Sporočilo za javnost Agencije Evropske unije za temeljne pravice
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Čedalje večje neenakosti in nadlegovanje kot dejavnika onemogočanja
varstva temeljnih pravic
Za številne ljudi v celotni EU velja tveganje, da bodo zapostavljeni, saj čedalje večja
nestrpnost in napadi na temeljne pravice ljudi nadalje spodkopavajo precejšen
napredek, ki je bil do zdaj dosežen, izhaja iz poročila agencije FRA o temeljnih
pravicah 2019.
„V celotni EU se oglašajo alarmi, ki opozarjajo na temeljne pravice, saj se neenakosti,
nadlegovanje in predsodki še kar naprej krepijo,“ pravi direktor agencije FRA Michael O’Flaherty.
„Potrebujemo zanesljive odgovore, iz katerih bo jasno razvidno, zakaj so pravice koristne za vse
nas, poleg tega potrebujemo odgovore na neenakosti, ki onemogočajo pošteno in pravično
družbo, v kateri lahko vsakomur uspe.“
Letošnje Poročilo o temeljnih pravicah je pregled najnovejših dosežkov in pomanjkljivosti na
področju varstva človekovih pravic v EU v zadnjem letu. Zelo pomembna mejnika sta bila
ratifikacija Konvencije ZN o pravicah invalidov, ki so jo do leta 2018 ratificirale vse države članice
EU, in začasni sporazum EU o predlaganem evropskem aktu o dostopnosti. Na svetovni ravni pa
Agenda 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja določajo načrt za boljši svet enakosti,
pravičnosti in miru. Za popoln uspeh pa morajo biti v to vključene človekove pravice, kot je v
poročilu pojasnjeno v njegovem poglavju o osrednji tematiki.
Druga opredeljena ključna vprašanja vključujejo:






rasna diskriminacija in nadlegovanje ostajata povsem običajna po vsej Evropski uniji. Ob tem
zavedanju so institucije EU sprejele ukrepe za boj proti antisemitizmu in za odpravljanje
rasizma do Afroevropejcev. Ljudje se zaradi barve kože, verskega prepričanja ali etnične
pripadnosti še vedno v celotni EU srečujejo z vsesplošno razširjenim nadlegovanjem,
diskriminacijo, zakoreninjenimi predsodki in diskriminatornim etničnim profiliranjem,
je razvidno iz raziskav agencije FRA. Na primer, vsak peti temnopolti in približno trije od
desetih Judov so žrtve nadlegovanja. Vse države članice EU bi morale zato pripraviti
nacionalne akcijske načrte za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji. Poleg tega bi morale
zavzeti odločnejše stališče proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in proti sovražnemu govoru,
in to z učinkovitim evidentiranjem, preiskovanjem, pregonom in preizkušanjem domnevnih
incidentov;
vključevanje beguncev je napredovalo, in to kljub raznim oviram. Vendar skoraj štirje od
desetih Evropejcev menijo, da so migracije problematične, in skoraj polovica jih precenjuje
obseg nedovoljenih migracij. Še vedno se pojavljajo tudi obtožbe, da migrante, med njimi tudi
otroke, potiskajo nazaj ob celotni zunanji meji EU, včasih tudi nasilno, ob tem se obtožbe
nanašajo tudi na okrutno ravnanje policistov. Takšno ravnanje kaže na nujno potrebo, da
morajo države članice takoj ukrepati in ustaviti tako zlorabo, poleg tega je treba zagotoviti,
da se med azilnim postopkom in postopkom vračanja spoštujejo azilno pravo EU in človekove
pravice zadevnih ljudi;
revščina otrok v EU se je malce ublažila, vendar je še vedno vsak četrti otrok izpostavljen
tveganju revščine. To pomeni, da so na enem najbogatejših predelov na svetu otroci, ki
gredo spat lačni in živijo v slabih razmerah, pri čemer trpita tudi njihovo zdravstveno stanje
in izobrazba. Za otroke s starši tujci pa to velja za štiri od desetih otrok. Otroci, ki pripadajo
etnični manjšini, so še vedno marginalizirani. Na primer, 15 % romskih otrok je izpostavljenih
segregaciji v izobraževanju. EU in njene države članice bi zato morale namensko dodeliti

finančna sredstva za ukrepe, s katerimi bi zmanjšali revščino otrok. Ob tem bi morale okrepiti
prizadevanja za odpravo diskriminacije otrok iz manjšin, da bi tako izboljšale socialno
vključenost in njihovo vključevanje v družbo.
V poročilu je povzet in razčlenjen glavni razvoj dogodkov na področju človekovih pravic v EU v
letu 2018. Vsebuje tudi predloge za ukrepe, ki zajemajo Listino o temeljnih pravicah EU in njeno
uporabo v državah članicah, enakost in nediskriminacijo, rasizem, ksenofobijo in s tem povezano
nestrpnost, vključevanje Romov, azil, meje in migracije, informacijsko družbo, zasebnost in
varstvo podatkov, otrokove pravice, dostop do pravnega varstva in izvajanje Konvencije ZN o
pravicah invalidov.
Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu, tel. št.: +43 1 580 30 642
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