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Престъпленията породени от омраза са реалност в ЕС,
показват два нови доклада на FRA
Престъпленията, породени от омраза, са ежедневна реалност в Европейския съюз (ЕС) –
това потвърждават два нови доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните
права (FRA). Насилие и престъпления, мотивирани от расизъм, ксенофобия, религиозна
нетърпимост или въз основа на увреждане, сексуална ориентация или полова
идентичност на дадено лице са все примери за престъпления от омраза. Престъпленията,
мотивирани от омраза, нанасят вреди не само на жертвите, но са и удар срещу самата
същност на поетите задължения от ЕС за демокрация и спазване на основните права за
равенство и борба с дискриминацията.
За да се борят с престъпленията мотивирани от омраза ЕС и държавите членки трябва да
увеличат публичността относно тези престъпления и да поставят извършителите под
отговорност. Необходима е повече политическа воля от страна на органите, вземащи решения,
за противодействие на широко разпространените предразсъдъци срещу някои групи и за
обезщетяване на причинените вреди. Жертвите и свидетелите на престъпления от омраза
трябва да бъдат насърчавани да докладват такива престъпления, а на европейско и национално
равнище следва да се приемат законодателни мерки, които да задължават държавите членки да
събират и публикуват данни. По този начин ще бъдат признати жертвите на престъпления от
омраза в съответствие с изискванията, произтичащи от съдебната практика на Европейския съд
за права на човека. За пo-ефективно подлагане под отговорност на извършителите на
престъпления от омраза, законодателите следва да обмислят въвеждане на по-тежки санкции
подчертавайки тежестта им, а съдилищата, които налагат наказания, следва да обсъждат
публично престъпления мотивирани от предразсъдъци, подчертавайки че те водят до по тежки
присъди.
„Престъпленията, породени от омраза, създават нагласата ‘ние и те’, което води до тежки
психологически поражения“, заявява директорът на FRA Morten Kjaerum. „Те подкопават
основните демократични принципи на равенство и борбата с дискриминация. По този начин
престъпленията от омраза нанасят вреди не само на жертвата, но и на други хора,
принадлежащи към същата група – много от които се ужасяват, че ще станат следващата
мишена – както и на обществото като цяло. За да противодействат на това, ЕС и
държавите членки трябва да гарантират както публичността на такива престъпления така
и подвеждането под отговорност на извършителите за причинените от тях вреди.“
Новият доклад на FRA „Публичност на породените от омраза престъпления в
Европейския съюз: признаване на правата на жертвите“ (Making hate crime visible in the
European Union: acknowledging victims’ rights) представя подход към породените от омраза
престъпления базиран на основните права и предлага сравнителен анализ на механизмите за
събиране на данни за престъпления от омраза в държавите членки на ЕС. В доклада се изтъкват
предизвикателствата, свързани с регистрирането на престъпленията, породени от омраза, и се
разглеждат начини как обхвата на събиране на официални данни може да се разшири, за да
могат държавите членки да изпълняват задълженията си към жертвите на престъпления от
омраза.
Във втория доклад „EU-MIDIS Данни на Фокус 6: Малцинствата като жертви на
престъпления“ (EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime) са представени
данни за преживяванията на форми на виктимизация на интервюираните като жертви на пет
вида престъпления, от кражба до сериозен тормоз. Една част от доклада е посветена конкретно

на малцинствата като жертви на расова престъпност. Докладът показва, че всеки четвърти
човек (24%) от 23 500 интервюирани посредством проучването на EU-MIDIS (първото
проучване за ЕС, което конкретно изследва групите на етническите малцинства и имигрантите
относно възприятията им за престъпността на етническа основа) заявява, че е бил жертва на
престъпление поне веднъж през поселените 12-те месеца, предшестващи проучването. Средно
18% от всички роми и 18% от всички африканци от страните на юг от Сахара измежду
анкетираните посочват, че са преживели поне едно престъпление на расова основа през
последните 12 месеца.

Нападения, заплахи или сериозен тормоз, имащи „расов“ мотив претърпени от членове
на групи на етнически малцинства или имигранти
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aggregate groups = Обобщени групи (в карето на фигурата)
Жертвите и свидетелите на породени от омраза престъпления се въздържат да докладват за тях
към правоприлагащите органи, наказателноправната система, неправителствените организации
и групите за оказване на помощ на жертви. Като резултат жертвите често нямат възможност
или желание да потърсят правна помощ срещу извършителите, поради което много
престъпления остават недокладвани и непреследвани, а следователно и невидими.
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Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има задачата да предоставя
на лицата, вземащи решения на равнището на ЕС и на национално равнище, съвети,
основани на доказателства, с което тя допринася за по-информирани, по-добре
обосновани и конкретизирани дебати и политики в областта на основните права.



Дейността на FRA в областта на мотивираните от омраза престъпления допълва
дейността на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) при
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), което осигурява
ежегодно актуализиране на случаите на престъпления, породени от омраза и дава
практически насоки, помагащи на участващите държави да издават закони срещу
престъпленията, породени от омраза, и да се борят за тяхното предотвратяване.

