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FRA sajtóközlemény 

Bécs, 2021. február 19. 

Európa-szerte sokkal gyakoribb az erőszak és a zaklatás, mint 

ahogy az a hivatalos nyilvántartásokban szerepel 

Az európaiak több mint egynegyede volt zaklatás áldozata, és egy év alatt 22 
millió személyt ért fizikai támadás. A bűncselekmények áldozatai azonban 
jellemzően nem jelentik tapasztalataikat. Gyakran nehézségekbe ütköznek 
jogaik gyakorlása során, és tehetetlennek érezhetik magukat. Ezek az Európai 
Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által az általános lakosság bűnözéssel 
kapcsolatos tapasztalatairól készített első uniós szintű felmérés eredményei. Az 
eredmények felfedik, hogy a célzott intézkedések hogyan segíthetik a 
kormányokat az áldozatok támogatásában, illetve hogyan könnyítik meg a 
bűncselekmények bejelentését és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést 

„A hivatalos bűnözési adatok és az emberek bűnözéssel kapcsolatos tapasztalatai közötti 
jelentős különbség rávilágított a bűnözés valós mértékére az EU-ban. A megállapítások 
szerint a fiatalokat, a magukat nem heteroszexuálisként meghatározó személyeket és a 
fogyatékkal élőket különösen érinti a bűnözés” — mondta Michael O’Flaherty, a FRA 
igazgatója. „Léteznek olyan uniós jogszabályok, amelyek az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában foglaltaknak megfelelően rendelkeznek a bűncselekmények áldozatainak 
jogainak védelméről. A nemzeti kormányoknak többet kell tenniük azért, hogy biztosítsák 

az áldozatok jogait és a szükséges támogatást.” 

Az áldozatok gyakran nincsenek tisztában jogaikkal vagy nem rendelkeznek megfelelő 
eszközökkel jogaik érvényesítéséhez. A megtorlástól való félelem vagy az elkövető általi 
megfélemlítés miatt nem jelentik be a bűncselekményeket. 

A FRA „Bűnözés, biztonság és az áldozatok jogai” című jelentésének iránymutatásként kell 

szolgálnia a nemzeti politikai döntéshozók számára nemzetközi kötelezettségvállalásaik és 
az áldozatok jogairól szóló uniós jogszabályok végrehajtása során. A jelentés kiegészíti az 
áldozatok jogaira vonatkozó uniós stratégiát, amelynek célja, hogy képessé tegye a 
bűncselekmények sértettjeit, hogy gyakrabban jelentsék azokat. A jelentés felkéri a 
tagállamokat, hogy: 

 biztosítsák az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát: Az EU-ban 
csaknem minden tizedik ember (9%) tapasztalt erőszakot a felmérés előtti öt éven 

belül; ez az arány azonban országtól függően 3-18% között változott. A zaklatás 
esetében ez az arány az EU-ban 41%, míg nemzeti szinten 15-62% között változott. 
Az országoknak valamennyi áldozat számára – beleértve a legkiszolgáltatottabbakat is 
– megfelelő tájékoztatást, támogatást és védelmet kell biztosítaniuk, valamint 
lehetővé kell tenniük a büntetőeljárásban való részvételüket. Ez az online elkövetett 
bűncselekményekre is vonatkozik. 

 nyújtsanak célzott támogatást: A fiatalok közel egynegyede (a 16-29 évesek 23%-
a), a magukat LMBTI-ként azonosítók egyötöde (19%), a fogyatékkal élők közel 
egyötöde (17%), továbbá az etnikai kisebbséghez tartozók közel egynegyede (22%) 
számolt be arról, hogy az elmúlt öt évben fizikai támadás áldozatai voltak. Az 
országoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a különféle társadalmi csoportok sajátos 
szükségleteire, hogy jobban megvédjék őket az erőszaktól. Emellett az általuk értett 
módon kell őket tájékoztatni jogaikról. 

 jobban támogassák a nőket: A nők elleni fizikai erőszak több mint egyharmadára 
(37%) otthon kerül sor, és az áldozatok 69%-át érik pszichológiai utóhatások. A nők 
ellen elkövetett szexuális zaklatások közel háromnegyedét (72%) olyan személy követi 
el, akit nem ismernek. Ezen incidensek többsége nyilvános helyen történik. Az 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-survey-crime


 

 2 

országoknak biztosítaniuk kell a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő 
megközelítést a jogi szankciók, az oktatás és képzés, az áldozatok jogainak védelme 
és támogatása terén. Ez magában kell, hogy foglalja a bűnmegelőzést a férfiak 
oktatása révén, akik köréből az elkövetők többnyire kikerülnek. 

 könnyítsék meg a bűncselekmények bejelentését: A fizikai támadást az áldozatok 
csupán egyharmada (30%), a zaklatást pedig az áldozatok egytizede (11%) jelenti be 
a rendőrségen. A bejelentések aránya országonként eltér, ami a kulturális 
különbségeket és a bizalom eltérő szintjét tükrözi. Az idősebbek, az alacsonyabb 
iskolázottsági szinttel rendelkezők vagy a megélhetési nehézségekkel küzdők általában 

kevésbé hajlandók részt venni bűnüldözési eljárásban. Az országoknak többet kell 
tenniük azért, hogy ösztönözzék és megkönnyítsék a bűncselekmények bejelentését. 
Ez magában foglalja azt is, hogy más csatornákat, például a civil társadalmat vagy az 
egészségügyi szolgáltatókat is be kell vonni a bűncselekmények felderítésébe, az 
áldozatok jogaikról való tájékoztatásába és a megfelelő támogató szolgálatokhoz való 
eljuttatásába 

A jelentés 35 ezer ember véleményét, valamint erőszakkal, zaklatással, betöréssel és 
fogyasztói csalással kapcsolatos tapasztalatait foglalja össze, illetve ezeknek az 
áldozatokra gyakorolt hatást vizsgálja. Az eredmények azt is megvizsgálják, hogy az 
emberek hogyan vélekednek a biztonságról, és hogy hajlandóak-e cselekedni, ha 
bűncselekmény szemtanúivá válnak 

A jelentés egy nagyobb jelentéssorozat része, amely az embereknek az alapvető jogokkal 
kapcsolatos véleményét és tapasztalatait vizsgálja. Az eredmények a FRA alapjogi 
felmérésére adott válaszokra támaszkodnak, amely felmérésben az összes uniós tagállam, 
Észak-Macedónia és az Egyesült Királyság polgárai vettek részt. A felmérés 2019. januártól 
októberig tartott. 

Az adatokat az Ipsos MORI gyűjtötte össze a FRA nevében, a holland statisztikai hivatallal 
(CBS), a luxemburgi Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) központtal 
és az ausztriai statisztikai hivatallal együttműködésben. 

További információkért csatlakozzon a FRA „Bűnözés, áldozatok és jogok: mit 

tehetnek az uniós országok az áldozatok jogainak megerősítése érdekében?” 

című online panelbeszélgetéshez 2021. február 19-én, közép-európai idő szerint 

10:30 órakor. 

Látogasson el a „Kérdések és válaszok” oldalunkra, vegye igénybe az online 

adatkeresőt a sajtócsomagban, vagy lépjen velünk kapcsolatba: 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653 
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