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Pieaugošā nevienlīdzība un aizskaršana kā pamattiesību aizsardzības
šķēršļi
Saskaņā ar FRA 2019. gada Ziņojumu par pamattiesībām daudzi ES iedzīvotāji saskaras
ar atpalicības risku, jo aizvien lielākā neiecietība un uzbrukumi cilvēku pamattiesībām
turpina kaitēt ievērojamajam progresam, kas sasniegts līdz šim.
“Ar pamattiesībām saistīti trauksmes zvani skan visā Eiropā, jo nevienlīdzības, aizskaršanas un
aizspriedumu apjoms turpina pieaugt,” norāda FRA direktors Michael O’Flaherty. “Mums
nepieciešama spēcīga reakcija, ar kuru izklāstīt, kā tiesības sniedz ieguvumus mums visiem un
nodrošina atbildes uz nevienlīdzību, kas mūs novirza no godīgas un taisnīgas sabiedrības, kurā
ikviens var būt veiksmīgs.”
Šā gada Ziņojumā par pamattiesībām ir atspoguļoti cilvēktiesību aizsardzības sasniegumi un
nepilnības ES pēdējā gada laikā. Vērā ņemami svarīgi starpposma mērķrādītāji bija ANO
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācija visās ES dalībvalstīs līdz 2018. gadam
un ES pagaidu vienošanās par ierosināto Eiropas Pieejamības aktu. Globālā mērogā programma
2030. gadam un 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi veido plānu labākai pasaulei, kurā valda
līdztiesība, taisnīgums un miers. Taču, lai tas izdotos, minētajā jāiekļauj sadaļa par cilvēktiesībām,
kā norādīts ziņojuma galvenajā sadaļā.
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Rasu diskriminācija un aizskaršana visā Eiropas Savienībā joprojām ir ierasta parādība. To
atzīstot, ES iestādes pieņēma pasākumus antisemītisma apkarošanai un rasisma novēršanai
attiecībā pret afroeiropiešiem. Kā norāda FRA apsekojumi, cilvēki visā ES joprojām saskaras
ar izplatītu aizskaršanu, diskrimināciju, dziļiem aizspriedumiem un diskriminējošu
etnisko profilēšanu ādas krāsas, reliģiskās pārliecības vai etniskās izcelsmes dēļ. Piemēram,
viens no pieciem melnādainajiem un gandrīz trīs no desmit ebrejiem piedzīvo aizskaršanu.
Tādēļ visām ES dalībvalstīm būtu jāizstrādā valsts rīcības plāni rasisma un rasu diskriminācijas
apkarošanai. Tām arī būtu jāpieņem stingrāka nostāja pret naida noziegumiem un naida runu,
efektīvi ierakstot un izmeklējot iespējamos incidentus, nodrošinot kriminālvajāšanu un
tiesāšanu.
Bēgļu integrēšanas jomā, neraugoties uz dažādiem šķēršļiem, bija vērojams progress. Tomēr
gandrīz četri no desmit eiropiešiem uzskata migrāciju par problemātisku un gandrīz puse
pārvērtē neatbilstīgas migrācijas apjomu. Joprojām pastāv arī apgalvojumi, ka migrantus, to
skaitā bērnus, repatriē (dažkārt vardarbīgi) pāri ES ārējai robežai un ka policija pret viņiem
izturas slikti. Minētais uzsver to, ka dalībvalstīm steidzami jārīkojas, lai izbeigtu šādu sliktu
izturēšanos, un jānodrošina patvērums un atgriešanas procedūras, ievērojot ES tiesību aktus
patvēruma jomā un cilvēktiesības.
Bērnu nabadzības līmenis ES ir nedaudz samazinājies, taču joprojām katru ceturto bērnu skar
nabadzības risks. Tas nozīmē, ka vienā no pasaules bagātākajiem reģioniem ir tādi bērni,
kuri dodas gulēt izsalkuši un dzīvo sliktos apstākļos, tādējādi cieš viņu veselība un izglītība. Ja
vecāki ir ārvalstnieki, minētais skar pat četrus no desmit bērniem. Bērni, kas pieder etniskām
minoritātēm, joprojām tiek atstumti. Piemēram, 15 % romu bērnu saskaras ar nošķirtu
izglītību. Tādēļ ES un tās dalībvalstīm būtu jānorobežo finansējums pasākumiem, ar ko
samazina bērnu nabadzību. Tām arī būtu jāpalielina centieni novērst minoritāšu bērnu
diskrimināciju, lai uzlabotu sociālo iekļaušanu un viņu integrāciju.

Ziņojumā apkopoti un analizēti nozīmīgākie sasniegumi cilvēktiesību jomā ES 2018. gada laikā.
Tas ietver rīcības priekšlikumus, kas attiecas uz ES Pamattiesību hartu un tās izmantošanu
dalībvalstīs; līdztiesību un nediskriminēšanu; rasismu, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību;
romu integrāciju; patvērumu, robežām un migrāciju; informācijas sabiedrību, privātumu un datu
aizsardzību, bērna tiesībām; tiesu iestāžu pieejamību un ANO Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām īstenošanu.
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