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Τα εγκλήματα μίσους στην ΕΕ αποτελούν μια πραγματικότητα,
όπως αποκαλύπτουν δύο νέες εκθέσεις του FRA
Όπως επιβεβαιώνουν δύο νέες εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), τα εγκλήματα μίσους αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο φαινόμενο αυτό εντάσσονται περιστατικά βίας και
αδικήματα τα οποία υποκινούνται από φυλετικά κίνητρα, ξενοφοβία, θρησκευτική
μισαλλοδοξία ή στρέφονται κατά της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της
ταυτότητας του φύλου. Τα εγκλήματα μίσους δεν βλάπτουν μόνο τα πρόσωπα κατά των οποίων
στρέφονται, αλλά καταφέρνουν επίσης καίριο πλήγμα στις δεσμεύσεις της ΕΕ υπέρ της
δημοκρατίας και της προάσπισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ισότητα και στην
απαγόρευση των διακρίσεων.
Για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, η ΕΕ και τα κράτη μέλη καλούνται να προβάλουν
περαιτέρω τα εγκλήματα αυτά και να καταστήσουν υπόλογους τους δράστες. Οι φορείς λήψης
αποφάσεων οφείλουν, από τη μεριά τους, να επιδεικνύουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση για την
κατάρριψη των γενικευμένων προκαταλήψεων εις βάρος ορισμένων ομάδων και την εφαρμογή
επανορθωτικών μέτρων. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την παροχή κινήτρων τόσο στα θύματα όσο
και στους μάρτυρες ώστε να καταγγέλλουν τα περιστατικά αυτού του είδους, και παράλληλα τη
νομοθετική κατοχύρωση, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, της συλλογής και δημοσιοποίησης
δεδομένων σχετικά με εγκλήματα μίσους από τα κράτη μέλη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όσοι αποτελούν
στόχο εγκλημάτων μίσους θα αναγνωρίζονται επισήμως ως θύματα, σύμφωνα με τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Για την αποτελεσματικότερη δίωξη των
δραστών, είναι σκόπιμο να εξετάσουν οι νομοθέτες το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων ποινών σε
εγκλήματα μίσους, ούτως ώστε να τονιστεί η σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων. Ένα μέσο
διατράνωσης της βούλησης για σκλήρυνση των ποινών είναι να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιότητα στην
εκδίκαση των εγκληματικών ενεργειών που υποκινούνται από προκαταλήψεις.
«Τα εγκλήματα μίσους διαμορφώνουν μια νοοτροπία διαχωρισμού ανάμεσα σε ‘εμάς’ και στους
‘άλλους’, με ανυπολόγιστες ψυχολογικές συνέπειες», δηλώνει ο Διευθυντής του FRA Morten Kjaerum.
«Υποσκάπτουν τις βασικές δημοκρατικές αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων.
Συνεπώς, τα εγκλήματα μίσους πλήττουν όχι μόνο το θύμα, αλλά και όσους ανήκουν στην ίδια ομάδα με
αυτό –πολλοί εκ των οποίων τρομοκρατούνται με την ιδέα ότι θα αποτελέσουν τον επόμενο στόχο– και,
κατ’ επέκταση, την κοινωνία στο σύνολό της. Για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, η ΕΕ και τα
κράτη μέλη της οφείλουν να μεριμνούν τόσο για τη δημοσιοποίηση αυτών των εγκλημάτων όσο και για
τη δίωξη των δραστών».
Σε μια νέα έκθεση του FRA με τίτλο Making hate crime visible in the European Union:
acknowledging victims’ rights (Προβάλλοντας τα εγκλήματα μίσους στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η
αναγνώριση των δικαιωμάτων των θυμάτων) περιγράφεται η προσέγγιση των εγκλημάτων μίσους
από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και παρέχεται μια συγκριτική ανάλυση των επίσημων
μηχανισμών συλλογής δεδομένων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Στην έκθεση επισημαίνονται οι εγγενείς προκλήσεις στη καταγραφή των εγκλημάτων
μίσους και εξετάζονται τρόποι για τη διεύρυνση του φάσματος των επίσημων δεδομένων που
συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που
έχουν αναλάβει έναντι των θυμάτων εγκλημάτων μίσους.
Η δεύτερη έκθεση, η έκτη της σειράς «Εστίαση στα δεδομένα» στο πλαίσιο της έρευνας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις μειονότητες και τις διακρίσεις (EU-MIDIS), με τίτλο Minorities
as Victims of Crime (Οι μειονότητες ως θύματα εγκληματικών ενεργειών), παρουσιάζει τις
εμπειρίες των ερωτηθέντων θυμάτων εγκληματικών ενεργειών σε πέντε τομείς οι οποίοι ποικίλλουν
από την κλοπή έως τη σοβαρή παρενόχληση. Μία από τις ενότητες της έκθεσης εξετάζει
συγκεκριμένα τις μειονότητες ως θύματα φυλετικών εγκλημάτων. Από την έκθεση προκύπτει ότι ένας
στους τέσσερις (24 %) εκ των 23.500 ερωτηθέντων της έρευνας EU-MIDIS –της πρώτης
δειγματοληπτικής έρευνας σε ολόκληρη την ΕΕ με αντικείμενο τις αντιλήψεις ομάδων εθνοτικών
μειονοτήτων και μεταναστών σχετικά με εγκλήματα υποκινούμενα από φυλετικά ή εθνοτικά
κίνητρα– ανέφερε ότι υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας τουλάχιστον μία φορά κατά τους 12
μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας. Κατά μέσο όρο, το 18% όλων των Ρομά και το 18% όλων των
Αφρικανών της Υποσαχάριας Αφρικής που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι είχαν υπάρξει
θύμα ενός τουλάχιστον φυλετικού εγκλήματος τους τελευταίους 12 μήνες.

