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Két új FRA-jelentés szerint a gyűlölet-bűncselekmények mindennaposak az EU-ban
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) két új jelentése arról tanúskodik, hogy a
gyűlölet-bűncselekmények napi szinten jelen vannak az Európai Unió (EU) egész területén. A
rasszizmusból, idegengyűlöletből, vallási intoleranciából vagy egy személy fogyatékosságából,
szexuális irányultságából vagy nemi identitásából eredő erőszak és bűncselekmények mind a
gyűlölet-bűncselekmények példái, és ezek nemcsak a célba vett személyeknek ártanak, hanem az
EU-nak a demokrácia, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség alapvető joga iránti
elkötelezettségét is rombolják.
A gyűlölet-bűncselekmények leküzdéséhez az EU-nak és tagállamainak mindenekelőtt növelniük kell
az ilyen bűncselekmények láthatóságát és az elkövetők elszámoltathatóságát. A döntéshozók részéről
erősebb politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy szembe lehessen szállni az egyes csoportokkal
szembeni elterjedt előítéletekkel, és jóvátenni az okozott kárt. Az áldozatokat és a szemtanúkat ezért
az ilyen cselekmények bejelentésére kell bátorítani, emellett uniós és országos szinten olyan
jogszabályokat kell elfogadni, amelyek kötelezik a tagállamokat a gyűlölet-bűncselekményekre
vonatkozó adatok gyűjtésére és közzétételére. Ez a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak
elismerésére szolgálna, az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatából eredő
követelményeknek megfelelően. Az elkövetők jobb elszámoltathatósága érdekében a jogalkotóknak a
gyűlölet-bűncselekményekért kiszabható nagyobb büntetési tételek lehetőségét is mérlegelniük kell,
az eljáró bíróságoknak pedig nyilvánosan kell foglalkozniuk az előítélettel mint indítékkal, hogy
nyilvánvalóvá tegyék, hogy ez szigorúbb büntetést von maga után.
„A gyűlölet-bűncselekmények következtében kialakul egyfajta »mi és ők« mentalitás, ami mérhetetlen
nagy pszichológiai károkat tesz” – nyilatkozta Morten Kjaerum, a FRA igazgatója. „Ezek az
egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség alapvető demokratikus elveit ássák alá. A gyűlöletbűncselekmények ilyenformán nemcsak az áldozatnak ártanak, hanem a vele egy csoportba tartozó
más embereknek – akik közül sokan attól rettegnek, hogy legközelebb őket veszik célba – és a
társadalom egészének is. Ezzel úgy tudunk szembeszállni, ha az EU és tagállamai gondoskodnak
egyrészt az ilyen bűncselekmények láthatóságáról, másrészt arról, hogy az elkövetőknek felelniük
kelljen az okozott kárért.”
A FRA új, A gyűlölet-bűncselekmények láthatóságának növelése az Európai Unióban: az áldozatok
jogainak elismerése című jelentése a gyűlölet-bűncselekmények alapjogi aspektusára hívja fel a
figyelmet, és összehasonlító elemzést készít az EU tagállamaiban alkalmazott, ilyen
bűncselekményekkel foglalkozó hivatalos adatgyűjtési mechanizmusokról. Kiemeli a gyűlöletbűncselekmények nyilvántartásában rejlő nehézségeket, és megvizsgálja, hogyan lehetne kiterjeszteni
a hivatalos adatgyűjtés hatókörét, hogy a tagállamok eleget tudjanak tenni a gyűlöletbűncselekmények áldozataival szembeni kötelezettségeiknek.
A második jelentés, az EU-MIDIS – Középpontban az adatok – 6. jelentés: Kisebbségek, mint a
bűncselekmények áldozatai című kiadvány a lopástól a súlyos zaklatásig öt bűncselekménytípus
esetében közöl adatokat a válaszadók áldozattá válással kapcsolatos tapasztalatairól. A jelentés egyik

része kifejezetten a kisebbségekkel foglalkozik a rasszista bűncselekmények áldozatai között. A
jelentésből kiderül, hogy az EU-MIDIS felmérés (az első olyan, az Unió egészére kiterjedő felmérés,
amely kifejezetten az általuk érzékelt rasszista vagy etnikai indíttatású bűncselekményekről kérdezte
az etnikai kisebbségi és bevándorló csoportokból kiválasztott mintát) keretében megkérdezett 23 500
válaszadó egynegyede (24%) nyilatkozta azt, hogy a felmérést megelőző 12 hónap folyamán legalább
egy alkalommal bűncselekménynek esett áldozatul. Átlagban véve a felmérésben megkérdezett összes
roma 18%-a és az összes fekete-afrikai válaszadó 18%-a jelezte, hogy az elmúlt 12 hónapban legalább
egy rasszista indíttatású bűncselekményt tapasztalt.

Etnikai kisebbségi és bevándorló csoportok tagjai által elszenvedett, rasszista indíttatásúnak
érzékelt testi sértések, fenyegetések vagy súlyos zaklatási esetek (forrás: FRA – EU-MIDIS)
Rasszista indíttatásúnak érzékelt, személy elleni bűncselekmények (DD4,
DE5)
A feltételezett rasszista/etnikai indíttatású súlyos zaklatások, testi sértések
vagy fenyegetések áldozatainak százalékos aránya az elmúlt 12 hónapban (a
teljes népességben)

Összesített csoportok

A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai és szemtanúi nem szívesen jelentik be ezeket a
cselekményeket sem a bűnüldöző szervek vagy az igazságszolgáltatási rendszer, sem a nem
kormányzati szervezetek vagy áldozatsegítő csoportok felé. Ennek következtében az áldozatok
gyakran nem tudnak vagy nem hajlandók jogorvoslatot keresni az elkövetővel szemben, ezáltal a
bűncselekmények közül sok esetében nincs feljelentés, nem indul nyomozás, így a cselekmény
láthatatlan marad.
A bejelentés elmaradásának aránya a testi sértés, fenyegetés vagy súlyos zaklatás eseteiben a 27 uniós
tagállamban, kisebbségi és bevándorló csoportok szerint (forrás: FRA – EU-MIDIS)
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A gyűlölet-bűncselekmények láthatóságának növelése az Európai Unióban: az áldozatok jogainak
elismerése
EU-MIDIS – Középpontban az adatok – Kisebbségek, mint a bűncselekmények áldozatai
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
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Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) feladata, hogy bizonyítékokon alapuló
tanácsadással segítse az uniós és nemzeti szintű döntéshozókat, ezáltal hozzájáruljon a
tájékozottabb, célirányosabb vitákhoz és szakpolitikákhoz az alapvető jogok terén.



A gyűlölet-bűncselekmények terén a FRA munkája kiegészíti az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezeten (EBESZ) belül a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok
Hivatalának (ODIHR) munkáját, amely éves helyzetképet ad a gyűlölet-bűncselekmények
eseteiről, és gyakorlati útmutatásokkal segíti a részes államokat a gyűlölet-bűncselekmények
elleni jogalkotásban és fellépésben.

