Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)
Beč, 6. lipnja 2019.

Nejednakosti i uznemiravanje u porastu zbog slabije zaštite ljudskih
prava
Prema Izvješću FRA-e o temeljnim pravima iz 2019., uslijed povećane netolerancije i
napada na temeljna ljudska prava koji umanjuju znatan napredak koji je dosad
ostvaren, velikom broju ljudi u cijelom EU-u prijeti rizik od zapostavljanja.
„Porast nejednakosti, uznemiravanja i predrasuda upozorava na ugroženost temeljnih prava u
cijelom EU-u”, izjavio je direktor Agencije Europske unije za temeljna prava Michael O’Flaherty.
„Na tu situaciju moramo odlučno odgovoriti, objasniti načine na koje nam prava svima koriste i
pronaći rješenja za nejednakosti koje nas ometaju u stvaranju poštenog i pravičnog društva u
kojem svi mogu napredovati.”
U ovogodišnjem Izvješću o temeljnim pravima razmatraju se ostvarenja, ali i neispunjeni ciljevi
u području zaštite ljudskih prava u EU-u tijekom protekle godine. Važne su prekretnice bile
ratifikacija Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u svim državama članicama EU-a do
2018. i privremeni dogovor EU-a o predloženom Europskom aktu o pristupačnosti. Općenito,
Program održivog razvoja do 2030. i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja plan su za stvaranje
boljeg svijeta u kojem će vladati jednakost, pravda i mir. Međutim, u glavnom dijelu izvješća
navodi se da ljudska prava moraju biti temelj programa kako bi se ostvarili ciljevi.
Ostala su ključna pitanja sljedeća:






Rasna diskriminacija i uznemiravanje i dalje su rasprostranjene u cijeloj Europskoj uniji.
Imajući to na umu, institucije EU-a uvele su mjere za borbu protiv antisemitizma i rasizma
usmjerenog protiv Afroeuropljana. Istraživanja FRA-e pokazuju da se zbog svoje boje kože,
vjeroispovijesti ili etničkog podrijetla ljudi i dalje suočavaju s uznemiravanjem,
diskriminacijom, duboko ukorijenjenim predrasudama i diskriminacijskim etničkim
profiliranjem u cijelom EU-u. Na primjer, 20 % afroameričkog stanovništva i gotovo 30 %
Židova suočava se s uznemiravanjem. Stoga bi sve države članice EU-a trebale osmisliti
nacionalne akcijske planove za borbu protiv rasizma i rasne diskriminacije. Trebale bi biti
strože u pogledu zločina iz mržnje i govora mržnje te učinkovito bilježiti, istraživati, kazneno
progoniti i suditi takve incidente.
Unatoč različitim preprekama, ostvaren je napredak u integraciji izbjeglica. Međutim, gotovo
40 % Europljana smatra da su migracije problematične, a gotovo polovina njih smatra da su
razmjeri nezakonitih migracija veći nego što zaista jesu. I dalje su prisutne tvrdnje o tome da
se migrante, uključujući djecu, ponekad i nasilno vraća preko vanjske granice EU-a te o lošem
postupanju policije. Takvo ponašanje potvrđuje hitnu potrebu za djelovanjem država članica
bez odgađanja kako bi se prekinulo zlostavljanje i osigurala usklađenost postupaka azila i
vraćanja sa zakonodavstvom EU-a o azilu i ljudskim pravima.
Stope siromaštva djece u Europi neznatno su se smanjile, ali i dalje je svako četvrto dijete
izloženo riziku od siromaštva. To znači da u jednoj od najbogatijih regija svijeta postoje
djeca koja gladna odlaze spavati i žive u lošim uvjetima koji štete njihovu zdravlju i
obrazovanju. Za djecu stranaca taj postotak iznosi čak 40 %. Djeca koja pripadaju etničkim
manjinama i dalje su marginalizirana. Na primjer 15 % romske djece suočava se sa
segregacijom u obrazovanju. Države članice EU-a stoga bi trebale izdvojiti financijska sredstva
za mjere smanjivanja siromaštva djece. Trebale bi poduzeti dodatne mjere kako bi se riješila
pitanja diskriminacije djece koja pripadaju manjinama i potaknula njihova socijalna
uključenost i integracija.

U izvješću se sažimaju i analiziraju najvažniji događaji u pogledu ljudskih prava u EU-u tijekom
2018. Ono sadržava i prijedloge za djelovanje koji se odnose na Povelju Europske unije o
temeljnim pravima i njezinu primjenu u državama članicama, jednakost i nediskriminaciju,
rasizam, ksenofobiju i srodne oblike netolerancije, integraciju Roma, azil, granice i migracije,
informacijsko društvo, privatnost i zaštitu podataka, prava djeteta, pristup pravosuđu te provedbu
Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.
Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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