Περιστατικά επίθεσης, απειλής ή σοβαρής παρενόχλησης που αναφέρθηκαν από μέλη ομάδων
εθνοτικών μειονοτήτων ή μεταναστών ως υποκινούμενα από φυλετικά κίνητρα (πηγή: FRA - EU
MIDIS)
* Aggregate groups = αθροιστικές ομάδες

Τα θύματα και οι μάρτυρες των εγκλημάτων μίσους αποφεύγουν να καταγγείλουν τα περιστατικά είτε
στις αρχές επιβολής του νόμου, στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις
είτε σε ομάδες υποστήριξης των θυμάτων. Κατά συνέπεια, τα θύματα συχνά δεν είναι σε θέση ή δεν
είναι διατεθειμένα να κινηθούν νομικά εναντίον των δραστών, με αποτέλεσμα πολλά εγκλήματα να
μη καταγγέλλονται και να μη διώκονται, παραμένοντας εν τέλει αφανή.
Ποσοστά περιπτώσεων μη καταγγελίας επιθέσεων, απειλών και περιστατικών σοβαρής
παρενόχλησης εις βάρος ομάδων εθνοτικών μειονοτήτων και μεταναστών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ
(πηγή: FRA - EU MIDIS)
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Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights
EU-MIDIS Data in Focus 6 on Minorities as Victims of Crime
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση:
media@fra.europa.eu/ Τηλ.: +43 1 580 30 642
Σημειώσεις προς τους συντάκτες:



Αποστολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι
να παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές στους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των
κρατών μελών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση επίκαιρων και
καλύτερα στοχευμένων συζητήσεων και πολιτικών στον τομέα των θεμελιωδών
δικαιωμάτων.



Το έργο του FRA στον τομέα των εγκλημάτων μίσους συμπληρώνει το έργο του Γραφείου
Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), το οποίο παρέχει ετήσια ενημέρωση
σχετικά με περιστατικά εγκλημάτων μίσους και καταρτίζει πρακτικούς οδηγούς, ώστε να
βοηθήσει τα συμμετέχοντα κράτη να νομοθετήσουν για την καταστολή των εγκλημάτων
μίσους και να τα εξαλείψουν.

