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Rosnące nierówności i prześladowanie jako czynniki osłabiające 

ochronę praw podstawowych 

Jak wynika ze sprawozdania FRA na temat praw podstawowych z 2019 r. istnieje 

ryzyko, że wiele osób w całej UE pozostanie bez wsparcia, ponieważ rosnąca 

nietolerancja i ataki na prawa podstawowe obywateli wciąż osłabiają znaczny postęp 

osiągnięty do tej pory. 

„Poziom przestrzegania praw podstawowych jest alarmujący, ponieważ nierówności, 

prześladowanie i uprzedzenia wciąż rosną" – mówi dyrektor Agencji Praw Podstawowych, Michael 

O'Flaherty. „Potrzebujemy stanowczych reakcji ukazujących, w jaki sposób prawa przynoszą nam 

wszystkim korzyści i dostarczają odpowiedzi na problemy związane z nierównościami 

uniemożliwiającymi nam tworzenie sprawiedliwego i prawego społeczeństwa, w którym każdy 

może dobrze funkcjonować". 

Tegoroczne Sprawozdanie na temat praw podstawowych odzwierciedla postępy i braki w zakresie 

ochrony praw człowieka w UE na przestrzeni ostatniego roku. Ratyfikacja Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych (KPON) przez wszystkie państwa członkowskie UE do 2018 r. 

oraz wstępne porozumienie UE w sprawie projektu europejskiego aktu w sprawie dostępności 

stanowią istotny krok naprzód. W ujęciu globalnym Agenda 2030 i jej 17 celów zrównoważonego 

rozwoju nakreślają plan działania na rzecz lepszego świata równości, sprawiedliwości i pokoju. 

Aby jednak odnieść sukces, prawa człowieka muszą być w nie wpisane; można o tym przeczytać 

w części opisującej główne zagadnienia sprawozdania. 

Zidentyfikowano także inne kluczowe kwestie, takie jak: 

 Dyskryminacja rasowa i prześladowanie są nadal powszechne w całej Unii Europejskiej. 

Dostrzegając to, instytucje UE przyjęły środki mające na celu przeciwdziałanie 

antysemityzmowi i zwalczanie rasizmu wobec Afroeuropejczyków. Jak pokazują badania 

FRA, kolor skóry, przekonania religijne lub pochodzenie etniczne wciąż stanowią powody, 

przez które osoby spotykają się z powszechnym prześladowaniem, dyskryminacją, 

utrwalonymi uprzedzeniami i dyskryminującym profilowaniem etnicznym w całej UE. 

Na przykład, 1 na 5 osób ciemnoskórych i prawie 3 na 10 Żydów doświadcza 

prześladowania. Wszystkie państwa członkowskie UE powinny zatem opracować krajowe 

plany działania na rzecz zwalczania rasizmu i dyskryminacji rasowej. Powinny one również 

zająć bardziej zdecydowane stanowisko w kwestii przestępstw z nienawiści i mowy 

nienawiści poprzez skuteczne rejestrowanie, prowadzenie dochodzeń, ściganie i sądzenie 

tego rodzaju incydentów. 

 Integracja uchodźców postępowała pomimo różnych przeszkód. Niemniej jednak prawie 4 na 

10 Europejczyków uważa migrację za problematyczną i prawie połowa osób przeszacowuje 

skalę nielegalnej migracji. W dalszym ciągu pojawiają się również zarzuty, że migranci, w 

tym dzieci, są zawracani, czasem z użyciem przemocy, za zewnętrzną granicę UE i że wciąż 

dochodzi do niewłaściwego traktowania ze strony policji. Zdarzenia takie podkreślają pilną 

potrzebę podjęcia przez państwa członkowskie natychmiastowych działań w celu 

powstrzymania takich nadużyć oraz zapewnienia, by procedury azylowe i procedury powrotu 

były zgodne z prawem azylowym Unii Europejskiej i prawami człowieka. 

 Wskaźniki ubóstwa wśród dzieci w UE uległy nieznacznej poprawie, ale nadal 1 na 4 dzieci 

jest zagrożone ubóstwem. Oznacza to, że w jednym z najbogatszych regionów świata są 

dzieci, które kładą się spać głodne i żyją w złych warunkach, co niekorzystnie wpływa na ich 
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zdrowie i edukację. W przypadku dzieci, których rodzice są obcokrajowcami, problem dotyka 

aż 4 dzieci na 10. Dzieci należące do mniejszości etnicznych są nadal marginalizowane. Na 

przykład 15% dzieci romskich doświadcza segregacji w nauczaniu. UE i jej państwa 

członkowskie powinny zatem przeznaczyć środki finansowe na rzecz zmniejszenia ubóstwa 

wśród dzieci. Powinny one również usprawnić działania mające na celu rozwiązanie problemu 

dyskryminacji dzieci należących do mniejszości, aby pobudzić włączenie społeczne i ich 

integrację. 

W sprawozdaniu podsumowano i przeanalizowano najważniejsze postępy w dziedzinie praw 

człowieka w UE w 2018 r. Zawiera ono propozycje działań obejmujących Kartę praw 

podstawowych UE i jej stosowanie przez państwa członkowskie; równość i niedyskryminację; 

rasizm, ksenofobię i podobne formy nietolerancji; integrację Romów; azyl, granice i migrację; 

społeczeństwo informacyjne, prywatność i ochronę danych; prawa dziecka; dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości oraz wdrożenie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z poniższych danych 

kontaktowych: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642 
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