μέλη·
την ισότητα και την εξάλειψη των διακρίσεων· τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και συναφείς μορφές
μισαλλοδοξίας· την ένταξη των Ρομά· το άσυλο, τα σύνορα και τη μετανάστευση· την κοινωνία
των πληροφοριών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· τα δικαιώματα των
παιδιών· την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· και την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με
αναπηρίες.
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