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Inegalitățile și hărțuirea se înmulțesc pe măsură ce protecția
drepturilor fundamentale pierde teren
Pe tot cuprinsul UE, mulți oameni riscă să rămână defavorizați pe măsură ce intoleranța
și atacurile tot mai frecvente asupra drepturilor fundamentale ale omului continuă să
erodeze progresele considerabile înregistrate până în prezent, se arată în Raportul
privind drepturile fundamentale 2019, publicat de FRA.
„În întreaga Uniune Europeană se aud semnale de alarmă privind nerespectarea drepturilor
fundamentale, pe fondul înmulțirii inegalităților, a cazurilor de hărțuire și a prejudecăților”, afirmă
directorul FRA, Michael O’Flaherty. „Avem nevoie de răspunsuri ferme care să evidențieze faptul
că drepturile aduc beneficii tuturor și oferă soluții la inegalitățile care ne împiedică să avem o
societate corectă și echitabilă, în care toată lumea să poată prospera.”
Raportul privind drepturile fundamentale din acest an reflectează asupra evoluțiilor și a
deficiențelor în domeniul apărării drepturilor omului în UE pe parcursul ultimului an. Ratificarea
Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CDPH) de către toate
statele membre ale UE, încheiată în 2018, și acordul provizoriu al UE privind propunerea de Act
european privind accesibilitatea au marcat finalizarea a două etape importante. La nivel mondial,
Agenda 2030 și cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale sale conturează planul unei lumi mai
bune – o lume a egalității, a justiției și a păcii. Dar pentru a reuși, acestea trebuie să încorporeze
și drepturile omului, după cum se arată în secțiunea tematică a raportului.
Raportul identifică și alte probleme majore, de exemplu următoarele:






Discriminarea rasială și hărțuirea continuă să fie întâlnite frecvent în întreaga Uniune
Europeană. Recunoscând acest lucru, instituțiile UE au adoptat măsuri de contracarare a
antisemitismului și de combatere a rasismului față de afro-europeni. Din cauza culorii pielii, a
credinței religioase sau a originii etnice, oamenii continuă să se confrunte pe scară largă cu
hărțuire, discriminare, prejudecăți adânc înrădăcinate și creare de profiluri etnice
discriminatorii pe tot teritoriul UE, după cum arată anchetele FRA. De exemplu, s-au
confruntat cu hărțuire 1 din 5 persoane de culoare și aproape 3 din 10 evrei. Din acest motiv,
toate statele membre ale UE ar trebui să elaboreze planuri naționale de acțiune pentru
combaterea rasismului și a discriminării rasiale. Totodată, ele ar trebui să adopte o poziție mai
fermă împotriva infracțiunilor motivate de ură și a discursului de incitare la ură, prin măsuri
efective de înregistrare, investigare, urmărire penală și judecare a presupuselor incidente.
S-au înregistrat progrese în materie de integrare a refugiaților, în pofida diverselor obstacole.
Cu toate acestea, aproape 4 europeni din 10 consideră migrația ca fiind o problemă, iar
aproape jumătate supraestimează dimensiunea migrației neregulamentare. De asemenea,
persistă acuzațiile privind împingerea (uneori violentă) a migranților, inclusiv a copiilor, înapoi
peste granița externă a UE, precum și privind aplicarea de rele tratamente de către poliție.
Astfel de acțiuni subliniază necesitatea urgentă ca statele membre să ia imediat măsuri pentru
a opri aceste abuzuri și pentru a se asigura că procedurile de azil și de returnare respectă
drepturile omului și legislația UE în domeniul azilului.
Rata sărăciei în rândul copiilor din UE s-a îmbunătățit ușor, dar 1 copil din 4 este în continuare
expus riscului de sărăcie. Aceasta înseamnă că, într-una din cele mai bogate regiuni ale
lumii, există copii care se culcă flămânzi și trăiesc în condiții precare, acest lucru având efecte
negative asupra sănătății și educației lor. În cazul copiilor cu părinți străini, proporția ajunge
la 4 din 10. Copiii din cadrul minorităților etnice continuă să fie marginalizați. De exemplu,

15 % din copiii romi sunt segregați în cadrul școlii. Prin urmare, UE și statele sale membre ar
trebui să aloce fonduri pentru măsuri de reducere a sărăciei în rândul copiilor. De asemenea,
ar trebui intensificate eforturile de eliminare a discriminării copiilor care aparțin minorităților,
pentru a se încuraja incluziunea socială și integrarea lor.
Raportul sintetizează și analizează evoluțiile majore înregistrate în domeniul drepturilor omului în
UE pe tot cuprinsul anului 2018. De asemenea, conține propuneri de intervenții privind: Carta
drepturilor fundamentale a UE și aplicarea acesteia în statele membre; egalitatea și
nediscriminarea; rasismul, xenofobia și intoleranța aferentă; integrarea romilor; azilul, frontierele
și migrația; societatea informațională, confidențialitatea și protecția datelor; drepturile copiilor;
accesul la justiție și punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor
cu handicap.
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