Съобщение за медиите от FRA
Виена, 19 февруари 2021 г.

Насилието и тормозът в Европа са много повече, отколкото се
съобщава в официалните данни
За една година повече от един на всеки четирима европейци са били жертва
на тормоз, а 22 милиона души са пострадали от физически нападения.
Обикновено обаче жертвите не съобщават за преживяното. Често те срещат
трудности при упражняване на правата си, а може да се чувстват и
безправни. Такива са констатациите от първото от този вид проучване в ЕС,
извършено от Агенцията на ЕС за основните права (FRA), относно опита на
общото население като жертви на престъпления. Резултатите показват, че
целенасочените мерки могат да бъдат в помощ на правителствата при
подпомагане на жертвите и да улеснят съобщаването за престъпления и
раздаването на правосъдие.
„Голямата разлика между официалните данни за престъпността и опитът на хората
като жертви на престъпления хвърли светлина върху истинския мащаб на
престъпността в ЕС. Констатациите показват, че особено засегнати от престъпления
са младите хора, хората, които не се идентифицират като хетеросексуални, и хората
с увреждания“, заявява директорът на FRA Майкъл О’Флеърти. „ЕС разполага със
законодателство, гарантиращо правата на жертвите на престъпления, както е
утвърдено в Хартата на основните права на ЕС. Националните правителства трябва
да положат повече усилия, за да гарантират правата на жертвите и да им предоставят
необходимата им подкрепа.“
Жертвите често не познават правата си или нямат възможност да ги упражнят. Те не
съобщават за посегателствата поради страх от отмъщение или сплашване от страна
на нарушителите.
Целта на доклада на FRA „Престъпност, безопасност и права на жертвите“ е да служи
като насоки за авторите на политики на национално равнище при изпълнението на
международните им ангажименти и на законите на ЕС за правата на жертвите.
Докладът допълва Стратегията на ЕС за правата на жертвите, чиято цел е да даде
възможност на жертвите по-често да съобщават за извършените спрямо тях
престъпления. Той призовава държавите членки:


Да гарантират достъп до правосъдие: Близо един на всеки 10 души в ЕС (9 %)
е преживял насилие в рамките на пет години към момента на проучването, като
данните са в диапазон от 3 до 18 % в зависимост от държавата. Делът на
преживелите тормоз е 41 % в ЕС — от 15 до 62 % на национално равнище.
Държавите трябва да предоставят на всички жертви, включително на найуязвимите, подходяща информация, подкрепа и защита и да им дадат възможност
да участват в наказателното производство. Това важи също за процедурите
онлайн.



Да предложат целенасочена подкрепа: Близо една четвърт от младите хора
(23 % от хората на възраст между 16 и 29 години) и една пета от хората, които се
идентифицират като ЛГБТИ (19 %), имат увреждане (17 %) или са от етническо
малцинство (22 %), съобщават, че са били жертва на физически нападения през
последните пет години. Държавите трябва да обърнат специално внимание на
конкретните нужди на различните групи, за да ги защитят по-добре от насилие.
Също така те трябва да ги информират за правата им по разбираем за тях начин.



По-добре да подпомагат жените: Над една трета от физическото насилие
срещу жени (37 %) се извършва в дома, като при 69 % от жертвите има
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психологически последици. Близо три от четири случая на сексуален тормоз
(72 %) срещу жени са извършени от лице, което жертвата не познава. Повечето
от тези деяния са извършени на публично място. Държавите трябва да гарантират
отчитащ принципа на равенство между половете подход по отношение на правните
санкции, образованието и обучението, защитата и подкрепата за правата на
жертвите. Това включва превенция на престъпленията чрез образоване на
мъжете, които са основните извършители.


Да улеснят съобщаването на престъпления: Едва една трета (30 %) от
жертвите съобщават в полицията за физическо нападение и една десета (11 %) —
за случай на тормоз. Равнищата на докладване се различават в отделните
държави, което е свързано с културните различия и различните степени на
доверие. Хора, които са по-възрастни, имат по-ниска степен на образование или
срещат финансови затруднения, обикновено са по-малко склонни да търсят
правосъдие. Държавите трябва да положат повече усилия за насърчаване и
улесняване на хората при съобщаването за престъпления. Това включва
използването на други средства, например гражданското общество или здравните
служби, за разкриване на престъпленията, за информиране на жертвите относно
правата им и за насочването им към съответните служби за подкрепа.

В доклада са представени възгледите на 35 000 души и техните преживявания,
свързани с насилие, тормоз, обири и измами с потребители, както и въздействието
върху жертвите. Изследват се също възгледите на хората относно безопасността и
желанието им да предприемат действия, ако са свидетели на престъпление.
Материалът е част от поредица доклади, разглеждащи мненията и опита на хората
във връзка с основните права. Констатациите са изготвени въз основа на отговори по
Проучването на FRA относно основните права, постъпили от всички държави членки
на ЕС, Северна Македония и Обединеното кралство. Проучването се проведе от
януари до октомври 2019 г.
Ipsos MORI събира данните от името на FRA в сътрудничество със Statistics Netherlands
(CBS) в Нидерландия, Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) в
Люксембург и Statistics Austria в Австрия.
За повече информация се включете в онлайн дискусията на FRA
„Престъпност, жертви и права: какво могат да направят държавите в ЕС за
укрепване на правата на жертвите?“ в 10:30 ч. ЦЕВ на 19 февруари 2021 г.
Посетете раздела с въпроси и отговори, онлайн инструмента за преглед на
данни в прес пакета или се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43
1 580 30 653
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